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Door Weer en Wind

Het is hier achter het klavier en scherm weer wat opgelucht her-
ademen na de oververhitte pogingen van de weermaker om toch 
nog iets van de kwakkelzomer goed te maken. Heel wat vakan-
tiegangers in het zuiden kreunden echter wekenlang onder een 
loden zon: de bruingebakken zomersouvenirs waren zo van hun 
huid af te lezen. 

Van dit embryonaal woordje afdwalend, merk ik hoe enkele ata-
lanta’s op een windstil plekje in de tuin probeerden om maximaal 
van de warme ochtendstralen te profiteren: roerloos, met wijd 
opengesperde vleugels. Grotendeels felrood tot zwart zijn ze al: 
voor een zomerkleur moest het duidelijk niet meer. Wel om met 
duurzame energie op bedrijfstemperatuur te kunnen komen. Uit 
nieuwsgierigheid toch even de 
kijker erbij genomen: in één 
beeld tel ik er nu al zeven, al-
len perfect uitgelijnd en ver-
stard als levende zonnewijzers 
in aanbidding voor een wel-
doende zonnegod.

Het vlakbij gevallen overrijp 
fruit trekt ook blauwgroene 
vliegen (Jacques: welke?) aan: 
met een aarzelende vleugel-
klap of een voelspriet die zich 
even intrekt laten de vlinders, 
als volleerde zonnekloppers, 
merken dat ze erdoor geam-
beteerd worden. Pas wanneer 
zich ook merels aan de gedekte 
tafel komen moeien, wordt de 
betovering abrupt gebroken en zetten ze bijna tegelijk opgewon-
den fladderend hun actieve dag in. Veel kans dat ze als trekkende 
soort verder naar het noorden zullen opschuiven.

Op reis hebben we er tot onze vreugde heel veel gezien: bekende 
maar evenzeer zeldzaam geworden dagvlinders die nonstop onze 
compagnons werden op bergwandelingen. Konden we maar een 
beetje van die levende reissouvenirs naar hier krijgen. Een ijdele 
wens voor een stukje herstel van de soortenrijkdom die we hier 
ook gekend hebben? Niet als we daaronder veel schouders kun-

nen steken. Daarom willen we ook dit prioriteitenlijstje op de 
agenda plaatsen van alle partijen voor de komende verkiezingen.

• Een aanpak om dier en plantensoorten hier opnieuw kansen 
te geven, levert geen stemmenwinst op, wel levenskwaliteit. 
Door per soortengroep een bedreigde soort te adopteren in 
een plaatselijk beschermingsproject.
• Tegelijk is er de vraag naar ruimte voor meer natuur in 
onze woonomgeving. In de komende legislatuur per inwoner 
en per jaar 1 m2 nieuwe natuur realiseren. Een manier om 
natuur dichter bij huis te brengen. Dit kan zeker ook een 
concreet en haalbaar voorstel zijn dat jullie steun kan krijgen 
voor het VRT-verkiezingsprogramma De Vragende Partij.

• We brengen als vrijwil-
ligersvereniging ook lokaal 
mensen bij elkaar om zelf 
de handen uit de mouwen 
te steken. Verder in dit 
blad verneem je nog maar 
eens hoe dit enkele weken 
geleden verliep. Voor een 
gemeente is investeren in 
natuur ook inzetten op 
kwaliteit met winst voor 
iedereen. Daarom vragen 
we voor lokale werking €3 
jaarlijks per lid te voorzien.

Samen met vzw leefmilieu 
werkten we voorstellen uit 
die op lokale maat gesne-
den zijn en die we aan alle 

lokale partijen bezorgen. Om in Mandelstreke ook te kiezen voor 
natuur en er in de volgende zes jaren samen werk van te kunnen 
maken. Hiermee willen we levensruimte én kwaliteit gunnen aan 
wie nooit bolletjes rood kunnen kleuren. Dat doen ze straks wel 
in gratis overvloedige herfstkleuren: laten we die als een eerste 
terechte dankjewel beschouwen om er zonder schroom van te 
kunnen genieten.

Tekst en foto: Piet Desmet

Na vakantietrofeeën gaan we voor een herfstbonus: 
kiezen voor Natuur!
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A a n k o n d i g i n g e n

Sing for the climate op 22 en 23 september

Op 22 en 23 september wordt overal in België gezongen voor het klimaat. Omdat wereldleiders het pro-
bleem van klimaatsverandering al meer dan twintig jaar voor zich uit schuiven en wij het beu zijn. Beu te 
moeten wachten, beu te moeten horen dat het allemaal niet zo gemakkelijk is. Daarom roept de Kli-
maatcoalitie iedereen in België op om mee te komen zingen. Hiervan wordt een filmpje gemaakt dat de 
wereld wordt rond gestuurd. Waardoor ook buiten België mensen aan het zingen slaan om iets te laten 
gebeuren voor het te laat is.

Concreet: www.singfortheclimate.com
Zoek op de kaart je stad of gemeente op en registreer je om mee te zingen. Vraag je vrienden, familie en 
kennissen om ook te komen zingen, vlakbij, in jouw gemeente of buurgemeente. Zodat iedereen het kan 
horen, van Obama tot Elio, van je buurman tot je verste vriend. Hoor ons zingen voor het klimaat!
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    A a n k o n d i g i n g e n

Ook tuinvijvers ontkomen niet aan een natuurlijk verlandings-
proces. Dit betekent dan er al eens een gedeelte geruimd moet 
worden. Maar het is zonde om planten zo maar op de compost-
hoop te gooien, terwijl onder onze leden mensen op zoek zijn 
naar inheemse waterplanten voor hun nieuw aangelegde tuinvij-
ver.

Bij een bestaande vijver kan je natuurlijk ook de soortenrijk-
dom uitbreiden. Een greep uit het gratis aanbod: aardvederkruid, 
gewoon blaasjeskruid, grote boterbloem, kikkerbeet, krabben-
scheer, moerasvergeetmenietje, moeraswederik, wateraardbei, 
waterdrieblad, enz.

Wie interesse heeft, wil vooraf een seintje geven. Breng best vol-
doende grote emmers, kuipen of kunststof bakken mee. Om 
nattigheid in de wagen te vermijden en de planten vochtig te 
houden kan je die met een natte dweil/doek af dekken. Voor een 
kort transport kan het ook in stevige en waterdichte plastiek zak-
ken. Voor het meenemen van krabbenscheer kan je maar beter 
handschoenen gebruiken…

Wanneer: zaterdag 13 oktober van 13u30 tot 16u
Waar? Verbrandhofstraat 156 Roeselare
Hoe? Belletje naar 051/225852

Vijveropruiming: gratis aanbod waterplanten!

Debatavond “voedselverspil l ing/voedselveil igheid… 
Ons probleem?!!” 

26 september 2012 om 19u
in het Ondernemerscentrum, Spanjestraat 141,8800 Roeselare  

Op woensdagavond  26 september 2012 organiseren de milieuraden van Hooglede, Staden en Roeselare een ”interge-
meentelijke open milieuraad” rond duurzame voeding.
Op deze debatavond zullen twee thema’s aan bod komen: voedselverspilling/voedselveiligheid én slow food.

In het eerste deel van de avond zullen wij aan de producenten van voedsel en aan de distributiesector vragen wat zij 
doen om voedselverspilling te voorkomen. Terzelfdertijd willen we ook de consument, ieder van ons dus, bewust maken 
van zijn koopgedrag en inlichten over  de verschillende facetten van voedselveiligheid.
Dit thema wordt ingeleid door de Heer Van Gijseghem  (departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid) 
aan de hand van een rapport met als titel ‘Verlies en verspilling in de voedselketen’. 
Na deze inleiding zal Jacques Van Outryve als moderator een panelgesprek leiden met een rist prominente sprekers (zie 
onderaan).  Jacques Van Outryve is journalist en lesgever Katho. 

Het tweede deel van de avond heeft als thema ‘slow food’.  We zullen deze relatief jonge beweging - als tegenhanger van 
‘Fast food’ - leren kennen op een informatieve manier.  De inleider van dit thema,  Mevr.  Vermeire zal heel wat goede 
voorbeelden geven en ons met veel nieuwe ideeën naar huis laten vertrekken.

Deze hopelijk boeiende avond die onze omgang met voedsel sterk zou moeten beïnvloeden, eindigt met een (h)eerlijke 
receptie.

Deze debatavond, met start om 19 u, gaat door in het Ondernemerscentrum, Spanjestraat 141 te 8800 Roeselare.  
Er is op deze avond ook mogelijkheid om voorafgaandelijk om 18 u, een begeleid bezoek te brengen aan het Vlaams Huis 
van de Voeding.  

De debatavond is volledig gratis. Omwille van organisatorische redenen, wordt  wel gevraagd om in te schrijven bij de 
milieudienst van één van de drie deelnemende gemeenten en dit uiterlijk tot 21 september 2012, met vermelding of 
u ook op voorhand het gratis bezoek aan het Huis van de Voeding wenst bij te wonen. 

Deze debatavond wordt georganiseerd met de medewerking van REO-veiling, het Ondernemerscentrum/Vlaams huis van 
de Voeding, de milieuraden en stadsbesturen van Hooglede, Staden en Roeselare.

De sprekers van de avond zijn: 

Thema 1 - voedselverspilling/voedselveiligheid:  
- Vanuit de producenten:  Ann Nachtegaele , directeur milieu en economie van FEVIA (sector voedingsbedrijven) 
- Vanuit de distributie: Dhr. Victor De Meester, milieucoördinator van de Colruytgroup
- Vanuit de REO-Veiling: Dhr.  Dominiek Keersebilck, 
- Vanuit de consumenten: Dhr. Dirk Devreese van het FAVV, buitendienst West-Vlaanderen 
- Dhr.  Yves De Bleecker of Mevr.  M.  Desmet van de Katho 

Thema 2 - Slow Food:  

Mevr. Martine Vermeire van de Slow Food beweging van West-Vlaanderen 

We hopen u op deze leerrijke avond te mogen verwelkomen! 
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A a n k o n d i g i n g e n

Excursie Harchies en Callenelle
Noteer 21 oktober maar met stip in uw agenda.  Op die dag bezoeken we twee Henegouwse parels!
’s Voormiddags staan de moerassen van Harchies op het programma.  Het is u welbekend: de moerassen ontstonden door grond-
verzakkingen als gevolg van mijnbouw. De depressies vulden zich met water.  De vijvers oefenen nu een grote aantrekkingskracht 
uit op het gevederde volkje en de mensen die hen bespieden. 
In de namiddag bezoeken we de zandige vlakte van Callenelle (Péruwelz).  Vorig jaar konden we al ontdekken dat het gebied 
heel rijk is aan lichenen.  Deze keer staat de focus op paddenstoelen. Het gebied kent een grote diversiteit en heel wat minder 
algemene soorten.
Je brengt best een verrekijker en een vergrootglas mee.
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A a n k o n d i g i n g e n
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Doe mee aan 2 topdagen voor onze natuur 
op 17 en 18 november

Toegegeven, we hebben iets met afgeronde getallen. Daar willen 
we al van oudsher iets speciaal van maken. Allicht ligt het ook 
een stukje in onze breugeliaanse volksaard om te kunnen vieren 
naar aanleiding van jubilea. Met de twintigste Dag van de Natuur 
willen we op die traditie naadloos aansluiten. 
Voor het eerst organiseerden we een natuurwerkdag in de Klei-
putten op die Doe-Dag in november 1993. We hebben het niet 
nageteld, maar dat er ondertussen al duizenden man- en vrouw-
uren zijn gepresteerd door honderden werkwilligers, daar kan je 
donder op zeggen. Dit kunnen we niet zo maar ongemerkt laten 
passeren. Kom dus zeker langs om dit met of zonder kinderen 
mee te beleven!

Zaterdag 17/11 in De Kleiputten: 20ste Dag van de Natuur

Het jarenlange terreinbeheer heeft ervoor gezorgd dat het moe-
rasgebied zijn open karakter kan blijven behouden. Maar de 
boodschap blijft: continu ingrijpen. Wegens het diepgelegen en 
zeer natte karakter van het gebied bestaat dit vooral uit handenar-
beid. Dit kennen de habitués al: riet maaien in de natste delen en 
hetzelfde met de ruigten op de hellingen. Verder ook de opmars 
van wilgen en elzen door kappingen afremmen.

Alle maaisel en hakhoutresten worden afgevoerd naar takkenwal-
len. In deze voormalige kleigroeve wil dit zeggen dat we met het 
materiaal de hellingen op moeten: in kruiwagens voeren, dragen 
of –slepen. Voor deze editie zullen we wel héél bijzondere vrij-
willigers aantrekken. Twee Haflingerpaarden zullen hier voor het 
eerst aan het werk zijn. Voor hen reserveren we de zwaarste stron-
ken: een niet te missen gespierd spektakel. Haflingers zijn van 
oorsprong een Oostenrijks ras en staan bekend om hun soberheid 
en kwaliteiten als trek- en lastpaard in de bergen.
Aan de buitenrand van het gebied krijgen knotwilgen een snoei-
beurt, zetten we enkele percelen om in hakhout en worden ook 
daar de takkenwallen aangevuld. Dat er voor bevoorrading ge-
zorgd wordt, spreekt voor zich. Inclusief soep en een smakelijk 
vegetarisch noenmaal. Heb je nog excuses?

Praktisch:
Waar: Reservaatparking bij de Babilliestraat
Wanneer: Zaterdag 17/11 vanaf 9u tot 16u
Meebrengen: laarzen, werkkledij. Alle materiaal en werkhand-
schoenen zijn er beschikbaar.
Wil liefst tijdig een seintje geven naar: natuur.mandelstreke@
gmail.com of 051/225852. Dan hoeft ook niemand honger te 
lijden.

Zondag 18/11 op verschillende locaties rond De Kleiputten

Na het grote succes van het geboortebos vorig jaar gaan we met 
de gemeente Roeselare op de ingeslagen weg verder, hand in hand 
met de realisatie van het Bergmolenbos.
Zeker op 2 lokaties zijn we vanaf 9 u aan de slag: aan de rand van 
het Speelbos (Oude Maria’s Lindestraat) wordt een haag aange-
plant en in de buurt van de Vabi-hoeve (Wagenstraat) is er een 
bosaanplant voor het geboortebos 2012 voorzien.

Aan de rand van het reservaat kunnen kinderen en hun ouders 
meehelpen zoeken om een nagelnieuw insectenhotel van een 
natuurlijke interieur te voorzien. Rietstengels, vermolmde hout-
blokken, alles wat in de buurt gevonden wordt waarin kleine hol-
ten aanwezig zijn of kunnen gemaakt worden, is dienstig. 

Rond 11u zijn alle deelnemers welkom op een hartversterkertje 
bij een stalletje in de vlakbij gelegen hoogstamboomgaard of op 
de reservaatparking in de Babilliestraat. 

Meer info en hoe inschrijven over deze Doe-zondag vind je vanaf 
eind september op www.roeselare.be. Dit nemen we op onze 
website over, waarop je meteen de laatste wijzigingen over de 
beide Dagen van de Natuur kan vinden.

De conservators Dirk en Piet

A a n k o n d i g i n g e n
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     K l e i p u t t e n n i e u w s

Voor een keer geen insecten, vogels, of amfibieën die bovenaan 
de waarnemingslijstjes staan. Hoewel, ze waren er natuurlijk 
nog allemaal, maar hielden zich gedeisd bij de invasie op 11 
augustus van een kudde grote zoogdieren in zomerkleed. Geen 
baltstooi, ook niet om hun kunstjes te tonen (hoewel…) of mee 
aan te schuiven aan de gedekte tafel die het reservaat te bieden 
heeft.

We willen er niet langer omheen draaien: met meer dan 20 vrij-
willigers werd er die zaterdag in en rond het gebied berewerk 
verzet. Beelden vertellen meer dan volzinnen. Reken daar het 
ideale weertje bij, dan bekom je hét recept voor een zeer gelukte 
zomerwerkdag. Met passende ambiance en weliswaar moeizaam 
gestarte maar zeer gesmaakte vegetarische barbecue werden de 

werkzaamheden afgerond. Herboriste Rita had ons op culinaire 
wijze weer eens weten te verwennen, waarvoor hartelijk dank! Al 
zin in een afspraak voor volgend jaar? Met de Dag van de Natuur 
in de herfst kan je al eens komen oefenen…

Tegen dan zijn ook de bouwwerken voor een nieuwe permanente 
pompkoker achter de rug en moet de controle over het waterpeil 
een fluitje van een cent zijn. Maar er is meer ambitieus waterwerk 
in het vooruitzicht, wat de aantrekkingskracht van het bufferge-
bied voor watergebonden organismen alleen maar kan verhogen. 
We durven al luidop dromen over een plan Woudaap, waar we 
het zeker in de herfst over moeten hebben.

De conservators Dirk en Piet

Putten uit het zomernieuws van het reservaat
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     Vo o r b i j e  a c t i v i t e i t e n

We wilden ons na de olympische krachttoeren evenmin sportief 
laten kennen: over in beweging zijn kunnen we een mondje mee 
spreken. Dat het niet enkel bij woorden bleef, bewezen we met 
een gemengde ploeg van 7 leden, 2 dames en 5 jonge en oudere 
heren op deze KSA-rolmarathon in Rumbeke. Dit op een bloed-
hete 12 augustus vlak op de middag…

Om bescheiden te starten schreven we ons veiligheidshalve in bij 
de ‘t’is moa voa de leute’ competitie. De uitdaging was vooraf 
het totaal af te leggen kilometers in te schatten voor de 4 fietsen 
samen gedurende precies 40 minuten trappen. De ploeg die het 
dichtst de inschatting benaderde, kreeg dan die som in Euro uit-
betaald.

Na wat overleg gingen we voor 90 km: na een rodage van enkele 
minuten werden de km-tellers weggehaald en fietsten we op de 
tast en met 4 fietsers naast elkaar badend in het zweet verder. Met 
regelmaat losten we elkaar ter plekke af. Na afklokken stonden 
we op 90,1 km! Eén ploeg deed echter beter door precies hun 
geschatte 60 km te halen. Tja, op een haar na geklopt, maar het 
is hen gegund! Volgend jaar voor de hoofdvogel?

Deze activiteit was een soort navolging van de 1000-soortendag in Ieper op 29-30 mei 2010, waar we als NP Mandelstreke aan mee-
geteld hebben. Een dergelijke oefening in het meten van de biodiversiteit ook in onze streek is wel eens nuttig, was het idee van Peter 
Hantson.
We hebben waarnemingen verzameld in deze hokken:

Het is vooral bij de planten en nachtvlinders dat we voor een aanvulling van de op www.waarnemingen.be geregistreerde Roeselaarse 
waarnemingen gezorgd hebben:

Mandelstreke op rollen…

2-3 juni 2012: 24 uur natuur in Roeselare
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     Vo o r b i j e  a c t i v i t e i t e n
Zo zijn er voor Roeselare nu al 879 verschillende soorten genoteerd op waarnemingen.be, terwijl dit zonder die 24 uur slechts 703 zijn. 
Dit kan nog oplopen, want 24 waarnemingen zijn als verzamelsoort ingegeven en tellen dus nog niet mee in het totale soortenaantal. 
Het is dus soms belangrijk om echt op soort te proberen determineren. Daar hebben we wat te weinig aandacht aan besteed op 3 juni.
Uit deze waarnemingen zal een lijst gehaald worden om op de website van Roeselare te zetten.
Je kan ook altijd zelf eigen waargenomen dieren of planten ingeven op www.waarnemingen.be Hoe je dit kan doen, kun je op de site 
zelf lezen.
Hierbij nog enkele beelden van de nachtvlinderactiviteit van 2/6 in het Sterrebos:

Rood weeskind (voorkaftfoto)

Deze nachtvlinder heb ik waargenomen op smeer (stroop van wijn en suiker) aan-
gebracht op een knotwilg in de weide. 
Wetenschappelijke benaming: Catocala nupta 
Beschrijving:
- Voorvleugellengte: 33-40 mm
- Achtervleugel is rood met brede zwarte zoom
- Grijsachtige voorvleugel is onduidelijk gemarmerd met bruinachtig grijs 
Vliegtijd:
Begin juli tot begin november
Komen af op smeer en zijn lichtschuw 
Habitat:
Bossen, parken, struwelen, rivieroevers en tuinen 
Waardplanten:
(Ratel)populier en Wilg
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A c t i v i t e i t e n k a l e n d e r

Wijzigingen en/of eventuele correcties worden steeds vermeld op onze website
www.natuurpunt.be/mandelstreke

Met eigen wagens vanaf hoek 
Meiboomlaan-Lindenstraat (Roularta) 

Busuitstap

Fietsuitstap

Uitstap geschikt voor fotografen 

Gezinsuitstap

Uitstapverantwoordelijke

VertrekuurLunchpakket meebrengen Leiding

Publieksactiviteit

gids

Wandeling in het nieuwe do-
mein Vierkaven te Moorslede  

Za 24 november Mathieu Foré
14:00 - 17:00 

Parking Nettingstr.

Nacht van Ter Kerst         7-8 september Filip De Keyser
18:00 - 09:00 

Daguitstap naar de 
Oostendse Kreken                      

Kerstnestkasttimmeractie

nieuwjaarsreceptie 
+ bestuursverkiezing

Daguitstap “Wintertoppers”                                       

Open natuurwandeling 
Kleiputten Rumbeke         

Zo 16 december

Vr 28 december

Vr 18 januari 2013

Zo 27 januari 2013

Zo 16 september

Wim Marichal

Piet Desmet

Piet Desmet

Johan Plouvier

Dirk Vandewalle

8:30 - 18:30 

13:30 - 16:30 

19:30 

8:30 

10:00 - 11:30 

Babilliestraat

Open natuurwandeling 
Kleiputten Rumbeke         

Zo 21 oktober Piet Desmet
10:00 - 11:30 

Babilliestr.

Vogelfestival in Aquascope 
Virelles          

15-16 september
10:00 - 18:00 

Rue du Lac 42

Pendelen van een huis in 
Moorslede        

Za 22 september J.-P. Vandamme

Rik Capelle
14:30 - 17:00 

Zilverbergstraat 13 ism. kern De Reiger                       

1-4 november 4-daagse reis naar Lac du Der                                     
prijs €220; inschrijven voor 1/10                              

Ria Wyffels
Koen Vandepitte

Dagen vd Natuur in en rond  
de Kleiputten van Rumbeke

The Big Ask III
Sing for the climate

17 - 18 november

22-23 september

Piet Desmet
9:00 - 16:00 

Babilliestr.
Winterwerkdag - vooraf inschrijven 
(voor de catering)!         

Organisatie: kern De Reiger

Met beeldmateriaal 
van voorbije activiteiten

We zoeken opmerkelijke vogels ergens in de 
provincie ahv waarnemingen.be

Kamperen voor nachtzoogdieren en -vlinders
ism Hooglede en JNM; prijs €7      zie ook pag. 7

tevens salon van optisch materiaal
Organisatie: Natagora

Daguitstap naar de 
IJzermonding 
en Viconiaputten           

Zo 23 september Koen Vandepitte
08:30

Daguitstap naar Harchies en 
Callenelle           

Zo 21 oktober Koen Maes
08:30

In het kader van 
de Dag van de Trage Weg

Verbrandhofstr. 130

Zilverlink – Meensestwg 412

FRIGOBLAD 
editie september – november  

Zaterdag 7 september    PIEP+INI+GEWOON
Nacht van Ter Kerst

21-23 september              PIEP
Trollenfeest

21-23 september                INI
Ininazofé

zaterdag 29 september    PIEP+INI+GEWOON
Startdag

6-7 oktober                      GEWOON
Nazofé

zondag 21 oktober                INI
Kruiactiviteit

zondag 28 oktober             PIEP
Herfstige Zwambostocht

9-11 november               INI+GEWOON
Rood Rubber V(ee)I

zondag 11 november            PIEP
Rood Rubber

zaterdag 17 november              INI+GEWOON 
Dag van de Natuur

zondag 18 november            PIEP
Dag van de Natuur

JNM

zie ook pag. 4

zie ook pag. 6

zie ook pag. 22

zie ook pag. 8
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A c t i v i t e i t e n k a l e n d e r

Natuurpunt “De Buizerd”

zo 9 september, 09:30 – 11:30
Geleide wandeling Mandelhoek

Waterstraat Ingelmunster - Jacqui Stragier 051/304 731

Ma. 03 sept. ‘12:  (19u.30) 
Workshop ‘Lang leve de Appel’, met Magda Spillier.

Tijdens het eerste deel komt de problematiek van voedselverspilling aan bod. 
Het tweede deel focust op de appel en zijn mogelijke verwerkingen. Daarna 
gaan we effectief aan de slag en gaat iedere deelnemer naar huis met een potje 
zelfgemaakte appelmoes, appelsalsa, appelcrème, appeljam, enz. 
Velt focust op “de appel” om voedselverspilling tegen te gaan. We merken dat in 
boomgaarden veel fruit onaangeroerd blijft liggen en stilaan verrot, zonder dat er 
naar omgekeken wordt. 
Het gevaar bestaat ook dat oude rassen worden uitgeroeid omdat men niet 
weet wat men ermee kan doen. Hierop biedt de workshop een antwoord.

Meebrengen:  mesje, keukenhanddoek en schort, bokaaltjes
Waar: D.C. Ten Elsberge, ingang Beverseaardeweg, (tss. de 2 bomen) Roese-
lare.
Inschrijven: tegen 20 aug. 2012 (20 plaatsen beschikbaar !)
-  op 051 20 18 00, bij Marleen,  secr. Velt-Roeselare én overschrijven op  
BE89 9792 5497 2585 van Velt-Roeselare, p.a.  Pater Pirestraat  9, 8800 
Roeselare 
-  of in D.C. Ten Elsberge bij Stijn én ter plaatse betalen.
Inkom: 10 € Velt-leden & inschrijvingen via D.C.; 15 €  niet-leden.         
(drankje inbegrepen)

Ma.  08 oktober ‘12: (19u.30) 
“Je eigen natuurlijke cosmetica maken”  met Marleen Deroo

Je eigen verzorgingsproducten maken heeft zijn voordelen. Het is niet alleen 
enorm leuk om te doen, je weet ook precies wat er allemaal in zit. Zo kun je 
bepaalde producten vermijden waarvan je weet dat je er allergisch op reageert. 
Ook hoeven de gebruikte ingrediënten niet altijd duur te zijn. We maken een 
calendulacrème, een hoestbalsem en een antistress massageolie.
(ingrediënten inbegrepen in inkomprijs)           

Meebrengen: inox kommetjes die op het vuur mogen, kleine kloppers, kleine 
pannenlikkers, lepeltjes, een keukenhanddoek,  lege crèmepotjes.
Waar: D.C. Ten Elsberge, ingang Beverseaardeweg, (tss. de 2 bomen) Roese-
lare.
Inschrijven: tegen 30 sept. 2012 (15  plaatsen beschikbaar !
- op 051 20 18 00, bij Marleen,  secr. Velt-Roeselare én overschrijven op  
BE89 9792 5497 2585 van Velt-Roeselare, p.a.  Pater Pirestraat  9, 8800 
Roeselare 
- of in D.C. Ten Elsberge bij Stijn én ter plaatse betalen.
Inkom: 12 € Velt-leden & inschrijvingen via D.C.; 15 €  niet-leden.         
(drankje inbegrepen)

Ma.  05  nov. ‘12:  (19u.30)  
Kookles “Vergeten groenten”, met Annelies Vanneste

Groenten die vroeger heel courant gebruikt werden maar die je tegenwoordig 
nog maar zelden vindt, zijn op vandaag terug ‘in’ onder de naam ‘vergeten 
groenten’. En als we ze al vinden bij de groenteboer of in onze eigen tuin, dan 
weten we veelal niet meer wat ermee aan te vangen in de keuken. 
Aardig wat van deze groenten zijn in de vergetelheid geraakt omdat ze door 
‘moderne’ groenten zijn verdrongen, denk maar aan aardpeer, pastinaak, 
koolrabi, warmoes, enz.

Tijdens deze kookworkshop maken we samen verschillende gerechten klaar 
op basis van een variatie aan vergeten groenten.  Op die manier leren we de 
vergeten groenten terug kennen, leren we ermee werken achter het fornuis en 
ervaren we terug hun geuren en smaak! Dit wordt een smakelijke ontdekkings-
reis. 

Meebrengen:  mesje, keukenhanddoek en schort   
Waar: D.C. Ten Elsberge, ingang Beverseaardeweg, (tss. de 2 bomen) Roese-
lare.
Inschrijven: tegen 25 sept. 2012 (20 plaatsen beschikbaar !).
-  op 051 20 18 00, bij Marleen,  secr. Velt-Roeselare én overschrijven op  
BE89 9792 5497 2585 van Velt-Roeselare, p.a.  Pater Pirestraat  9, 8800 
Roeselare 
- of in D.C. Ten Elsberge bij Stijn én ter plaatse betalen.
Inkom: 12 € Velt-leden & inschrijvingen via D.C.; 16 €  niet-leden.         
(drankje inbegrepen)

Ma. 10 sept. ‘12:  (19u.30) 
Kookles “Smoothies en sappen”, met Annelies Vanneste.

Dit wordt ongetwijfeld een zeer kleurrijke workshop !! Annelies legt uit  hoe 
sappen en smoothies je gezondheid en vitaliteit een ware “boost” kunnen geven. 
Daarna gaan we experimenteren en proeven! Genieten maar.   
(syllabus inbegrepen)

Meebrengen:  mesje, keukenhanddoek en schort (20 plaatsen beschikbaar !).
Waar: D.C. Ten Elsberge, ingang Beverseaardeweg, (tss. de 2 bomen) Roese-
lare.
Inschrijven: tegen 30 aug. 2012
-  op 051 20 18 00, bij Marleen,  secr. Velt-Roeselare én overschrijven op  
BE89 9792 5497 2585 van Velt-Roeselare, p.a.  Pater Pirestraat  9, 8800 
Roeselare 
- of in D.C. Ten Elsberge bij Stijn én ter plaatse betalen.
Inkom: 12 € Velt-leden & inschrijvingen via D.C. ; 16 €  niet-leden.         
(drankje inbegrepen)

Zo. 16 september ‘12:  
“Fruit proeven” in Gullegem,  i.s.w.m.  Velt-Wevelgem. 
 
Uitstap met carpooling.  Inschrijven: tegen 30 aug. 2012 !!!

Hét ideale moment om vergeten inlandse rassen te proeven en  eventueel  bo-
men te bestellen via de samen-aankoop v.d. fruitbomenwerkgroep. Er kan ook 
fruit gekocht worden. Nadien wandeling in het natuurgebied Bergelen.

Vertrek:  om 13u.30  vanaf de parking Rinus, Beverseaardeweg.
Deelname: activiteit  = gratis;  wie meerijdt, betaalt  3 € aan de chauffeur.                            
Inschrijven  op  051 20 18 00,  bij Marleen,   secr. Velt-Roeselare. 

zo 23 september, 09:30 – 11:30
Autoloze Zondag in Izegem

zo 14 oktober, 09:30 – 11:30
Geleide wandeling Mandelhoek

Waterstraat Ingelmunster - Jacqui Stragier 051/304 731

zo 14 oktober, 14:00 – 16:30
Themawandeling paddenstoelen o.l.v. Frank Vandendriessche

Waterstraat Ingelmunster - Jacqui Stragier 051/304 731

Velt

JNM Zaterdag 29 september: Startdag

Traditioneel starten wij ons werkjaar met een niet te missen startdag. 
Net als in 2009 en 2011 kiezen we opnieuw het Rhodesgoed in Kachtem 
als locatie.
 
Een kort overzicht van het programma:
-12u-13u30: picknick met ouders en leden en geïnteresseerden
-13u30-14u30: oudermoment (uitleg over het reilen en zeilen van de 
JNM)
-14u30-17u: spel voor piepers en ouders
 
We vragen voor de middagpicknick een democratische prijs van 2,5  
euro per persoon.
 
Belangrijk: als je een vriendje/vriendinnetje/broertje/zusje meebrengt 
die zich in de JNM inschrijft krijgen dit vriendje/vriendinnetje/broertje/
zusje en jijzelf gratis eten!

Meenemen: speelkledij, als je dat hebt: materiaal om diertjes en plant-
jes te ontdekken zoals een vlindergids, verrekijker, loupepotjes… Met 
de JNM zal er alleszins materiaal aanwezig zijn.
 
Verantwoordelijke: Pieter Becuwe, pieterbecuwe@gmail.com, 
0498/04.25.59
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              We r k g r o e p e n
Nog geen vri je val voor zwaluwen

Het geeft elk jaar een vreemd gevoel, wanneer we op stap gaan 
voor nestcontroles in het kader van de zwaluwsubsidieaanvra-
gen. Benieuwd hoe het broedseizoen bij huis- en boerenzwa-
luwen zijn verlopen en waar opstekers zijn te melden. Maar 
tegelijk de nuchtere cijfers van broedresultaten die vaak nega-
tieve tendenzen duidelijk maken. Indien zo, houdt dit verband 
met veranderende situaties in de overwinteringsgebieden, het 
weer tijdens de trek en de vrij late eerste aankomstdata en de 
geschiktheid van hun broedgebied hier? Zoals vaak in de na-
tuur, meer vragen dan antwoorden.

Op dit moment zijn enkel de telgegevens van huiszwaluwen vol-
ledig, waarvan al jaren nog 2 kolonietjes op het grondgebied be-
zet zijn: het Biezenhof en MPI Sint-Idesbald. De controle van 
deze soort verloopt iets gemakkelijker dan bij boerenzwaluwen, 
omdat de broedplaatsen van deze laatste over een erg groot bui-
tengebied verspreid liggen waar vaak met slechts één paartje per 
adres huist. Ook moeten we voor die soort de stallingen in, wat 
we vanzelfsprekend niet doen zonder met de eigenaars af te spre-
ken. Bij dit voorlopig verslag beperken we ons tot enkele grote 
lijnen.

Bij huiszwaluwen stellen we een daling vast in beide kolonies 
vergeleken met 2011. Als de aanvragen gebiedsdekkend zijn, wat 
zeker voor Idesbald het geval is, merken we een globale daling 
van 28%. In absolute cijfers: van 54 naar 39 nesten. Meest opval-
lend zijn de lagere aantallen voor de woonwijk: vorig jaar nog 
19 geslaagde broedgevallen, nu 11 (- 42%), terwijl dit vorig jaar 
evenveel gebleven was als in 2010. 

In het MPI is er en terugval van 35 naar 28 of min 20%. Het jaar 
voordien verheugden we ons op een lichte toename van 9%. Naar 
oorzaken zoeken is giswerk, mogelijk heeft het frisse voorjaar en 
de druipnatte zomer ermee te maken. Het is zeer de vraag wat 
de onderdrempel is voor de leefbaarheid en het voortbestaan van 
een kolonie. De huiszwaluwen die vroeger aan de vaart broed-
den, hielden het voor bekeken nadat het aantal bezette nesten tot 
vijf gedaald was. Het verheugt anderzijds dat de bewoners op de 
aanwezigheid van de zwaluwen gesteld zijn en er veel voor over 
hebben om het hen naar de zin te maken. Bij de ‘zwaluwman’, 

een piepjonge vestiging in de buurt, waar al een aantal kunstnest-
jes hingen, bleven er 2 bezet, na de ‘pandkraak’ met 6 paartjes 
van vorig jaar!

Blijft ook de slordigheid(?) van de ouders, waardoor eitjes en 
piepkleine jongen en onder de nesten aangetroffen werden, waar-
bij het een huzarenstuk is om die met de hand groot te brengen. 
Daar kunnen Gilberte en Gerard ook dit jaar weer over meespre-
ken. Tweede legsels waren net voor het ter perse gaan van dit blad 
nog niet uitgevlogen.

Twee vaststellingen die we voor boerenzwaluwen al kwijt kun-
nen. Bij de vestigingen waar ook vroeger een subsidieaanvraag 
gebeurde, blijken de aantallen weinig te schommelen. Een uit-
zondering is een zeer succesvolle kolonie op een boerderij ten zui-
den van de stad met 15 bezette nesten plaatsen, nog een toename  
tegenover vorig jaar.

Dit roept toestanden op van pakweg vijftig jaar geleden waar een 
andere landbouwer het over had, die nu nog 4 nestelende kop-
peltjes heeft. Merkwaardig is dat bij hem alle nesten onder de 
dakgoot aan de buitenzijde van het gebouw voorkwamen. Voor-
dien kwamen de boerenzwaluwen bij hem in de varkensstallen 
op visite. Als gevolg van het dichtmaken van de ramen konden 
ze daar niet meer terecht en verhuisden naar de achtergevel van 
het woonhuis, op zijn ‘huiszwaluws’, maar dan in zelfgebouwde 
halfopen nestkommetjes. Blijkbaar beschikken ze over meer sou-
plesse dan we algemeen aannemen, maar blijft er het respect voor 
hun traditionele bouwstijl. Gelukkig zijn er toch nog een paar 
zekerheden!

Over gierzwaluwen willen we nog dit kwijt: de aangekondigde 
gezamenlijke telling op 21 juni viel letterlijk in het water: onweer 
trok er een streep doorheen en we waren genoodzaakt die af te 
gelasten. Steekproeftellingen in de weken vooraf lieten uitschij-
nen dat hun getalssterkte stabiel bleef. Ook het broedsucces lijkt 
normaal, te oordelen aan de grootte van de zwermen eind juni. 
We blijven net als zij optimist! 

Piet
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     We r k g r o e p e n
Broedresultaten Steenuil 2012

Voor de derde opeenvolgende keer hadden we afgelopen winter 
af te rekenen met een harde winterprik. Begin februari wa-
ren de gevoelstemperaturen op noordpoolniveau. Zouden onze 
steenuilen deze moeilijke periode opnieuw goed doorstaan 
hebben? De vorige twee winters had onze populatie in ieder 
geval geen schade opgelopen.

Dit jaar lagen er 107 kasten te wachten op controle, drie minder 
dan verleden jaar.
Zeven kasten werden niet gecontroleerd.  Blijven er dus 100 kas-
ten over om de resultaten te berekenen:  
- 45 kasten met 104 jongen (2011 = 48 kasten en 136 jongen)
- 6 kasten met eieren.
- 9 kasten duidelijk bezocht:  jongen reeds uitgevlogen , solitaire 
vogels of braakballen aanwezig, en opnieuw een geval van pre-
datie
- 4 pulli was het hoogste aantal aangetroffen in meerdere kasten. 
Nacontroles op kasten met eieren begin juni, geven  geen jongen 
en meestal zijn de eieren verdwenen.

Dit geeft voor 2012 een bezetting van juist 60 % ( idem 2011), 
een gemiddelde van 2,31( 2011- 2,83) jongen per kast. Dit is 
het laagste cijfer dat we optekenen sedert de start van onze werk-

groep in 1997. De jaren 2000 & 2001met 2,5 gemiddelde waren 
tot nu de laagste. Toch een sterke daling, die ik niet verwachtte. 
Aangezien we krek dezelfde bezetting hebben van vorig jaar in de 
kasten, lijkt de populatie aardig stand te houden. De eerste zachte 
wintermaanden moeten de vogels toch in zeer  goede conditie ge-
weest zijn. Anderzijds vond  ik bij de controles bijna geen muizen 
terug in de kasten, veel vogelkadavers. Maar een slecht muizen-
jaar hoeft helemaal geen slecht steenuilenjaar te zijn. We vonden 
negen kasten met slechts één jong, geen enkele kast met vijf dit 
jaar, dit is abnormaal. Ik denk dat die koudegolf toch ervoor ge-
zorgd heeft dat de vogels in een mindere conditie aan hun eierleg 
begonnen. We hebben dus een slecht steenuilenseizoen achter de 
rug. Aan de altijd gemotiveerde medewerkers zal het alvast niet 
liggen, met deze bedankt voor jullie inspanningen.

Volgend jaar beter !

Kern De Reiger had voor het derde opeenvolgende jaar geen 
broedgeval in de 8 kasten liggend in  Moorslede. ( 10 kasten in 
2011)
Ik heb in totaal 46 jonge vogels en 6 adulte kunnen ringen in het 
broedseizoen

Ludo
De resultaten van de laatste 10 jaren
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    N a t u u r s t u d i e
Koolkoning of wintermees?

Beknopt
Een winterkoning voedert koolmeesjongen in het 
nestkastje op 16, 17, 18, ... juni 2012

Breed uitgesmeerd
Zaterdagmorgen 16 juni zag ik nogal wat bewe-
ging rond het nestkastje met koolmeesjongen. Het 
bleken allesbehalve koolmezen te zijn. Er trok er 
eentje zelf binnen in het nestkastje. Zou er wat aan 
de hand zijn met die jonge koolmezen? Verrekij-
ker in aanslag. Het blijkt een winterkoning te zijn 
die er binnen en buiten wipt. Niet één maar wel 
meerdere keren met korte tussenpozen. Iets in de 
bek! Bijna een botsing. De winterkoning wijkt te-
rug voor de koolmeesouder die gewoon in-uit gaat 
en geen aandacht schenkt aan de winterkoning die 
direct na haar/hem binnen gaat.
Cameraatje in aanslag. Enkele foto’s genomen 
waaruit één en ander het gebeuren moet bevesti-
gen. (excuseer voor mijn bibberhanden)
Zondagmorgen... Zelfde scenario. We  hebben 
er al onze eerste grappen over: Van “Zijn dat nu 
koolkoningen of wintermezen in wording” alover 
“Zou het hier gaan over een nieuw samengesteld 
gezin?”. Over dat laatste: Inderdaad, op geen enkel 
ogenblik zijn er 2 koolmeesouders tegelijk te zien. 
Vermoedelijk zien we alleen het mannetje (voort-
gaande op de ruime zwarte band met uitbreiding 
aan de onderbuik).
Maandagmorgen: Idem..
 (een vraagje aan de ornithologen: Is dat een meer 
voorkomend fenomeen in vogelwereld?)

vervolg:
19-6 slechts éénmaal de winterkoning zien 
binnengaan... Het koolmeesje (één exem-
plaar) doet naarstig voort. De rest van de 
werkweek  zie ik die winterkoning alleen ’s 
morgens in de nabijheid van de kast. Het 
gebeurt al eens dat ik ‘m hoor (een soort 
alarm trrrrrt-geluid). De koolmezen klin-
ken nu al maar luider en gestager. 
Eind van het verhaal???... Toch niet: Vrijdag 
22 – 06 neemt de winterkoning weer een 
kijkje binnenin.
Maandag 25-6: één koolmeesjong in de 
tuin, zeker ook nog ééntje roepend in de 
nestkast. s’ Avonds 2 koolmeesjongen in de 
tuin.
Dinsdagavond: Na een dag stilte op alle 
fronten. In het nestkastje twee dode al goed 
ontwikkelde jongen die het niet hebben ge-
haald. Van koolmezen noch winterkoning 
iets te zien of te horen.
Al die opwinding ten onzen’t eindigt toch 
wel in mineur... Alleen de nuchtere werke-
lijkheid blijft over: Eén oudermees slaagt 
erin minstens 2 jongen groot te brengen en 
het blijft gissen wat de rol van die winterko-
ning hierin geweest is. 

Jacques Vanderhaeghe

NP-kalender anno 2013

Een vleugje natuur voor 2013 een jaarlang in huis halen: het kan nu al! Vanaf september hebben we die telkens bij op onze afde-
lingsactiviteiten en voor € 10 wil hij graag van eigenaar wisselen.
Je zal merken dat er grondig aan werd gewerkt en in een nieuw kleedje gestopt. Een handig nieuw formaat, mooie en haarscherpe 
natuurfoto’s met soortvermelding, ruim plaats om er zelf iets op te noteren,… Niet te vergeten geef je tegelijk hiermee natuuraan-
kopen in onze regio een extra financieel duwtje in de rug.
Indien je onze activiteiten niet kan bijwonen, kan je ervoor zoals steeds ook bij de bestuursleden terecht. Misschien een idee om 
ook eens iemand hiermee te verrassen?
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N a t u u r s p r o k k e l s
Sperwerverhalen

In het dierenrijk is de grens tussen leven 
en dood vaak flinterdun. Op de laatste 
dag van mei was ik daar toevallig getui-
ge van en ik toonde me er achteraf ver-
baasd over dat ik minutenlang gefasci-
neerd en werkloos had kunnen toekijken 
op de gruwelijke moordscène die zich in 
de tuin afspeelde. Dit scenario herhaalt 
zich weliswaar dagelijks, maar slechts 
zelden maak je dit mee op amper drie 
meter van je uitkijkpost, in dit geval een 
lekker zittende luie zetel.

Een plotse alarmkreet waarschuwde alle 
gevleugelde tuinbewoners dat er groot ge-
vaar op komst was en een fractie van een 
seconde later daalde een donkere schaduw 
als een bliksem naar beneden. Het was een 
sperwer (Accipiter nisus) die 
zijn zinnen had gezet op een 
verschrikte huismus, die in 
allerijl probeerde te ontko-
men door eerst enkele wilde 
rozenstruiken en daarna een 
beukenhaag in te vluchten. 
De sperwer ging zijn prooi 
onvervaard achterna en al-
hoewel je het kleine musje 
in het voordeel achtte tus-
sen de dichte takken, zat het 
onfortuinlijke beestje weldra 
in de scherpe klauwen van 
de roofvogel. In de vaklite-
ratuur kan men lezen dat 
zo’n achtervolging zelfs kan 
voortduren tot in schuren en 
huizen, maar zoiets zou ik thuis toch lie-
ver niet meemaken. 

Ondertussen maakte de succesvolle sper-
wer zich klaar voor de maaltijd. Zij – 
gezien de lichaamsgrootte en de witte 
borst wist ik dat het om een vrouwelijk 
exemplaar ging – zocht zich een plaatsje 
uit op het gazon, gelukkig pal voor mij. 
Veel tafelmanieren kwamen er bij het 
verorberen van de prooi niet aan te pas. 
Eerst werd de huismus met snelle halen 
vakkundig kaalgeplukt, terwijl zij op haar 
prooi bleef staan, alsof zij bang was dat het 
menu er alsnog zou vandoor gaan. Af en 
toe bewoog de mus nog: stuiptrekkingen 
of verbeeldde ik het mij? Na het plukken 
scheurde en beet de sperwer flinke stuk-
ken vlees van de prooi en werkte ze snel 
naar binnen. Toen de mus gehalveerd was, 
vloog de sperwer met de restanten weg 
naar een nabijgelegen boom om daar de 
tweede helft naar binnen te werken. Op 
het gazon bleef alleen een hoopje veertjes 
als stille getuige achter. Ik tref wel vaker 
zo verzameling veertjes op het gras aan: de 
sperwer komt dus wel vaker langs. Toch 
zijn sperwers niet altijd even doeltreffend.  
Toevallig op de dag van dit schrijven vond 
opnieuw een sperweraanval plaats: een 

alarmkreet (het leek wel een doodskreet) 
van een merel, overal uiteenstuivende vo-
gels en dan een wilde achtervolging, eerst 
in de lijsterbes waar de geviseerde jonge 
merel bessen aan het snoepen was, dan 
het geluid van angstig gefladder en het ge-
zwiep van takken en bladen in een haze-
laar, en even later een sperwer die met lege 
klauwen terug de aftocht blies. Ergens in 
het struikgewas moest nog het getraumati-
seerde mereljong hebben gezeten, aan het 
bekomen van een bijna-dood-ervaring. 

Sperwers werden vroeger in de volksmond 
wel eens blauwvalk, stervalk, vinkenvalk 
(naast mussen behoren ook vinken tot 
hun favorieten),schietvogel of klamper 
genoemd. Etymologisch zou hun naam 
afgeleid zijn van ‘spreeuwenarend’ (voor-

al vrouwelijke sperwers verrassen graag 
spreeuwen). Hun nest is een vlak bouw-
sel van takken, vooral door het vrouwtje 
bijeengeraapt. Soms stellen ze zich tevre-
den met een oud nest van houtduiven 
of zwarte kraaien. Nestelende sperwers 
krijgt men zelden te zien, maar de soort 
weet zich de laatste jaren te herstellen, na 
de achteruitgang vanaf de jaren zestig als 
gevolg van het gebruik van insecticiden in 
land- en tuinbouw.

In 1851 opende de Britse koningin Vic-
toria in het Londense Hyde Park de eer-
ste wereldtentoonstelling  uit de geschie-
denis. Het werd een gigantisch succes: 
zes miljoen verkochte toegangskaartjes 
en 17.000 exposanten die de meest uit-
eenlopende uitvindingen presenteerden 
bewezen dat de industriële tijd definitief 
was doorgebroken. De verblufte bezoe-
kers vergaapten er zich aan locomotieven, 
drukmachines, de telegrafie en zelfs aan de 
eerste foto van de maan (genomen door 
een telescoop).  Het gebouw van de we-
reldtentoonstelling, het ‘Crystal Palace’, 
was de grootste constructie van ijzer en 
glas ter wereld en was gewoon over de bo-
men van Hyde Park heen gebouwd. Een 
aantal parkbewoners was ook na de bouw 

gewoon ter plekke gebleven en dat zorgde 
voor een mussenplaag binnenin de reus-
achtige tentoonstellingsruimte. Om de 
heel deftige victoriaanse dames en heren 
voor alle mogelijke vogeloverlast te vrijwa-
ren, schakelde men zowaar een sperwer in. 
Of de sperwer zijn taak naar behoren heeft 
vervuld, staat nergens geboekstaafd.

Er bestaan nog wel meer sperwerverhalen 
in de geschiedenis. Tijdens middeleeuwse 
tornooien vormde een sperwer soms de 
hoofdprijs … die de overwinnaar dan on-
middellijk mocht doorschenken aan een 
door hem uitverkoren dame. Chrétien de 
Troyes verwerkte dit thema al rond 1170 
in zijn eerste Arthurroman, overigens ook 
de eerste moderne roman over huwelijks-
problemen. Dat laatste is niet toevallig. 

Als we Jacob van Maerlant, een 
andere middeleeuwse schrijver, 
mogen geloven, is het schenken 
van een sperwer aan een geliefde 
beladen met een foute symbo-
liek. In zijn beroemde Der natu-
ren bloeme uit 1270 schrijft hij 
immers over de sperwer: ‘ Het is 
een roofvogel die geen gezel aan 
haar zijde duldt. Uit afgunst, 
zeggen sommigen, maar anderen 
beweren dat het voorkomt uit 
hoogmoed, omdat de sperwer 
de eer van iedere overwinning 
voor zichzelf wil opeisen. Het 
aannemelijkst lijkt mij echter 
dat zij gezelschap schuwt omdat 

zij niemand wil laten delen in haar buit. 
De sperwer vergrijpt zich bovendien aan 
de musket (het mannetje van de sperwer). 
Volgens Aristoteles druist het tegen de na-
tuur van alle roofvogels in om verwanten 
te doden - alleen de sperwer mist deze 
edele eigenschap. Het is een grote schande 
voor de mensheid, dat elk dier zijn soort-
genoten ongemoeid laat, doe bloeddorstig 
of kwaadaardig het ook is en of het van 
prooi leeft of niet. Alleen de mens en de 
sperwer zijn hier ongevoelig voor.’

We mogen Jacob van Maerlant niet altijd 
op zijn woord geloven, want hij schrijft 
vooral antieke werken over en slechts  hier 
en daar in dit 16.000 (!) verzen tellend 
werk durft hij op zijn voorgangers kritiek 
te uiten. Zijn volgende citaat mag dan al 
wetenschappelijk onverantwoord klinken, 
het is te mooi om het hier onvermeld te 
laten: ‘De wilde sperwer vangt in de win-
ter iedere avond een vogeltje en houdt dat 
‘s nachts in haar klauwen om haar poten 
warm te houden, ‘s ochtends laat ze het 
vriendelijk weer vliegen. Een beharti-
genswaardig verhaal, lijkt mij: wees altijd 
dankbaar en schik u naar uw gastheer.’
 

Johan Strobbe
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      C l o s e - u p

Sleedoorn is een struik uit de Rozenfamilie, komt vaak voor 
langs bosranden, is inheems in heel Europa en kan 2 tot 6 m 
hoog worden. Ze bloeit in het vroege voorjaar, als de winter 
nog niet echt weggetrokken is, met sneeuwwitte bloemen. Na 
de bloei komen de blaadjes te voorschijn. Vanaf augustus zijn 
er vruchten te zien die verkleuren van groen via blauw naar 
blauwzwart. De vrucht gelijkt op een klein pruimpje, is een 
steenvrucht met een harde pit en zacht vruchtvlees. Een opval-
lend kenmerk van de struik zijn de doorns, de zogenaamde 
takdoorns waarbij de twijgen in een scherpe punt eindigen die 
een echte doorn wordt en die het plukken van de bessen niet 
vergemakkelijkt!

Prunus is een oude Latijnse plantennaam voor pruim. Spinosa 
komt van het Latijn spina en betekent doorn, gedoornd. Door 
deze doorns is plant vrij goed beschermd tegen de vraat van gro-
te grazers. Slee komt van het Slavische woord sliva en betekent 
pruim. We vinden dit terug in slivovitsj, een brandewijn gedestil-
leerd uit gefermenteerde pruimen.

Een oud gebruik was het maken van thee van het blad en de 
bloesem. Met deze thee probeerde men uiteenlopende kwalen te 
verhelpen. Hij zou laxerend werken en een lichte urinedrijvende 
werking hebben. In de kruidengeneeskunde wordt sleedoorn nu 
niet meer gebruikt, culinair wel. Van de vruchten wordt gelei, 
chutney of sleedoornbrandewijn gemaakt.  Rauw smaken de 
pruimpjes wrang en bitter. Het is niet te verwonderen dat een 
van de volksnamen voor sleedoornpruimpjes ‘trekkebek’ is! Pas 
als het gevroren heeft, zijn ze lekkerder. Eet niet  te veel van deze 
rauwe pruimpjes door de aanwezigheid van tannines. De schors 
levert kleurstof om stoffen en wol bruin te verven.

Sleedoorn speelde in vroegere eeuwen een rol bij bezwerende ri-
tuelen, bv om de huizen te ‘reinigen’ van heksen.
In het sprookje van Doornroosje van de gebroeders Grimm speelt 
sleedoorn ook een belangrijke rol. ‘Rondom het slot begon een 
doornhaag te groeien die elk jaar hoger werd en ten slotte het 
hele slot omgaf en er bovenuit groeide, zodat er niets meer te zien 
was, zelfs de vlag op het dak niet. Het was niemand mogelijk het 

slot binnen te dringen want de doornen bleven – alsof ze handen 
hadden – vast met elkaar verbonden en de jongelingen bleven 
er in hangen, konden niet meer loskomen en stierven een jam-
merlijke dood.’
Al heel vroeg zijn er pogingen ondernomen om de struiken te 
veredelen. Met name de Kelten selecteerden de sterkste struiken 
om de pruimen zo groot mogelijk te maken.  
 
Recept : sleedoornbrandewijn : Kook 250 gr suiker in een beetje 
water en voeg er 2 kruidnagels, een kaneelstokje en voor de lief-
hebbers een klein beetje gember bij. Laat dit afkoelen. Doe 300 
gr rijpe (na vorst of eerst in diepvries steken) sleedoornbessen in 
een bokaal. Giet er het afgekoelde mengsel en 500 ml brandewijn 
of jenever bij en laat minstens 6 weken trekken. Vergeet niet re-
gelmatig te schudden.

Rita

Sleedoorn – Prunus spinosa
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Eén vierkante meter natuur aan je raam
Eén vierkante meter nieuwe natuur per inwoner, ieder jaar opnieuw. Dat is de kern van wat Natuurpunt vraagt aan de 
lokale besturen die na de gemeenteraadsverkiezingen aan de macht komen. 
Een maand voor de verkiezingen is het tijd om onze vraag voor meer lokale natuur nog eens extra in de verf te zetten. 
Daarom hebben we 3 topprioriteiten geselecteerd, die in elk bestuursakkoord opgenomen moeten worden:
1. Realiseer één vierkante meter nieuwe natuur per inwoner, ieder jaar opnieuw
2.  Voer één actieplan uit per soortengroep van de Rode Lijst
3.  Voorzie minstens €3 per Natuurpuntlid in de gemeente voor de lokale afdeling

Eén m² natuur: meer leven dan je denkt
Elke vierkante meter natuur is winst voor de inwoners van gemeenten en provincies. Want wees nu eerlijk wie houdt niet 
van natuur? Door te investeren in natuur kan het nieuwe bestuur werken aan een gezonde en mooie gemeente voor de 
inwoners. De natuur zorgt voor een streekeigen identiteit en levert tal van nieuwe recreatiemogelijkheden op. Het bete-
kent ook proper water, zuivere lucht, minder schommelingen bij extreme temperaturen en een gratis verzekering tegen 
overstromingen.

Hang de affiche bij Natuur.blad op en win een electrische 
fiets van Lampiris
Wil jij ook meer natuur in jouw buurt? Doe mee met de posteractie en win een elektrische fiets van groene energieleve-
rancier Lampiris.
1. Hang de poster die bij het volgende Natuur.blad zit op voor je raam, bij de bakker of op het prikbord op jouw werk. 
2. Organiseer je eigen plakactie. Ga naar www.natuurpunt.be/vierkantemeter, druk de poster af en hang heel de buurt vol. 
3. Neem een foto van jezelf samen met de poster en zet die op www.natuurpunt.be/vierkantemeter. Onder de deelnemers 
wordt een elektrische fiets van Lampiris verloot.
Meer weten over onze verkiezingsvoorstellen: www.natuurpunt.be/vierkantemeter of volg ons op Facebook en Twitter. 
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Bestuur Mandelstreke:

voorzitter: Piet Desmet - 051 225 852 - voorzitter@natuurpuntmandelstreke.be
ondervoorzitter:  Wim Marichal - 0476 307 762 - 
ondervoorzitter@natuurpuntmandelstreke.be
secretaris: Philippe Deprez - 050 347 824 - secretaris@natuurpuntmandelstreke.be
penningmeester: Johan Plouvier  - 051 226 678 - 
penningmeester@natuurpuntmandelstreke.be
redacteur: Koen Maes - 051 727 001 - redacteur@natuurpuntmandelstreke.be
materiaalman: Willy De Ruyter  - 051 697 796 - 
materiaalman@natuurpuntmandelstreke.be
communicatie: Peter Hantson - 051 203 063 - 
communicatie@natuurpuntmandelstreke.be
bestuursleden:
Brigitte Crombez - brigittecrombez@gmail.com
Cien De Roo - 051 502 346 - barth.verhaeghe@telenet.be
Johan Hanssens - 051 309 199 - johanhanssens@fulladsl.be 
Koen Vandepitte - 051 727 257 - vandepitte.koen@skynet.be
Ria Wyffels - 050 211 392 - riawyffels@yahoo.com

steenuilwerkgroep: Ludo Momerency - 051 225 280 - 
steenuilwerkgroep@natuurpuntmandelstreke.be
conservator De Kleiputten:  Piet Desmet
webmaster: Filip De Keyser - webmaster@natuurpuntmandelstreke.be
lay-out: Johan D’haenen - 0485 953 435 - layout@natuurpuntmandelstreke.be
 
Bestuur kern De Reiger:

voorzitter: Jean-Pierre Vandamme - 051 771 213 - jeanpierrevandamme@skynet.be
secretaris: Mathieu Foré - 051 770 061 - mathieu.fore@lne.vlaanderen.be
bestuursleden: 
Filip Cardoen - 051 770 159 - info@filipcardoen.be
Bart Debaes - 051 229 088 - bdebaes@yahoo.com
Peter Goossens - 051 249 448
Peter Donck - 0497 450 811 - peterdonck@telenet.be

Bankrekening van Natuurpunt Mandelstreke: 
BE51 9799 6273 0762 p/a Klokkeputstraat 93, 8800 Roeselare
Website: www.natuurpuntmandelstreke.be
Lidmaatschap van Natuurpunt voor het ganse gezin = €24 
(tijdschriften DWW 4x en Natuur.blad 4x) op rekening BE17 2300 0442 3321 van 
Natuurpunt vzw - Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
Extra tijdschriften: 
Natuur.focus (4x) en Natuur.oriolus (4x) = elk €8,5 of samen €14,5
Leden van andere Natuurpuntafdelingen kunnen “Door Weer en Wind” ontvangen 
door storting van €5 op BE51 9799 6273 0762

Werkingsgebied Natuurpunt Mandelstreke

VogelOpvangCentrum 
Bulskampveld 8, 8730 Beernem - 050/790 959

Giften voor Mandelhoek 
(vanaf €40 met fiscaal attest): 
rechtstreeks te storten op rekening 293-0212075-88 van Natuurpunt Beheer vzw, met 
vermelding “Reservatenfonds 3567, Mandelstreke”.

Giften voor Vogelwerkgroep Mandelstreke 
(vanaf €40 met fiscaal attest):
rechtstreeks te storten op rekening 230-0524745-92 van Natuurpunt Studie vzw, met 
vermelding “VWG Mandelstreke - project 2423”.

Werkten mee aan dit nummer: 
Philippe Deprez, Willy De Ruyter, Piet Desmet, Johan D’haenen, Peter Hantson, 
Rita Gesquiere, Koen Maes, Ludo Momerency, Johan Strobbe, Koen Vandepitte, 
Jacques Vanderhaeghe, Tim Vandewiele, 

Foto’s cover: 
boven: Rood weeskind (Willy De Ruyter)  - onder: Nachtvlinders kijken (Luc Lambert)

De teksten voor het volgende nummer graag binnen bij de redactie tegen 
1 november 2012
Dit tijdschrift is gedrukt op gerecycleerd papier

Colofon

We delen in het geluk van Frederik ( zoon van bestuurslid Johan 
Hanssens) en Anneleen bij de geboorte van hun zoontje Arn op 1 
augustus 2012.

Personalia

Wa a r n e m i n g e n
03-06 Roeselare .......gele helmbloem....................NP Mandelstreke
  ...................... vijgenboom ..........................
09-06 Roeselare .......harde bastardwederik...........Bram Sercu
19-06 Roeselare .......groenpootruiter ....................Pecceu Bert
26-06 Roeselare .......paarse Morgenster ...............Robbe Cool
29-06   Izegem ........... jagende sperwer ..................Dirk Laverge

03-08 Rumbeke ........eekhoorn ..............................L.Feys
04-08 Rumbeke ........ laatvlieger ............................Erik Naeyaert
05-08 Rumbeke ........ ransuil ..................................Michael Parmentier
09-08 Woumen .........wespendief in tuin ................Cien De Roo
12-08 Roeselare .......kleine Plevier, .......................Koen Vandepitte
  ......................4 oeverlopers
  ......................4 witgatjes
13-08 Roeselare ....... rode wouw ...........................Nele Lauwers
 Roeselare .......koninginnepage in tuin .........Piet Desmet
15-08 Hooglede ........blauwzwarte houtbij in tuin ...Ludo Momerency
17-08 Rumbeke ........purperreiger .........................Bart Van Thuyne
18-08 Roeselare .......boomvalk .............................Piet

Via onze site Natuurpunt.mandelstreke/waarnemingen kan je alle waar-
nemingen uit de regio raadplegen. Je kan er ook je eigen waarnemingen 
posten.
Twijfel je aan  je determinatie plaats die dan op onzeker en voeg een foto 
toe. Je krijgt zeker respons van overige gebruikers, en zo leren we allen bij.
Je kan ook waarnemingen, anekdotes en foto’s naar mezelf mailen: 
vandepitte.koen@skynet.be

Nog enkele plaatsen vrij voor wie van 1 tot 4 
november op sleeptouw mee wil genomen worden 
door kraanvogels, les dames grises in Lac du Der

We houden de all-in prijs laag door zelf ons potje te koken, 
zoals dat ook al eerder gebeurde in de Argonne. Richtprijs, 

vervoer inbegrepen bedraagt €220. Onze gîte in Droyes, 
gelegen te midden het natuurgebied, biedt plaats aan 
22 personen, verdeeld over 6 kamers. Elke kamer is 

voorzien van badkamer en toilet.

Inschrijven kan door € 50 per persoon over te 
schrijven voor 1 oktober. 

De datum van betaling is bepalend voor de volgorde van 
inschrijving en de eventuele wachtlijst.

In de loop van de maand oktober ontvangen de deelnemers dan 
een uitgebreid programma met alle praktische informatie. Zie 
hiervoor ook de info op p.6 in het vorig nummer van Door Weer en 
Wind. 
Begeleiders zijn Ria Wyffels en Koen Vandepitte.






