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Felle herfstvlagen en de windstoten waarmee die vergezeld gaan, 
hebben als geen ander seizoen op één dag onze tuinen en bossen 
compleet van uitzicht doen veranderen. Bladeren als gekleurde 
reuzenvlokken komen uiteindelijk op de grond terecht om een 
bont tapijt te weven, bomen kouwelijk kaal achterlatend. Alleen 
een winterse sneeuwnacht doet beter als complete natuurlijke 
metamorfose: een betovering die niemand koud laat.

Deelnemers van de novemberuitstap naar de grote meren langs 
de Marne beleefden meerdere keren een andere soort vliegshow. 
Indrukwekkend hoe de kraanvogels in dichte drommen langs alle 
zijden kwamen aangevlogen, met een wijds klinkend gruu-gruu 
en ijl gepiep van de jongen er tussendoor. Met meer dan veer-
tigduizend samen op zoek naar de waakzaamheid van een grote 
massa en een veilige slaapplaats op de grote slijkplaten van het 
ondiepe meer. Om binnenkort weer plaats te ruimen naar het 
zuiden.

Met zeer veel voelden we ons ook opgeruimd na de dagen van 
de Natuur rond het Bergmolenbos-in-wording. Het doet goed 
zoveel gemotiveerde vrijwilligers aan de slag te zien. Zeker het 

reservaat kreeg hiermee een nieuw gezicht waar je verder in dit 
nummer meer over verneemt. Het gebied heeft de laatste drukte 
nu wel gehad. Winterbezoekers krijgen hun stek weer helemaal 
voor zich.

Die schijnbare rust is ook hier teruggekomen, na veel beloften, 
gekrakeel en stoelendansen rond de vorming van nieuwe plaatse-
lijke besturen. Als natuurvereniging dringen we erop aan dat die 
beleidsmensen, van welke kleur ze ook mogen zijn, een rist aan 
groene accenten in de komende jaren versneld realiseren. Tegelijk 
met een visie op duurzame langetermijnkeuzes. Een permanente 
wensconfetti voor 2013 en de vele nieuwjaren die daarop volgen.
Op onze activiteiten is er volop kans om meer dan eens samen te 
klinken op volgend jaar: met doorslaggevend tikken op de nest-
kastactie, misschien klappertandend op uitkijk tijdens de dag van 
de wintertoppers of keuvelend mee genieten van zalige hapjes en 
natuurbeelden tijdens de ledenvergadering op 18 januari. Hou 
zeker die avond vrij. Maar vooral als neerdwarrelende sneeuw-
vlokken in 2013: gruusdikke veel gemeende wensen! 

Piet Desmet

Gruusdikke

Inhoud

 3 - winter 2012 



 winter 2012 - 4 Door Weer en Wind

A a n k o n d i g i n g e n

Daguitstap naar Zeeuws-Vlaanderen 
zondag 17 februari

Zin in een dagje vol vogels en  natuur in een mooi kader?
Wees er dan zeker bij op 17 februari! 
Net over de grens hebben onze noorderburen enkele prachtige natuurgebieden. Eerst bezoeken we de Sophiapolder, een recent 
natuurinrichtingsproject. We kunnen er heel wat ganzen, eenden, steltlopers… verwachten.
Via het Groote Gat, een langgerekte kreek omzoomd door drassig grasland gaan we in Oostburg een gezellig kroegje opzoeken 
waar we onze picknick nuttigen.

In de namiddag trekken we naar de Blikken.
De Blikken is een weilandreservaat van 45 ha.  Misschien mogen we er de eerste grutto verwelkomen. Zeker kunnen we er vele 
eenden en ganzen verwachten. Via de Baarzandsche kreek gaan we richting Westerschelde.
Bij nummer één kijken we uit op de Hooge Platen, een slik-zandplaat van 1800 ha . 
Bij hoog tij komen alle steltlopers op de hoogwatervluchtplaats dicht bij de dijk.
Wil je nog wat meer weten over de gebieden ga dan zeker eens een kijkje nemen op de site www.hetzeeuwselandschap.nl
  
- Afspraak om 8u30 aan de parking Roularta
- Meenemen: verrekijker, telescoop, wandelschoenen en picknick 
- Meer info: vandepittekoen@skynet.be
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Een kennismaking met zeehonden is in de Zeeuwse wateren 
zeker niet uitgesloten. Vlak bij een boot kan er eentje opdui-
ken, want ze zijn van nature nieuwsgierige dieren. In het zee-
water voelen ze zich helemaal in hun element, gestroomlijnd 
en perfect aangepast met hun afsluitbare neusgaten en oorope-
ningen. En ze kunnen er dan ook alle kanten op.

Bij eb zijn zeehonden vaak te zien op de drooggevallen platen. Ze 
rusten er. Maar elke langsvarende boot wordt in de gaten gehou-
den. Komt deze te dichtbij – zo’n kilometer – dan vluchten ze het 
water in. Wandelaars op een zandplaat vormen de grootste bron 
van verstoring: eenmaal in het water duurt het heel lang voor de 
zeehonden weer terug aan land komen.
Bij het vluchten schuiven ze overhaast met hun buik over de 
plaat. Er kunnen dan gemakkelijk huidwonden ontstaan. Deze 
vormen een grote bron van infecties.
Zeehonden rusten niet alleen op de drooggevallen platen. Ze ge-
bruiken ze ook als een soort zonnebank. Luierend in de zon ma-
ken ze zo vitamine D aan, die onmisbaar is voor hun vacht. Maar 
de platen spelen vooral een hoofdrol in de periode dat de jongen 
worden grootgebracht, na een draagtijd van 9 maand. De eerste 3 
maanden hiervan zijn een stille fase met nauwelijks ontwikkeling 
van het embryo.

Een delicate zoogperiode

Vooral in de periode dat de jongen worden gezoogd, zijn zee-
honden erg kwetsbaar. Eind juni, begin juli worden de jongen 
geboren. De zoogperiode duurt zo’n vijf weken.
Bij eb zijn moeder én jong op de plaat te vinden. Bijna de hele 
laagwaterperiode is nodig voor het zogen. In enkele weken moe-
ten de jongen namelijk hun vetreserves kunnen opbouwen. Die 
hebben ze nodig eenmaal  ze zelfstandig zijn, maar nog niet ge-
noeg vis kunnen vangen. Worden moeder en jong steeds gestoord 
en gedwongen het water in te gaan, dan blijft er te weinig tijd 
voor het zogen.

Als ze bij onraad van de plaat vluchten, is er ook een grote kans 
dat het jong in het snel stromende water zijn moeder kwijtraakt. 
Soms spoelen de jongen - verzwakt - aan op het strand. Dat zijn 
de huilers.

Rust is erg belangrijk voor zeehonden, vooral in het voorjaar en 
de zomer. Alleen bij voldoende rust kan er weer een grote groep 
zeehonden in de Zeeuwse wateren terugkeren. Van oudsher was 
de zeehond een vaste bewoner in de Zeeuwse wateren, waarvan 
er begin vorige eeuw naar schatting nog vijfduizend leefden. In 
de jaren vijftig en zestig waren ze er bijna verdwenen. Eerst door 
overbejaging, later waren vervuiling van het water en de bouw 
van de Deltawerken schuldig aan de achteruitgang. Maar er is nu 
een goede kans dat binnen een paar jaar weer enkele tientallen 
zeehonden in de Zeeuwse wateren rondzwemmen. Het is dan wel 
zaak ze voldoende levensruimte te geven.

Piet Desmet

    A a n k o n d i g i n g e n
Zeehonden in Zeeland

Excursiekalender Zwalimo winter ’12-13’

De determinatieavonden gaan steeds door in de Oekensestraat 138 te Rumbeke om 20.00 uur.
Voor de dagexcursies spreken we telkens af aan de hoek Meiboomlaan-Lindenstraat (Roularta) om 9.00 uur.
Breng steeds warme kledij, een loupe, determinatiewerken en picknick mee.
Telkens ten laatste 2 dagen op voorhand inschrijven bij Peter Hantson: Tel. 051 20 30 63 of communicatie@mandelstreke.be

Vrijdagavond 11 januari: determinatieavond grondlichenen
Materiaal is aanwezig, maar ook eigen materiaal mag worden meegebracht.  We 
werken met de determinatietabel van Hans Vermeulen.  Daarnaast worden ook 
foto’s bekeken om ook op die manier lichenen op naam te brengen.

Zaterdag 26 januari: excursie te Roeselare met focus op mossen en korstmossen.

Vrijdagavond 8 februari: determinatieavond grondlichenen

Zaterdag 16 februari: excursie Mer de Sable en Forêt de Beloeil
Het bos van Stambruges bestaat uit populaties van loofbomen (beuken en eiken 
op zandige en droge grond) en naaldbomen, vooral grove den. De Mer de Sa-
ble of Zandzee ligt in het midden van dit bos en telt verschillende opmerkelijke 
milieus: droge heide, veenachtige heide, turfputten, een jong berkenbos… Deze 
verschillende microbiotopen zorgen voor een enorm diversiteit aan mossen en 
korstmossen.

Vrijdagavond 15 maart: determinatieavond grondlichenen.

Zaterdag 23 maart: Excursie naar de duinen in Noord-Frankrijk, juist over de 
grens.  De duinen in Noord-Frankrijk liggen in het verlengde van de duinen van de Panne (Dunes du Perroquet) en de oude duinen 
van Cabourg (Ghyvelde).
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A a n k o n d i g i n g e n

Uitnodiging tot Nieuwjaarsreceptie  Vrijdag 18 januari 2013 om 19u30 
Zaal Zilverlink – Meensesteenweg 412 – 8800 Rumbeke

Natuurpunt Mandelstreke nodigt graag haar leden uit om bij een glas en veggie- hapjes gezellig na te praten over het voorbije 
jaar en het nieuwe jaar 2013 geestdriftig in te zetten.
Niet alleen de hyperactieve leden krijgen de gelegenheid om hun grote en kleine avontuurlijke verhalen uit te wisselen, maar ook 
de natuurliefhebbers die gedurende het jaar niet vaak de kans hadden om een activiteit mee te pikken, zijn bijzonder welkom. 
Meer zelfs, deze nieuwjaarsreceptie biedt uitdrukkelijk de kans aan de nieuwe leden om onze afdeling beter te leren kennen en 
viceversa. 

Als verwelkoming geeft het bestuur kort een overzicht van de plan-
ning voor 2013 en een fotoverslag van de activiteiten van 2012. 

Ook krijgen jullie weergaloze natuurbeelden te zien van Luc Lam-
berts favoriete hoekjes van Ardooie.

Voor de rest van de avond is het echter aan jullie.  Er wordt ruim 
tijd voorzien voor een losse babbel, maar toch is er even een of-
ficiëler luik waarbij jullie de helft van ons afdelingsbestuur kunnen 
kiezen.
Dit jaar zijn uittredend: Cien De Roo, Piet Desmet, Johan Hans-
sens, Peter Hantson, Wim Marichal, Ria Wyffels. Daarnaast zijn 
nieuwe kandidaturen zeer welkom. Men kan zich hiervoor melden 
bij het secretariaat op 050 347824 of 
secretaris@natuurpuntmandelstreke.be, of stelt zich de avond 
zelf nog kandidaat.

Gelieve te verwittigen met hoeveel personen je zal aanwezig zijn, zodat we kunnen inschatten hoeveel hapjes we moeten voorzien.

Roksemput en het Oostends krekengebied  - zondag 16 december

Fotojaaroverzicht 2012

Zoals elk jaar wordt op de lokale ledenvergadering met nieuwjaarsreceptie,  
een fotojaaroverzicht gepresenteerd. Daarom doen we opnieuw beroep op 
de deelnemers van de activiteiten om een deel van hun foto’s door te sturen.
Het jaaroverzicht zou ook op CD-rom te koop kunnen worden aangeboden 
indien er belangstelling voor is.

Om de foto’s over te maken surf je naar www.wetransfer.com  
Je plaatst je fotobestanden in het vak “Kies bestanden (2GB)” .
Vul de ontvanger in: hier fotoarchief@natuurpuntmandelstreke.be 
Vul vervolgens je email adres in.
Daaronder kan eventueel een tekst bijgevoegd en dan klik je op “Transfer“.
Voor meer toelichting, kijk in het zomernummer van Door Weer en Wind.

‘s Morgens starten we met een bezoek aan Roksemput. De Hoge 
Dijken, in de volksmond ook wel Roksemput genoemd, ligt in 
Oudenburg en Jabbeke. Veel vogels stoppen er tijdens de trek om 
even op krachten te komen en duizenden overwinteren er. Vooral 
voor eenden als smienten, wintertalingen en slobeenden is het 
een belangrijk overwinteringsgebied. Oeverzwaluw, bergeend, 
fuut en kuifeend komen er dan weer jaarlijks broeden. 
Roksemput (50 ha) werd gegraven in de jaren zeventig om zand 
te winnen voor de aanleg van de E40. Eerst organiseerde Bloso er 
surf- zeilkampen maar intussen stond ook de natuur er niet stil. 
Honderden oeverzwaluwen nestelden zich in de steile zandwan-
den en in de winter streken duizenden eenden op de plas neer om 
er te overwinteren. De ecologische waarde van de Hoge Dijken 
werd zo groot dat het gebied sinds eind 1980 bescherming geniet 
als staatsnatuurreservaat. Zachte recreatie blijft er wel mogelijk. 
‘s Namiddags verkennen  we het Oostends krekengebied. De 
voorbije jaren zorgden ANB, stad Oostende en Natuurpunt voor 
veel nieuwe natuur en bos in het minder bekende achterland van 
Oostende.  De Grote Keignaert , Sluiskreek en Zoute kreek zijn 
de restanten van de doorbraak van de zee doorheen de kustdui-

nen in het begin van de 17de eeuw  tijdens het beleg van Oost-
ende. Toen belegerde het katholieke Spaanse leger gedurende drie 
jaar lang de protestantse geuzen van Oostende. Om de stad beter 
te verdedigen werd de omgeving van de stad onder water gezet. 
Na de oorlog werd het overstroomde land terug gewonnen door 
het aanleggen van dijken. Door Natuurpunt werden in het kre-
kengebied percelen afgegraven waardoor je tijdens de trekperiode 
kluten, regenwulpen  en lepelaars te zien krijgt. In de rietkragen 
broeden o.a. bruine kiekendief en rietzanger. In de kreken over-
winteren wintertalingen, slobeenden en bergeenden. Vanop de 
verhoogde berm van de groene 62 (een oude spoorweg) heb je 
mooi zicht op de polders. Tegenaan de autostrade werd door de 
stad en ANB het Geuzenbos geplant, intussen al 60 ha groot . In 
het Geuzenbos liggen ook twee kleiputten  waar o.a. wintertalin-
gen, kuif- en tafeleenden overwinteren.

- Afspraak om 8u30 aan de parking Roularta
- Meenemen:  verrekijker, telescoop, wandelschoenen en pick-
nick 
- ’s Middags picknicken we in een cafeetje in Stene
Meer info: ondervoorzitter@natuurpuntmandelstreke.be

Suriname beleven op 8 maart 
Zin in een avond kopje onder in het tropisch regenwoud van Suriname? Welkom op vrijdag 8 maart in de Zilverlink

Kan je je dit in 2012 voorstellen: een land waar het oerwoud opnieuw vroegere cultuurgronden inpalmt? Waar vlakbij de hoofd-
stad nog jaguars rondsluipen? Met een soortenrijkdom aan planten, vogels, amfibieën waar we in Europa bij verbleken. Waar 
zeeschildpadden hun jaarlijkse stekje op de stranden weer opzoeken. En je bovendien in het Nederlands wordt aangesproken?
Een handvol leden van Mandelstreke kregen dit jaar de kans dit Zuid-Amerikaans land van heel dichtbij te leren kennen. De 
WWF directeur zelf van de Guyana’s maakte enkele dagen vrij om ons op unieke locaties te begeleiden. Deze belevenissen en nog 
heel wat meer legden we in een schat aan dia’s en 2 boeiende films vast, waardoor je comfortabel van die overweldigende natuur 
en bijzondere culturen kan genieten.
Alle leden en vrienden heten we met de reisgenoten welkom op vrijdagavond 8 maart om 19u30 in de zaal Zilverlink langs de 
Meensesteenweg 412 te Roeselare. De inkom is gratis.

PS. Die avond geen muskietennet nodig
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A a n k o n d i g i n g e n

Muizen zijn voor heel wat dieren een erg belangrijke voed-
selbron, denken we maar aan Kerkuilen, dagroofvogels, Vos-
sen, marterachtigen, … Bovendien kunnen sommige soorten 
aanzienlijke economische schade veroorzaken. Verder hebben 
we het vermoeden dat het met sommige soorten echt niet goed 
gaat, ook met de ‘algemene’ soorten niet. Toch wordt in Vlaan-
deren erg weinig onderzoek gedaan naar muizen. En daar wil 
de Zoogdierenwerkgroep verandering in brengen…

De enige gegevens die momenteel beschikbaar zijn, worden ver-
kregen door braakballen van Kerkuilen te pluizen en door het 
levend vangen van muizen met live-traps. Dit levert echter on-
voldoende gegevens op om een goed zicht te krijgen op het voor-
komen van de verschillende muizensoorten en hun trends. Wel 
lijkt het er op dat bepaalde soorten, zoals de Veldmuis, het heel 
erg slecht doen. 

In West-Europa wordt deze Veldmuis gezien als dé belangrijk-
ste voedselbron voor de Kerkuil. Dus als de Veldmuis het slecht 
doet, staat ook de Kerkuil er waarschijnlijk niet goed op… Maar 
of de gegevens uit braakballen een realistisch beeld geven, weten 
we niet zeker. Mogelijk doen de andere soorten het gewoon beter, 
waardoor de Kerkuil minder afhankelijk wordt van Veldmuizen. 
Om op die vragen een antwoord te kunnen bieden, roept de 
Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt 2013 uit tot ‘Jaar van 
de Muis’, en roepen ze o.a. de hulp in van alle katten en hun 
eigenaars om een beter zicht te krijgen op het voorkomen van 
muizen in Vlaanderen. Jaarlijks vallen naar schatting 10 miljoen 
muizen ten prooi aan de Vlaamse huiskatten. 10 miljoen dieren 
die ons meer kunnen leren over het voorkomen van de verschil-
lende muizensoorten in Vlaanderen. Bovendien kost het niet veel 
moeite om ze te zien: uw kat brengt ze met plezier tot bij de 
achterdeur… Het enige wat u als katteneigenaar moet doen, is 
een fotootje (of meerdere) nemen van deze slachtoffers (dood of 
levend) en de waarnemingen ingeven op de website www.waar-
nemingen.be. Aan de hand van de foto’s kunnen experts deze 
dieren op naam brengen en zo een beter beeld krijgen van de 
verspreiding van de verschillende muizensoorten in Vlaanderen. 
Wie wil, kan natuurlijk zelf ook een poging doen om de ver-
schillende soorten te leren herkennen. Hieronder geven alvast 
een overzicht van de soortgroepen. Een volledig overzicht van de 
soorten staat op de website van de Zoogdierenwerkgroep (www.
zoogdierenwerkgroep.be/studie/soorten).

Spitsmuizen: Spitsmuizen zijn kleine, muisachtige dieren met 
een spitse snuit en korte poten. De ogen zijn klein, maar het 
gehoor en reukvermogen zijn goed ontwikkeld. Spitsmuizen heb-
ben korte haartjes, meestal bruinachtig of grijs van kleur. Het 
grootste deel van de soorten leeft alleen en is zowel ‘s nachts als 
overdag actief. De meeste soorten eten hoofdzakelijk insecten. 
Sommige soorten, zoals de bosspitsmuis, hebben rode tandpun-
ten.

Ware muizen: (huismuis/bosmuis) De ware muizen zijn de best 
gekende soorten. De Huismuis, die je wel eens in huis kan te-
genkomen, maar ook de Bruine rat, zijn enkele voorbeelden. Ze 
hebben grote oren en ogen en een lange staart (ongeveer zo lang 
als het lichaam zelf ). De kleur van de vacht is bruin of grijs, de 
buik is meestal witachtig.

Woelmuizen: (Woelmuizen hebben een korte staart en korte po-
ten. De snuit is stomp. De oorschelpen en ogen zijn eerder klein. 
Alle soorten lijken relatief sterk op mekaar.
De rugzijde van de Rosse woelmuis (lichaam: 8,5-11 cm, staart 
3,5-7 cm) is kastanje- of roodachtig bruin, de flanken zijn grijzig 
met een rode glans en de buikzijde is geel of gebroken wit. De 
kop is kort en stomp met zeer duidelijk zichtbare oorschelpen 
(bij andere soorten minder zichtbaar). 

Slaapmuizen: De slaapmuizen zijn een kleine familie knaagdie-
ren met vijf soorten die in Europa leven. De meeste slaapmui-
zen hebben een pluimachtige staart en lijken daarom een beetje 
op eekhoorns. Ze zijn echter een stuk kleiner. Ze hebben grote 
ogen, ronde oorschelpen en korte pootjes. Slaapmuizen leven 
vooral in bomen en struiken. De dieren voeden zich met knop-
pen en vruchten (bijvoorbeeld noten). Ze slapen overdag en zijn 
‘s nachts actief. Ze houden een winterslaap in een nest, onder de 
grond, in holle bomen, in holten of in nestkasten. 

Wie nog meer wil doen, kan meehelpen met het pluizen van 
braakballen (van Kerkuilen) of het (levend) vangen van muizen 
met live-traps. Je kan je hiervoor opgeven via info@zoogdieren-
werkgroep.be.

Foto-tips
• Foto’s in zij-aanzicht geven over het algemeen de grootste kans 
op een juiste determinatie.
• Zorg dat de staart zichtbaar is en de verhouding van de lengte 
ervan tot die van het lichaam.
• Foto’s neem je liever overdag zodat je geen flits hoeft te gebrui-
ken. Zo zijn de kleuren ‘echter’.
• Neem bij woelmuizen ook een foto van de onderkant van de 
achterpoot en een detail van het oor.
• Een scherpe foto is wel erg handig.

Tekst: Kris Boers, zoogdierenwerkgroep Vlaanderen

Katten helpen muizen inventariseren
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A a n k o n d i g i n g e n

28 december: help mee het jaar uitt immeren!

Een goede traditie is er om in ere te houden. Wat we in 1998 tijdens een Kerstmarkt als een éénmalige timmeractie voor ei-
gen leden startten, is uitgegroeid tot een vaste ledenactiviteit voor oud en jong tussen oud en nieuw. Voel je het weer kittelen 
om dit jaar passend uit te kloppen? Op 28 december kunnen we veel hulpvaardige handen gebruiken in het gelegenheids-, 
timmer- en schildersatelier van bouwonderneming Debal.

Ouders en ook grootouders zijn met hun (klein)kinderen beslist welkom op dit klop-
feest. Breng best hamer en tang mee voor wie handig is in timmerwerk. Tegelijk wor-
den de bouwsels duurzaam gebeitst, waar ook een ploeg zoet mee zal zijn. Voor borstels 
en vodden hebben wij gezorgd, maar kies voor kledij die een spatje kan verdragen. En 
van zoetigheid gesproken: de huiscake zal ondertussen al voldoende bekend zijn om 
ook als alibi te gebruiken om af te zakken.

Het assortiment is weer wat uitgebreid. Onze nestkastgoeroe is volop bezig alle pakket-
ten samen te stellen voor vogel-, vleermuis- en insectenkasten, voederruiven en voeder-
tafels. Wie Ludo kent weet dat hij staat voor kwaliteit. Nul-tolerantie heeft bij hem een 
aparte betekenis: zijn maatwerk = precisiewerk.

Wanneer: 
Vrijdag 28 december. We starten om 13u30. Opruimen rond 16u

Waar: 
Algemene Bouwonderneming Debal, Verbrandhofstraat 130 Roeselare
Er is ruime parkeergelegenheid ter plaatse.

Zit je al eens verveeld met een cadeau-idee? Dit kan een geslaagde dubbelslag worden: één voor wie het geschenk krijgt en nog 
één voor de natuur!

Alle nestkasttypes: 
NP leden € 9 
niet-leden € 10

Als zelfbouwpakket: 
NP leden € 6 
niet-leden € 7
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     A a n k o n d i g i n g e n

Het jaar is haast weer om, we duffelen ons dikker in en binnenshuis 
kunnen we comfortabel van de winterse koude in de tuin genieten. 
Dat een voederplek hier ook bij hoort is haast vanzelfsprekend ge-
worden, niet het minst in Mandelstreke. Zeker als we mogen afgaan 
op de gegevens van het telweekend in februari van het voorbije voor-
jaar.

Vorige winter werden 7416 telformulieren binnengebracht. Een snelle 
blik op www.natuurpunt.be/tuinvogels leert ons verder dat we in 2012 
met Roeselare op de tweede plaats komen. Met 84 getelde tuinen moe-
ten we alleen Brasschaat (98 deelnemers) laten voorgaan. Na ons vol-
gen Gent, Kruibeke, Brugge, Hasselt en Mechelen. Hier is een pluim 
op onze hoed zeker op zijn plaats: dank aan alle ijverig voerende en 
tellende gezinnen!

De komende winter kunnen we weer ons graantje/nootje bijdragen 
voor het succesvol overwinteren van onze tuinvogels. Misschien wor-
den we, naast de meer algemene soorten, ook nog beloond door een 
onverwachte zeldzamere bezoeker. Intensief meehelpen aan tuinvogel-
onderzoek dat al het 13de jaar ingaat, kan door wekelijks gegevens in 
te voeren op http://tuinvogels.natuurpunt.be

Maar niet iedereen zit zo hardnekkig aan het tuinraam gekluisterd. 
Deze winter valt hét tuintelweekend op 2 en 3 februari 2013. Voor 
scholen al op vrijdag 1 februari. Binnenkort hebben we hiervoor fol-
ders, affiches en telformulieren ter beschikking. Tuintelgegevens van 
dat weekend kan je erop  kwijt of op een digitaal formulier, zie boven-
staand webadres.
Om jullie te ondersteunen voor het vlot herkennen van de verschil-
lende tuinsoorten - gemiddeld waren er dit jaar per tuin meer dan 10 
soorten waargenomen – kan je op zondag 3 februari bij ons langsko-
men. Dit keer bemannen we 2 locaties: onze vertrouwde waarnemings-
post in Hooglede en een nieuwe kijkstek in Gits. Hier wordt door de 
gemeente en Natuurpunt telkens een voederplaats ingericht, waarop 
we vanaf een dichtbijgelegen lokaal volop uitzicht hebben.

Vanaf 10u geven we in beide gebouwtjes telkens een korte presentatie 
met tips voor onderscheiden en het voeren van de tuinvogelsoorten. Tegelijk houden we de voederplek in het oog, waarvoor we te-
lescopen en verrekijkers ter beschikking hebben. Met NP Mandelstreke voorzien we ook een kleine infostand. Neem daarbij nog wat 
tijd voor een babbeltje en een smakelijke attentie: die zondagmorgen kan niet meer stuk! Iedereen welkom, ook niet-inwoners van 
Hooglede-Gits.

Praktisch: 
Wanneer? Zondag 3 februari, start om 10u, einde om 12u

Waar?
- Hooglede: Lokaal Zoeber, Oude Rozebekestraat 53
- Gits: jeugdlokaal ‘t Chringhene bereikbaar vanaf de Leenbosstraat

Het grote vogelweekend
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     K l e i p u t t e n n i e u w s

“Je krijgt het weer dat je verdient”, hoorde ik Carmen 
zeggen tijdens een eerste gesmaakte soeppauze aan de 
poorten van het reservaat. We konden alleen maar in-
stemmen, dit al voor het twintigste jaar op rij! Als we 
nattigheid voelden was het wegens de uitvallende mist, 
maar niemand van de zowat 50 deelnemers die er zich 
aan stoorde. Daarna weer uitzwermen over het reser-
vaat en langs de knotwilgenrijen. Echt bergen werk is 
er verzet. Dat merk je alleen al aan het wijdse uitzicht 
vanaf de kijkwand. Ook is een grote, nu nog bereikbare 
rietzone gemaaid. Deze winter mag het waterpeil hier 
ruim een halve meter stijgen.

Over de middag kon Rita weer iedereen verleiden met 
haar veggie- kookkunsten: de reuzenpot werd tot op de 
bodem leeggeschept. 
Hetzelfde lot ondergingen Vera’s cake en koffie.

Dé attractie was voor de namiddag met Haflinger Mina 
die een partijtje bomensleuren kon beginnen. 
Dank weer aan Luc en Michiel voor de begelei-
ding. Onverstoorbaar werkte ze door, schijnbaar 
niet gestoord door de kettingzagen en de werk-
drukte vlak in haar buurt. Alsof ze die al jaren 
gewoon is.
Aan de andere zijde van het reservaat is de ijsvo-
gelwand opnieuw afgegraven, zijn dichtgegroeide 
grazige delen opnieuw opengemaaid en nieuwe 
hakhoutstobben gekapt. De oude en pas gestarte 
takkenwallen werden massaal aangevuld.

We kunnen alleen maar het enthousiasme toe-
juichen van jong en oud die zich letterlijk uit de 
naad gewerkt hebben. Dank!

Topdagen voor onze natuur: 
aan de slag in het reservaat op 17/11
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          K l e i p u t t e n n i e u w s

Bij het einde van de zomer zijn 
we volop bezoek gewoon in het 
reservaat. Gidsbeurten, school-
bezoeken en doortrekkende vo-
gelsoorten komen en gaan, voor 
er enige schijnbare rust komt 
eind oktober. Nog niet voor 
de massaal opduikende zwam-
mensoorten, die dit jaar wel erg 
overvloedig waren. Dat laatste 
zal zeker niet aan het gedeeltelijk 
leegpompen begin september 
van de centraal gelegen klein 
vijver te wijten zijn. Die ingreep 
was noodzakelijk om graafwer-
ken voor de nieuwe pompkoker 
te kunnen laten doorgaan. He-
laas zijn hierbij tientallen half in-
gegraven zwanenmossels droog 
komen te liggen, die we niet tij-
dig hebben weten te redden. 

Een aanzienlijk deel van de met 
vlier en wilgen begroeide helling 
vlakbij het oude pomphuisje 
moest grotendeels boomvrij ge-
maakt worden, en alles ook nog 
de steile helling op… Een ideale 
oefening voor Mina, het Haflin-
gerpaard dat ook op de Dag van 
de Natuur zou ingezet worden. 
Met de stuurmanskunst van 
menner Luc en zoon Michiel, 
die ervoor moesten waken dat 
de krachtpatser feilloos de sleep 
tussen rechtopstaande bomen 
kon sleuren, leek het bijna kin-
derspel. Ik was danig onder de 
indruk van zowel menner als 
paard. Waar hebben we dat nog 
gehoord: ze verstaan elkaar met 
een juu-djuk? Ook de schijnbaar 
moeiteloze inspanning waarmee 
het paard de boomstammen in 
beweging zet én de steile helling 
opsleept is bepaald overtuigend.

Het kan best dat dit hier voor 
het laatst gebeurde meer dan 
zeventig jaar geleden, toen met 
klei gevulde wagonnetjes langs 
een hellend smalspoor naar de 
steenbakkerij moesten gevoerd 
worden. Een kleine puffende 
locomotief, die hiervoor later 
ingezet werd, hebben we in de 
zeventiger jaren nog zelf aan het 
werk gezien.

De kleine steiger stond helemaal 
droog toen de graafwerken voor 
de pompkoker konden starten. 
Geen sinecure was het om in de 
buurt van de onstabiele lood-
rechte kleiwand de betonwape-

ning en bekisting aan te brengen. 
Hierop moest nog een lang ho-
rizontaal kanaal aansluiten voor 
de aanvoer van het water. Nadien 
werd het grootste deel van de 
betonconstructie opnieuw be-
dolven onder een aarden helling. 
Bovenop kregen we een platform 
met uitzicht. Net voor de natuur-
werkdag werd de pomp in de ko-
ker neergelaten en de schakelkast 
aangesloten.
De nieuwe installatie laat ons 
voor het eerst toe het waterpeil 
in het reservaat zeer nauwkeurig 
in te stellen met een verschillend 
zomer- en winterniveau dat tot 
30 cm mag oplopen. Het nazicht 
kan ook op een veiliger manier 
gebeuren. Hiervoor moest tel-
kens een duikersploeg neerdalen 
om die inspectie te komen doen, 
waarbij het vlot met pomp al eens 
omkantelde. Deze laatste werden 
het water uit en de helling opge-
sleept, goed voor demontage. De 
aanblik op de vijver was hiermee 
dadelijk een stuk aantrekkelijker. 
De buien in oktober lieten het 
waterpeil al weer flink stijgen, 
gelukkig net niet teveel om de 
laatste fase van de werken echt te 
hinderen.

In die periode kregen we voor 
het eerst een grote gele kwik op 
bezoek, die op een drooggeval-
len kleirand zijn kostje bijeen-
zocht. Wat verderop zocht een 
overvliegende houtsnip dekking 
tussen de bomen. Aalscholvers, 
soms wel 30, en evenveel win-
tertalingen bleven ook tijdens de 
werkzaamheden de andere plas-
sen opzoeken. Een geruststelling, 
maar de winterrust kan pas nu 
helemaal terugkomen.

Je kan al raden dat we zeer be-
nieuwd zijn naar de komst van 
nieuw (water)leven dat nu kan-
sen krijgt in de veel grotere zone 
met ondiep water. Je hoort er nog 
van!

De conservators Piet en Dirk

We tappen uit een ander vaatje in de Kleiputten
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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

Natuurpunt “De Buizerd”

Optiekbeurs in Jabbeke en 
Vogelfestival in Hoge Dijken

8-9 december
09:00 - 17:00 

zondag 16 december - 6, 13, 20, 27 januari - 3 februari 
van 09:00 tot 11:30 - Waterstraat Ingelmunster 
Maaien en afvoeren, knotten, hakhoutbeheer, nestkasten uithangen, poelen on-
derhouden, afsluiting herstellen, ....

Daguitstap naar de 
Oostendse Kreken                      

Kerstnestkasttimmeractie

nieuwjaarsreceptie 
+ bestuursverkiezing

Amfibieënwerkgroep: Start 
paddenoverzetactie 2013

Daguitstap “Wintertoppers”                                       

Daguitstap naar Zeeuws-
Vlaanderen                                                            

Filmavond Suriname

Vogels voeren en beloeren in 
Hooglede en Gits

Daguitstap naar Platier d’Oye 
en Forêt de Tournehem                      

Fietstocht : “op zoek naar de 
bron van de Heulebeek“                                                           

Avondwandeling 

Avondwandeling 

Avondwandeling 

Nacht van de Kleiputten

Avondwandeling 

4-daagse reis naar Ile-de-
France, “achtertuin van Pa-
rijs”  - richtprijs 350€

Zo 16 december

Vr 28 december

Vr 18 januari 2013

Wo 16 januari 2013

Zo 27 januari 2013

Zo 17 februari

Vr  8 maart

Zo  3 februari

Zo 24 maart

Wo 1 mei

Vr 3 mei

Vr 24 mei

Vr 31 mei

Za 14 september

Vr 17 mei

OHH 9-12 mei

Wim Marichal

Piet Desmet

Piet Desmet

Piet Desmet

Piet Desmet

Ria Wyffels

Ria Wyffels

Ria Wyffels

Ria Wyffels

Piet Desmet

Johan Plouvier

Johan Plouvier

Koen Vandepitte

Peter Hantson

Peter Hantson

8:30 - 18:30 

13:30 - 16:30 

19:30 

19:00 

8:30 

08:00 - 18:30 

19:30 

10:00 - 10u30 

08:00 - 18:30 

08:00 - 18:30 

19:00 

19:00 

19:00 

18:00 - 10:00 

19:00 

08:00 - 18:30 

Vlamingveld 89

Met beeldmateriaal 
van voorbije activiteiten

zie ook pag. 6

zie ook pag. 8

zie ook pag. 16

zie ook pag. 4

zie ook pag. 6

zie ook pag. 9

zie ook pag. 6

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

Kamperen voor nachtzoogdieren en -vlinders

Verbrandhofstr. 130

Zilverlink – Meensestwg 412

Zilverlink – Meensestwg 412

Stadhuis Roeselare
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Ma. 21 januari 2013 - 19:00 - D.C. Elsberge

Workshop  “brood  bakken”  met J.P. Bossuyt

Deze  avond  gaan we op zoek naar de beste Velt-broodbakker... Iedereen 
kan aan de slag met verschillende brooddegen.  Er kan duchtig geëxperimen-
teerd worden met een waaier aan grondstoffen. Uiteraad kan er ook geproefd 
worden. (20 plaatsen beschikbaar !).

Meebrengen: keukenhanddoek en schort 

Inschrijven: tegen 16 januari 2013
-  op 051 20 18 00, bij Marleen,  secr. Velt-Roeselare én overschrijven op  
BE89 9792 5497 2585 van Velt-Roeselare, p.a.  P. 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.  4  februari 2013  - 19:30 - D.C. Elsberge
 
“Suikers & zoetstoffen”,  voordracht door Dr. Geert Verhelst

De voedingsindustrie doet alles wat ze kan om het stil te houden, maar steeds 
meer wordt duidelijk dat het ongebreidelde gebruik van geraffineerde suiker in 
onze samenleving bijdraagt tot tal van aandoeningen zoals hart- en vaatziek-
ten, kanker en diabetes. In de voordracht “SUIKER en ZOETSTOFFEN” vertelt 
Dr. Geert Verhelst ons waarom geraffineerde suiker en ook de kunstmatige 
zoetstoffen zoals aspartaam het best totaal gemeden worden. Gelukkig bestaan 
er ongeraffineerde zoetmiddelen zoals echte honing, ahornsiroop, granenstropen 
en kokosbloesemsuiker. Helemaal ideaal zijn de natuurlijke zoetstoffen uit het 
plantje stevia (de ‘steviolglycosiden’), die geen calorieën aanvoeren en de bloed-
suikerspiegel niet doen stijgen en daarom zeker bij overgewicht en diabetes de 
absolute aanraders zijn. 
Dr. Verhelst helpt U de beste keuze uit de talrijke aangeboden steviaproducten te 
maken en geeft U enige toelichting omtrent de wetgeving terzake.

Waar: D.C. Ten Elsberge, ingang Beverseaardeweg, (tss. de 2 bomen) Roese-
lare.

Inschrijven: tegen 30 januari 2013
-  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: 5 € Velt-leden & inschrijvingen via D.C. ; 10 €  niet-leden. (drankje 
inbegrepen)

Ma.  10  december 2012  - 19:30 - D.C. Elsberge
 
EM (effectieve micro-organismen), voordracht  door Jurgen Degraeve

Voor al wie interesse heeft om met actieve, natuurlijke producten te tuinieren, 
te werken, te kuisen, vijvers te onderhouden, dieren te verzorgen.  
EM (effectieve micro-organismen) zijn 100% natuurlijk en maken de immuniteit 
van plant, bodem, omgeving en jezelf sterker.
EM producten zijn toepasbaar :
1)  Bij het verven (energie verhoging in woning!).
2)  Als reinigingsmiddel in ’t huishouden
3)  Voor kamerplanten, aquarium, visvijver en zwembad.
4)  Weerstandsverhoging en hygiëne van alle dieren (tegen luizen, vlooien enz.)
5)  In land- en tuinbouw, in fruit- en bloementeelt, in eigen groententuin, siertuin 
en  bosbeheer.
6)  Om van GFT-afval hoogwaardige kompost te maken die bodem en plant ver-  
     sterkt!
7)  Voor lichaamsverzorging en allerlei gezondheidsproblemen (in- en uitwendig)! 
8)  Voor het oplossen van milieuproblemen (water-, lucht- en bodemverontrei-
niging). 
Kortom, EM producten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel 
van gans de AARDE!
                                                                       
Waar: D.C. Ten Elsberge, ingang Beverseaardeweg, (tss. de 2 bomen) Roeselare.

Inschrijven: 
- 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: 3 € (drankje en proevertje inbegrepen)

Velt

FRIGOBLAD 
editie december – januari - februari  

PIEP Zondag 9 december:
Help de Vogeltjes

GEWOON Vrijdag 21 december:
Kerstfuif

Prov INI Zondag 23 december:
Excursie naar de Bourgoyen

PIEP Zondag 13 januari:
Vredeseilanden

INI + GEWOON Zaterdag 16 februari
Zeelandreis Oost – en West – Vlaanderen
(Inschrijven verplicht!)

INI Zaterdag 23 februari
Nationale INI-dag in Brussel
(Inschrijven verplicht!)

PIEP + INI Zondag 24 februari 
Knotten

JNM



 winter 2012 - 14 Door Weer en Wind



 15 -winter 2012 Door Weer en Wind

              N a t u u r b e l e i d
Vier f ietsers door weer en wind

Tijd om even te pauzeren, want ik bereikte zonet de 10000 
km met mijn nieuwste fiets. Op zich misschien peanuts t.o.v. 
een geoefend wielrenner, maar als puur functioneel fietser toch 
niet onbelangrijk als je beseft dat onze auto deze kilometers 
ondertussen niet heeft gereden.  Op een bankje met zicht op 
wat aalscholvers en het gelach van een groene specht maak ik 
de balans op van het engagement dat ons gezin welgeteld 1 
jaar terug aanging. 

Het begon allemaal met Sint Maarten die voor onze zonen een 
kilometerteller bracht …, dit was meteen de aanleiding om toch 
eens bij te houden welke afstanden we met ons vieren zoal met de 
fiets rijden. Ons plan was geboren : wekelijks zouden we op zon-
dag bij ons aperitiefje de kilometertellers van de fietsen noteren, 
maar ook deze van de enige wagen. Reeds lang geleden deden we 
onze tweede wagen al bewust weg – toegegeven: het helpt natuur-
lijk dat onze werksituaties dit toelaten.  

Onze uitdaging: Met 4 fietsers in één jaar tijd minstens evenveel 
kilometers halen als onze auto!

Wat ludiek en experimenteel begonnen was, werd gaandeweg 
meer en meer een doel, een uitdaging, en misschien wel naar het 
einde toe een harde strijd. We ontwikkelden een reflex: bij elke 
verplaatsing stelden we onszelf systematisch de vraag of het ook 
met de fiets kon. Het begon met de kleine ritjes naar de bakker 
om de hoek en eindigde bij ons in extremis met een ritje van 
ca 75 km op Allerheiligen naar ons ouderlijke huis. Wie zich 1 
november herinnert, weet dat het die dag niet zo’n schitterend 
weer was; maar ook het weer is minder en minder een reden om 
de auto te gebruiken : een mens kan zich tenslotte naar de weers-
omstandigheden kleden.

En dan nu de cijfers:

In het totaal reden we zo’n 24.000km, voor velen een minimum 
op de teller van hun vierwieler, voor ons iets meer dan de helft 
van onze tweewielers. U had het natuurlijk al door, de resultaten 
zijn gewoon schitterend!  We haalden samen gemiddeld evenveel 
kilometers met onze fietsen als met onze wagen en zijn dan ook 
héél tevreden dat we onze uitdaging haalden. In euro’s kan dit 
uiteraard tellen, maar voor ons was het vooral te doen om het 
respect voor de natuur. Een beetje opzoekwerk leert ons dat we 
hiermee evenveel CO2 bespaarden als 60 bomen in één jaar kun-
nen zuiveren. 

Het brengt ons gezin in elk geval ook de nodige fysieke ontspan-
ning en dit zonder een duur fitnessabonnement. Met de fiets 
verlies je veel minder tijd om parking te zoeken en ook de file-
stress gaat aan ons voorbij.  We zijn na ons experimentele jaar 
nog moeilijk te overtuigen om te stoppen. Integendeel, we gaan 
gewoon door en met evenveel enthousiasme zullen we wekelijks 
de tellers blijven noteren.

Wij gingen de uitdaging aan, misschien durven jullie dit ook …

Karel, Ward, Lieve en Filip
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     We r k g r o e p e n
Lancering van het Plan Woudaapje

Voor natuur de handen in elkaar slaan, dat hebben we bij Na-
tuurpunt in de genen. Maar om dit samen met een bedrijf en de 
plaatselijke overheid te doen, is hier niet eerder vertoond. Het 
masterplan voor het Bergmolenbos en het Krommebeekbos met 
veel spelers samen aan tafel, heeft iets in beweging gebracht. Op 
de eerste plaats was het erom te doen de grote lijnen uit te teke-
nen voor beide toekomstige stadsrandbossen. Dit moet een lei-
draad zijn voor meer gedetailleerde landschapsplannen.
Maar we wilden een stuk verder gaan. In een gezamenlijke pers-
conferentie op 10 oktober stelden het bedrijf Vanheede, de ge-
meente Roeselare en Natuurpunt Mandelstreke het Plan Woud-
aapje voor aan de pers. Het doel was streven naar snel te realiseren  
natuur en een langetermijnvisie.
Uit de gezamenlijke nota kozen we enkele belangrijke passages. 

Meer natuur in Roeselare
Woudaapje neemt intrek in Bergmolenbos

De site VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS situeert zich in 
de zone van het Bergmolenbos. Dit impliceert dat een gebied van 
40 ha van de site moet worden opgenomen in een landschapsplan, 
dat eveneens moet voldoen aan een resem andere regelgevingen en 

beleidsvisies. Bovendien moet dit plan dé referentie zijn voor zowel 
het bedrijfsbeleid als het overheidsbeleid, o.a. bij diverse vergun-
ningsaanvragen. Met een eindbestemming binnen een (stads)na-
tuurgebied als het Bergmolenbos, was het een logische stap om zowel 
het stadsbestuur als Natuurpunt te betrekken bij de opmaak van dit 
landschapsplan. Hoewel natuur en economische bedrijvigheid tegen-
polen lijken, illustreert dit plan dat er samen een andere weg kan 
worden bewandeld. 
Er moet echter niet gewacht worden tot het landschapsplan volledig 
is gerealiseerd. Naast de huidige kleiputten zullen eerder al nieuwe 
stukken tijdelijke natuur tot stand komen. Zo leeft de idee om werk 
te maken van het loodrecht afgraven van de voorlopige aardestoc-
kage. Samen met een waterpartij en een bloemrijk grasland wordt 
dit een zeer aantrekkelijk gebied voor vele soorten. Oeverzwaluwen 
vinden hier een gedroomde plek om hun nestgangen te graven. 40 
jaar geleden bestond hier een kolonie. Nu zal iedere alerte wandelaar 
ze opnieuw kunnen ontdekken.
Op langere termijn streeft Natuurpunt naar de verbinding van 
natuureilanden, zoals het Bergmolenbos, tot een mozaïek van na-
tuur. Dit moet tot de verbeelding sprekende soorten terug aantrek-
ken. Woudaapjes zijn hier een mooi bijvoorbeeld van. Deze kleinste 
reigerachtige leidt een zeer stiekem leven en is dan ook nauwelijks 
bekend. Woudaapjes staan weliswaar op de rode lijst en hun terug-
komst is een onmiskenbaar signaal van een moerasbiotoop met hoge 
waterkwaliteit, specifieke planten en dieren. Omdat woudaapjes zeer 
hoge eisen aan een kwaliteitsvol milieu stellen, kunnen ze gerust am-
bassadeurs van natuurherstel worden genoemd.
Het PLAN WOUDAAPJE is dus een uitgelezen naam voor het 
landschapsplan dat voortvloeit uit de unieke samenwerking tussen 
Stad Roeselare, VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS en Na-
tuurpunt. Dit landschapsplan biedt niet alleen een coherente re-
ferentie voor zowel het bedrijfs- als overheidsbeleid, maar zal ook 
een kwaliteitsvolle moerasbiotoop creëren met de terugkomst van het 
woudaapje als ultieme doelstelling.

Deze winter nog wordt er van wal gestoken met de afgravingen 
en poelenaanleg. Benieuwd hoe snel pioniersoorten hun intrek 
komen nemen en zich hier thuis kunnen voelen.

Trek in een zetje voor de paddentrek in 2013? 
Afspraak op 16 januari!

We hoeven ons niet te schamen voor het ‘verzet’ dat we dit jaar met de vrijwilligers van de amfibieënwerkgroep rond kregen. Niet 
eerder waren we op zoveel plaatsen actief en bereikten we zoveel, vooral jonge mensen. Het enthousiasme van de medewerkers 
werkte duidelijk aanstekelijk. Ook het aantal dode dieren lag beduidend lager dan voorheen.
In weerwil van de inspanningen doet het echter geen deugd te moeten  vaststellen dat er minder trekkende padden werden geteld 
dan in voorgaande jaren. En nauwelijks nog andere vroeg trekkende amfibieënsoorten als bruine kikker en Alpenwatersalaman-
der. Extra redenen dus om met verhoogde inspanningen in 2013 deze erg kwetsbare groep dieren een zetje te geven.

Daar kan je zelf ook aan meehelpen door aan te sluiten bij de controles die we tijdens hun voortplantingsperiode zeer regelmatig 
doen. Verschillende van de gekende trekroutes hebben we in kaart gebracht. Op de meest heikele locaties plaatsen we langs de 
wegrand lage netten die de dieren naar emmers moeten leiden. ‘s Morgens en ‘s avonds maken we die leeg en brengen zelf de 
dieren dichter bij hun voortplantingspoelen. Tegen het verkeer hebben ze namelijk geen verweer.

Al wie hieraan zelf iets wil doen en enkele avonden kan vrij maken tijdens die paddentrek, is welkom op de startvergadering 2013 
van de werkgroep op woensdagavond 16 januari om 19u30 in het Stadhuis van Roeselare. Samen met Natuurpunt zijn met name 
ook de gemeente en het stadslandschap ‘t Westvlaamse hart onze partners in de werkgroep.

Op het infobord aan de ingang verneem je in welke zaal we vergaderen. Tijdens een korte presentatie kan je vertrouwd raken hoe 
we hierbij te werk gaan en hoe je de verschillende soorten kan leren onderscheiden. Ook worden de telgroepjes samengesteld en 
spreken we een beurtrol af. Rond 21u15 willen we graag afronden.

Met een kleine inspanning van onze kant maken we voor die kwetsbare dieren echt wel het grote verschil om te kunnen overleven.
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    N a t u u r s p r o k k e l s
Gaai  (Garrulus glandarius)

Lang geleden vond ik een pluimpje van een toen nog Vlaamse 
Gaai en dat zit nog steeds in mijn vogelgids. 

De gaai is een opvallend gekleurde kraaiachtige. De wetenschap-
pelijke naam ‘Garrulus glandarius’ is vrij te vertalen als ‘voort-
durend krassende eikelzoeker’, en dat typeert de gaai uitstekend. 
Hij maakt zijn aanwezigheid luidkeels kenbaar door een gekrijs 
dat klinkt als “schrèèèk”. Het repertoire bevat daarnaast ook imi-
taties van kleine bonte specht, buizerd, bosuil en andere vogels, 
maar ook door mensen gemaakte geluiden. 
Gaaien waarschuwen andere bosbewoners 
voor gevaar met hun rauw schrapend ge-
luid. Vogels en zoogdieren reageren hierop 
en verbergen zich onmiddellijk voor de 
oorzaak van het “alarm”, een jager, wande-
laar of kat. Het mannetje zingt in de lente 
ook een ‘liedje’.

Het  is een vogel die tot 34 cm lang wordt. 
Gaaien zijn bekend om de prachtige, opval-
lende blauwzwart gestreepte vleugelbocht.  
Het zijn bruinroze vogels, met een licht 
gestreepte keel en witte anaalstreek, brede 
zwarte baardstreep. De vlucht is bijzonder, 
lijkt ietwat onhandig of slordig, de witte 
stuit en zwarte staart vallen meteen op.

Deze talrijke broed- en standvogel is een 
alleseter. Er komen zowel eikels, beuken-
noten, hazelnoten, kastanjes, zaden, knol-
len, fruit, bessen, spinnen, bloemknoppen, 
slakken, eieren, amfibieën, rupsen, jonge 
vogels en kleine zoogdieren op het menu. 
Door zijn gewoonte om overal eikels in 
de grond te stoppen, draagt hij bij tot de 
ontwikkeling en natuurlijke verjonging van bosbestanden. Deze 
vogel kan wel 6 eikels in één keer meenemen: vijf in de slokdarm 
en de keel en een zesde in de snavel. Hij begraaft de eikels, soms 
honderden per dag,  en eet er regelmatig van. In het voorjaar 
komen er kiemplantjes uit de eikel. De vogel geeft een rukje aan 
het kiemplantje waardoor de beide eikelhelften lossen en hij deze 

opgraaft en opeet. Het jonge eikje zit ondertussen met een pen-
wortel in de grond verankerd waardoor het kan verder groeien. 
Hierdoor verschijnen er eiken op nieuwe groeiplaatsen. 
De gaai was vroeger een echte bosbewoner, maar waagt zich nu 
ook steeds meer in parken en grote tuinen.

Jonge gaaien staan dan weer op de menu van andere kraaiachti-
gen, eekhoorns, haviken en sperwers. Gek genoeg vallen ze ook 
ten prooi aan jagers, zogezegd: “ter voorkoming van belangrijke 

schade aan gewassen en ter bescherming van de fauna”. Voor mij 
behoorlijk tegenstrijdig als je weet dat hij meehelpt met bosver-
jonging en verder heel wat ‘ongedierte’ zoals rupsen verorbert.

Brigitte 
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N a t u u r s p r o k k e l s
Spreeuwenwolk

Een tiental dagen geleden was ik in een wip uit mijn bed. U hebt 
het wellicht al begrepen: zoiets gebeurt eerder zelden. Daarbij 
hanteer ik zelf meestal het twijfelachtige argument dat bruusk 
opstaan slecht zou zijn voor de gezondheid. Maar goed, wanneer 
een lawaaierige zwarte wolk plots boven het dakvenster voorbij-
raast, dan is dat een afdoende reden om als een schicht het echte-
lijk bed te verlaten en poolshoogte te gaan nemen. Mijn inspan-
ning werd ruimschoots beloond, want de volgende minuten was 
ik getuige van een weergaloos schouwspel.

De zwarte wolk bleek een reusach-
tige groep spreeuwen te zijn, die 
zich als een ongeleid projectiel van 
het ene uiteinde van de wijk naar 
het andere haastte. Groepjes spreeu-
wen zie je hier dagelijks, een hon-
derdtal hebben zelfs een beperkte 
struikenpartij een straat verderop als 
vaste slaapplaats uitgekozen, maar 
zo’n massa had ik nog nooit boven 
Schiervelde kunnen ‘spotten’. Waar 
kwamen ze vandaan? Wie had hun 
rust verstoord? Een dolende roofvo-
gel? Het was fascinerend om te zien 
hoe de wolk kromp en dan weer 
uitzette, opeens bleef hangen en 
dan van richting veranderde. Alles 
gebeurde heel kort boven de daken 
en misschien nog verwonderlijker 
was dat niemand in al die huizen 
enig besef leek te hebben van het 
schouwspel dat zich boven hun sla-
perige hoofden afspeelde. Opeens 
leek de groep tot rust gekomen en 
vonden de duizenden vogels met 
luid gekwetter en geruzie een stekje 
op de hoge verlichtingsmasten van 
het nabijgelegen voetbalstadion. De 
masten leken even te leven door al 
die op en af vliegende onverwachte bezoekers. Kleine groepjes 
vlogen nog af en aan en geleidelijk keerde de ochtendrust terug.

Ik vermoed dat bij iedereen die  al zo’n spektakel heeft meege-
maakt dezelfde vragen oprijzen: wie neemt eigenlijk het initiatief 
in zo’n spreeuwenwolk? Bestaat er iets als een spreeuwenkoning 
die richting en doel bepaalt? De spreeuwenliteratuur biedt wei-
nig soelaas. Maar voor al de wijkbewoners die dit gebeuren ge-
mist hebben: er staan prachtige beelden van spreeuwenwolken 
op YouTube. 

Jacob Van Maerlandt beschreef dit natuurverschijnsel al in de 
dertiende eeuw , maar in Noord-Amerika  moest men wachten 
tot het einde van de negentiende eeuw om spreeuwen te zien en 
te horen. Europese kolonisten brachten de spreeuw mee uit het 
oude continent. Aanvankelijk lukte de introductie niet. Het was 
wachten tot 1890 toen de excentrieke Eugen Schieffelin, die zich 
had voorgenomen elke soort die in de werken van Shakespeare 
voorkwam in de Verenigde Staten te introduceren en er al met 
succes de huismus had binnengebracht, een zestigtal uit Enge-
land afkomstige spreeuwen losliet in Central Park (New York). 
Een jaar later deed hij dat op dezelfde plaats nog eens over.  Uit-
gerekend onder de dakpannen van het Natuurhistorisch Museum 
werd in 1891 het eerste nest waargenomen. Meer broedgevallen 
volgden. Binnen tien jaar was de spreeuw een reguliere bewoner 
in een gebied zo groot als Nederland en binnen dertig jaar kon hij 
als gewone bewoner van noordoost Amerika beschouwd worden 

tot aan ongeveer de grens met Canada. De eerste waarnemingen 
van toen nog geïsoleerde spreeuwen aan de westkust waren in de 
winters van 1946-49 en de zomer van 1949. (De spreeuw ver-
spreidt zich vanwege zijn trekneigingen in de winter het meest.) 
Tegenwoordig komt de spreeuw bijna over het gehele Noord-
Amerikaanse continent voor, inclusief Canada en zelfs Alaska.

Over de spreeuw deden in het verleden allerlei verhalen de ron-
de. De spreeuw werd geassocieerd met ongeluk. Deze vogel zou 
immers aanwezig geweest zijn bij de kruisiging van Christus en 

moedigde met zijn aanhoudende 
getsjilp, ‘hij leeft, hij leeft’, de Ro-
meinen aan om de gekruisigde te 
martelen. Daarom springen ze ook 
rond en lopen niet, hun pootjes lij-
ken aaneengebonden als straf voor 
hun gebrek aan medeleven. Een an-
der verhaal luidt dan weer: spreeu-
wen onder je dak brengen geluk, 
vang ze niet want dat brengt onge-
luk. Of voor wie gelooft in weer-
spreuken: ‘als spreeuwen opgewon-
den kwetteren komt er regen’. Dat 
laatste bleek die ochtend alvast niet 
te kloppen: ondanks de duizenden 
kwetterende spreeuwen bleef de 
lucht droog. En al die verhalen over 
ongeluk evenmin, want gelukkig 
hij die de dag mag starten met zo’n 
indrukwekkende demonstratie van 
het ijverige spreeuwenvolk.

Johan Strobbe  
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      C l o s e - u p

Het Herderstasje behoort tot de kruisbloemenfamilie of Bras-
sicaceae en tot het geslacht Capsella. Het bloeit van maart tot 
september met kleine, witte bloemen, gegroepeerd in een tros. 
De 4 kroonblaadjes zijn tot 3 mm lang en de kelkblaadjes zijn 
tot half zo lang. Het plantje heeft een penvormige wortel en 
bochtig getande bladeren in een wortelrozet. De schaarse sten-
gelblaadjes hebben een stengelomvattende voet.  De zaaddoos-
jes zijn driehoekige hauwtjes.

Capsella betekent  doosje, bursa is beurs en pastoris is van de her-
der.  Deze namen verwijzen allen naar de hauwtjes die gelijken op 
de leren beursjes die herders in de Middeleeuwen aan hun riem 
hadden hangen.

Herderstasje is inheems in Zuid-Europa en West-Azië en is nu 
een cosmopoliet. Het houdt van een waterdoorlatende grond, 
het liefst een zanderige, stikstofhoudende bodem. Het voelt zich 
goed in de zon of half schaduw.

Archeologische vondsten verwijzen naar een heel oud gebruik van 
het herderstasje. Er werden zaadjes gevonden in de maag van de 
Tollund-man, een veenlijk  van ca 500 – 400 vr Chr. Hippocra-
tes gebruikte het kruid als middel voor de baarmoeder. Sinds de 
middeleeuwen wordt het gebruikt als  bloedstelpend wondkruid. 
HiIdegard von Bingen gebruikte het plantje als bloedstelper en 
bij overmatige bloedingen na de bevalling. In de eerste wereld-
oorlog werd het gebruikt om bloedende wonden te behandelen. 
In de fytotherapie wordt het nu nog ingezet bij overvloedige 
menstruatie, inwendige bloedingen, bloedende aambeien, neus-
bloedingen. Voor deze doeleinden kan je een  infuus of een tinc-
tuur maken van de bovengrondse plant. Opgelet : niet gebruiken 
tijdens de zwangerschap.

De zaadjes kunnen een hulpmiddel zijn tegen muggen en andere 
insecten.  Ze vormen een slijmlaag op water. Die vloeistof trekt 
de insecten aan die er gulzig willen van eten, maar de slijmachtige 
stof blijft aan hun wangen kleven en dat wordt hen fataal!

Recepten

In het voorjaar zijn de jonge rozetblaadjes (rijk aan  vit A,B en C) 
een lekkere toevoeging aan salades.
Fijngesnipperde, jonge blaadjes kan je onder kwark roeren en als 
broodbeleg gebruiken.
Het blad kan samen met spinazie klaargemaakt worden.
De zaadjes kunnen rauw of gekookt gegeten worden. Strooi ze 
rauw over je salades en wedden dat je gasten nog nooit zo een 
originele salade aten!

Opgepast! Pluk geen plantjes met een schimmel, de Albugo can-
dida die er soms opzit.

Rita

Herderstasje – Capsella bursa-pastoris

Onderstaand memorandum werd opgesteld binnen VZW-leefmilieu (waarvan NP Mandelstreke ook lid is) – o.a. geïn-
spireerd op het provinciale memorandum, opgesteld door de WMF (Westvlaamse Milieufederatie). Elke politieke partij 
heeft dit memorandum ontvangen - de meeste aspecten werden in het Roeselaarse bestuursakkoord opgenomen 
(o.a. de realisatie van de helft van het stadsrandbos of ongeveer 60 à 70 ha!). Nu nog de draagkracht van dit akkoord 
dagelijks toetsen aan de realisaties tijdens de komende 6 jaar!

MEMORANDUM GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2012
Een goed milieu voor een duurzame, gezonde en goede samenleving

Actiepunt 1: een energiebeleid uitstippen, gericht op productie van ‘groene energie’ en het beperken 
van het energieverbruik. Energie is beperkt aanwezig: een beleid voeren om zuinig om te springen 
met energie is noodzakelijk.

Actiepunt 2: een gericht en actief biodiversiteitbeleid voeren zorgt voor een efficiëntere landbouw, 
minder erosie, meer mogelijkheden voor het toerisme en recreatie en het herstel van landschappe-
lijke en natuurlijke schraalheid.

Actiepunt 3: water op een natuurlijke wijze beheren kost weinig en is efficiënt. Dat nieuwe woningen 
in vroegere valleien dreigen onder water te staan is nu reeds een realiteit!

Actiepunt 4: naar een groenere landbouw. Roeselare heeft met de veiling, de tuinbouwactiviteit, het  
huis van de voeding en de aanwezige voedingsindustrie veel troeven om op diverse vlakken de land-
bouw een groener en ecologischer imago te geven.

Actiepunt 5: kernversterking versus olievlek. Het grondgebied van Roeselare slibt dicht. Een door-
dacht grondgebruik dringt zich op.

Actiepunt 6: verkeer concentreren waar moet, terugdringen waar wenselijk en weren voor een betere 
stadsomgeving.

Actiepunt 7: klimaat
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     Vo o r b i j e  a c t i v i t e i t e n
Kraanvogels, Cranes.

Gracieus staan ze met zijn twee
langs de weg, oplettend.

Zo trouw, rode vlek
kraanvogels!

yes, in Florida’s moerasgebied.

Majestueus overvliegend met zijn twee
niet ver weg, trompettend.

Zo groot, lange nek
kraanvogels?

echt? Is Roeselare trekgebied?.

Kraanvogels brengen je geen kind
wel leveren ze gezwind

wijsheid en geluk
brengt me even van mijn stuk.

Brigitte
05/10/2012

Lac du Der... sprekende beelden

Op onze vierdaagse was naast de kraanvogel overal de grote zilverreiger 
van de partij

Overdag scharrelen de kraanvogels hun kostje bij elkaar op de 
maisvelden in de buurt van Lac du der. ‘s Avonds zagen we dui-
zenden kraanvogels naar het midden van het drooggevallen meer 
trekken

Ze zijn er  nog steeds, de spectaculaire beverratten in den Der. 
Deze Amerikaanse exoten worden actief bestreden omdat ze net als 
muskusratten de dijken en rietvegetaties aantasten.

Deze mooie zonsopgang boven Lac du Der moeten de minder 
dapperen missen

Op 1 november maakten we een zonnige wandeling langs de 
vijvers in de buurt van het Maison de l’oiseau et du poisson. Vanuit 
de kijkhutten zagen we naast de krakeenden en pijlstaarten ook 
een prachtige roerdomp. De rest van de vierdaagse konden we 
onze regentenue goed gebruiken...
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     Vo o r b i j e  a c t i v i t e i t e n

De dapperen stonden om 6u30 op om de zon en de kraanvogels 
te gaan groeten aan Lac du der. De minder dapperen draaiden zich 
nog eens om in de warme slaapzak en hoorden de kraanvogels 
overtrekken boven de gîte.

De kraanvogels leggen een indrukkenwekkende reis af van hun 
broedgebieden in Scandinavië naar het zuiden van Spanje. Onderweg 
rusten ze en tanken ze bij in de buurt van Lac du Der. De kraanvogels 
doen het goed in Europa. Naast Scandinavië en Oost-Europa broe-
den ze ondertussen ook al in Duitsland, Nederland en Engeland.
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ColofonWa a r n e m i n g e n
28/08 2 Zwarte weeskind (nachtvlinder) ................Rumbeke 
Stijn Hantson

04/09 Visarend overvliegend ..................................Roeselare 
Koen Verbanck

11/09 Kolibrievlinder ..............................................Roeselare
Luc Feys

18/09 Kleine Bonte Specht,oeverloper ...................Bufferbekken 
Olivier Dochy

24/09 Witgatje,Grote gele kwik ..............................“ “ 
Koen V

26/09 4 Ooievaars .................................................Roeselare 
Olivier Dochy

07/10 6 Buizerds overtrekkend ..............................Gits  
Koen V

13/10 2 Vuurgoudhaantjes
 3 zwarte mezen ...........................................Gits  
Koen V

14/10 Slechtvalk, Grote Zilverreiger .......................Heihoek 
Geert Carette

20/10 Boomleeuwerik ............................................Gits  
Koen V

24/10 Bladhoutwants .............................................Roeselare 
Jacques Vanderhaeghe

09/11 3 Kepen .......................................................Gits   
Koen V

08/11 Houtsnip  .....................................................Rumbeke
Peter Vandemoortele

17/11 Witte Kluifzwam, zwanenmossel ..................Kleiputten 
Robbe Cool

18/11 Houtsnip ......................................................Heihoek 
Wim Declerq

19/11 Grote gele kwik  ..........................................Roeselare
Johan Strobbe

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






