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Het mag nog bitter koud zijn voor de tijd van het jaar, de langere 
dagen in februari oefenen een onweerstaanbare geldingsdrang uit 
op het vele leven dat het eind van de winter haalde. Een stel 
waterhoenen in de beek waar ik aan voorbij wandelde, trok zich 
van mijn aanwezigheid niets aan en gingen driftig en luidruch-
tig als kakelende kippen tegen mekaar te keer. Het eindigde in 
een wilde achtervolging met flikkerend witte onderstaarten: zo’n 
typisch hanig gedrag past niet echt voor een paartje op vrijersvoe-
ten. Geen twijfel, de voorjaarsbakens worden alweer uitgezet on-
danks negatieve temperaturen. Maar voorlopig betekent die kilte 
voor padden dat ze hun driftkikkergedoe best nog wat uitstellen.

Anderzijds neemt de 
drukte rond de met 
argusogen beloerde 
voedertafel nog niet 
af: tussen habitués zit-
ten nog steeds kepen 
zich vrolijk rond te 
eten. Hoe fel tikt voor 
hen die inwendige 
klok om de rush naar 
het noorden in te zet-
ten? Zonder inpakken 
ineens foetsie richting 
Scandinavische diep-
vries. Het blijft mys-
terieus, ondanks onze 
kennis over het trekfe-
nomeen. De goesting 
om hen, zonder GPS, 
kaarten noch veer-
ponten, ooit eens tot 
daar te kunnen volgen 
bekruipt me elk voorjaar opnieuw.

Ondertussen is het opnieuw verkozen bestuur weer volop aan de 
slag: een boeiende doe-kalender 2013 met een piekfijn voorbe-
reide lentevierdaagse in het beboste Bekken van Parijs. Dit kon-
digden we op de ledenvergadering in januari voor het eerst aan. 
Wegens beperkte hotelcapaciteit zal je snel moeten inschrijven, 
waarvoor je alle info in dit nummer vindt.

We zijn nog maar net van de 40ste jaargang van ons ledenblad 
af – tussendoor blies ook De Reiger 30 kaarsen uit – of we steve-
nen al af op een (vervroegd) pensioen van Mandelstreke, in 2014 
zestig jaar. Maar dit betekent allerminst afgeschreven! We zijn al 
aan de slag om dit in de frisse verf te zetten, ondermeer door jullie 

met natuur in eigen streek aan bod te laten komen. Hou hiervoor 
zeker het volgend nummer in het oog!

Cien, die vanaf het prille begin van de afdeling gedrenkt raakte in 
natuurstudie en tegelijk ook in het beloofde land dat de broeken 
al lang voor ons betekenden, geeft haar bestuurszitje na 8 jaar 
door aan nieuwkomer Martine Lakiere. Haar eerste welkomst-
drink hebben we er al opzitten.

Maar over Cien zijn we niet gauw uitgepraat. Met hoeveel on-
zichtbare draden dat ze aan natuur, vogels, onze afdelingsgeschie-
denis en haar pioniers, de Ijzerbroeken en veel andere natuur-

paradijzen vast zit zal 
ze wellicht ook niet we-
ten. Zeg maar een echte 
honderdpoot – cién -, 
daar is ze als talenknob-
bel eveneens mee ver-
trouwd. Benjamin van 
de De Roo’s, raakte ze 
door haar broers, bezie-
ler Paul Houwen en wat 
later in Tringa blijvend 
besmet met het natuur-
virus. In 1965 stond ze 
mee aan de wieg van 
JNM, toen nog BJN 
Roeselare. Dat hecht 
startersgroepje van de 
jeugdbond vindt elkaar 
nog altijd, met spijtig 
genoeg een lege plaats 
voor echtgenoot Bart.

We zijn Cien ontzettend dankbaar omwille van haar expertise 
maar ook discretie die ze tegelijk als pionier, organisator, gids 
en natuurkenster in ons bestuur en afdeling binnenbracht. Haar 
gedreven inzet, ook op de Blankaart, blijft inspireren en houdt 
haar tegelijk verrassend jong. Cien, nog een stoute suggestie? We 
proefden niet alleen zo vaak van je kennis, ook je bakkunsten, 
voorbereiden en ineenknutselen van meerdaagsen blijven ons be-
koren. En dat smaakt naar meer…

Piet Desmet

Niet zo maar foetsie?

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

Natuurpunt Mandelstreke ontmoet WWF Guianas

Een aantal bestuursleden van Natuurpunt Mandelstreke hebben, samen met nog enkele vrienden, tijdens de laatste paasvakantie 2012 
een ecotoeristische reis gemaakt naar Suriname. We hebben daarbij mensen van WWF Guianas ontmoet en konden een aantal gebie-
den bezoeken waar men realisaties kon tonen.

Dit is een mooie gelegenheid om eens enkele raakvlakken tussen Natuurpunt en WWF te belichten:
Natuurpunt staat in eerste instantie voor meer natuur in Vlaanderen. Maar naar het beleid toe heeft Natuurpunt ook zijn stem op het 
internationale forum. Zo werkt Natuurpunt samen met de Europese Commissie in het kader van LIFE-projecten. Dit zijn natuuront-
wikkelingsprojecten die financieel gesteund worden door Europa bij de uitbouw van de Natura 2000-gebieden, ook in Vlaanderen.
Echter ook buiten Vlaanderen en Europa draagt Natuurpunt haar steentje bij om de bedreigde natuur te verdedigen. Zo is Natuur-
punt de Vlaamse partner van Birdlife International, die ijvert voor de bescherming van biodiversiteit, vogels en hun leefgebieden. Ook 
steunt Natuurpunt een aantal projecten in het buitenland in het kader van de actie “Red het Regenwoud”, zoals in Sumatra en Brazilië.
Natuurpunt Mandelstreke heeft in de voorbije jaren een duit in het zakje gedaan voor een aantal van bovenvermelde projecten.

Hiermee kunnen we terug aanknopen bij ons reisverhaal in 
Suriname.

Zo waren we onder andere in Galibi, een van de belangrijk-
ste legstranden van zeeschildpadden in Suriname. We konden 
met eigen ogen een groene zeeschildpad in actie zien bij het 
eileggen. Het is de bedoeling dat de lokale indiaanse bevolking 
meer kan verdienen met ecotoerisme dan met het roven van 
de schildpadeieren.

Een ander actiepunt van WWF Guianas is de strijd tegen de 
vervuiling veroorzaakt door goudmijnen en ook de illegale 
kleinschalige mijnbouw in het natuurpark Brownsberg. Zo 
worden grote delen van het park verwoest maar ook de kwik-
vervuiling is een groot gevaar. Wij konden gelukkig nog genie-
ten van agoeti’s, pijlgifkikkers en brulapen in het natuurpark, 
maar voor hoe lang nog?

Een ander hoogtepunt op onze reis was een tweedaags bezoek aan het Tonka-eiland in het Brokopondostuwmeer. Naast toeristen 
worden daar ook schoolkinderen en studenten ontvangen om natuuronderricht te krijgen en onderzoek te doen. Onze gastheer Frits 
Van Troon heeft een enorme kennis van tropische bomen.
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    A a n k o n d i g i n g e n
Bij Nieuw-Nickerie, langs de Nickerierivier ligt de lagune Bigipan. Deze wordt bereikt via een sleephelling. Vroeger waren dit planken 
en matten. Door de nieuwe rollenbaan mee gesponsord door WWF lijden de boten nu minder schade. De prachtige Rode ibis is hier 
een broedvogel.

Een belangrijk project is de bescherming van een natuurstrook van wel 700ha nabij Paramaribo, waarvan 26ha natuurpark is: Peper-
pot. Dit moerasbos herbergt een zeer hoge biodiversiteit aan vogelleven. Daar dit slechts een goed kwartier rijden was vanuit ons hotel, 
zijn we hier graag meerdere malen teruggekeerd.

Tot slot, een zeezoogdier die het beschermen meer dan waard is: de Guia-
nadolfijn. Een groepje konden we kort bewonderen in de monding van de 
Surinamerivier.

Foto’s Piet Desmet en Philippe Deprez

Wil je comfortabel deze ontmoetingen meebe-
leven? Kom dan naar de visuele voorstelling 
op 8 maart 2013 om 19u30 in de Zilverlink, 
Meensesteenweg 412 te Rumbeke. 
Toegang gratis voor Natuurpuntleden.
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A a n k o n d i g i n g e n
Avondwandelingen 2013

We hebben met Mandelstreke een jarenlange traditie opge-
bouwd om tijdens het hoogtepunt van de lente, op vrijdag-
avond, na de zware werkweek, een versterkende natuurwan-
deling te maken in een natuurgebied in de streek.  Steevast 
wordt die ook afgesloten met een glaasje.
We verzamelen steeds om 19u in de Meiboomlaan ter hoogte 
van  Roularta.

3 mei: kasteeldomein Ter Loo
Het Kasteeldomein Ter Loo is de voormalige zetel van de heer-
lijkheid Loppem en gaat terug tot 1322. Gedurende eeuwen 
en wel tot 1946 was het eigendom van de adellijke familie de 
Schietere. In 1946 wordt het domein van ca. 6 ha verkocht aan 
de priesters van het Heilig Hart en konden de novicen van de 
Belgisch-Luxemburgse provincie er hun intrek nemen. Wegens 
plaatsgebrek wordt in 1948 een nieuw noviciaat ten westen van 
het kasteel gebouwd. Vandaag is Ter Loo een huis voor zingeving 
en persoonlijkheidsvorming.
Het park met kenmerken van landschappelijke stijl ligt ten zui-
den van het kasteel, met kronkelende paden en kleine kunstma-
tige heuveltjes. Verder een grillige vorm van de vijver en merk-
waardige speciale bomen. Ten zuiden van het kasteel staat een 
merkwaardige en grote geënte beuk (stamomtrek 4,8 meter) met 
een achttal vertakkingen van deels rode en deels groene beuk. 

17 mei: Huwynsbossen
De Huwynsbossen zijn een groene long in een relatief natuur-
arme regio. Dit 35 hectare groot domein is een relatief jong bos 
met een rijke waaier aan loofboomsoorten. De huidige Huwyns-
bossen zijn het resultaat van recente aanplantingen (tussen 1995 
en 2010) rond een oude houtwal. Na de Tweede Wereldoorlog 
bleef er immers bijna niets meer over van de bossen, omdat ze 
plaats moesten ruimen voor akkers en weilanden. Bij de nieuwe 
bosaanplanting koos men voor loofbomen zoals zwarte els, po-
pulier, zomereik, linde, beuk en zoete kers. Het maaien van de 
randen en dreven van het bos geven zeldzame soorten zoals lig-
gend vleugeltjesbloem, blauwe knoop en echte guldenroede een 
extra duwtje in de rug.
De aangelegde poelen zijn een drukke ontmoetingsplek voor li-
bellen, waterwantsen, kikkers en padden. Kleine graanakkertjes 
voorzien patrijs, kwartel, ringmus en rietgors van wintervoeding. 
Een andere opvallende vogel is de roodborsttapuit. Ook in de 
bermen krioelt het van het leven. De tijgerspin doet het hier op-
vallend goed en de zwervende houtpantserjuffer is aan een come-
back bezig.
Heel wat zoogdieren voelen zich aangetrokken door de groene 
oase van de Huwynsbossen. Er leven wezels, hermelijnen, ko-
nijnen, hazen, rosse woelmuizen en veldspitsmuizen. Dankzij de 
overvloed aan zoveel lekkere hapjes bezoekt ook de vos regelma-
tig dit ecologisch ‘vijfsterrenhotel’.

24 mei: Handzamevallei
De Handzamevallei situeert zich ten oosten van Diksmuide en 
loopt van Diksmuide tot Kortemark, en sluit aan op de IJzerval-
lei in Diksmuide. De vallei is poldergebied, gelegen tussen drie 
en vijf meter boven de zeespiegel. Het is een uitgestrekt, open 
landschap van hooilanden en -weiden dat men ook wel de Hand-
zamebroeken noemt.
De vallei wordt doorsneden door de Handzamevaart en de Ker-
kebeek, die ontstaat in het hoger gelegen gebied van Lichtervel-
de. Samen met de IJzervallei werd de Handzamevallei in 1988 
aangeduid als één van 23 Vogelrichtlijngebieden in Vlaanderen. 
Tegenwoordig is vooral de Grote vossestaart aspectbepalend, ter-
wijl de nattere plekken ingenomen worden door zijn verwant, 
de Geknikte vossestaart. Grote vossestaart is een vroegbloeiende 
grassoort die nog op vrij goede, minder verstoorde situaties wijst. 

In mei en juni kleuren de roomwitte tot paarse bloeiwijzen de 
hooilanden. Het graslandschap ten noorden van de Handzame-
vaart heeft duidelijk een ander karakter. Het sluit eerder aan bij 
de kustpolders met de typische graasweiden. De drassige weide-
randen worden gekenmerkt door een bult-slenk patroon dat ont-
staat door betreding van vee, waarbij diepe (slenken) en minder 
diepe sporten (bulten) in de grond achterblijven. 
Door de uitgestrektheid en de waterrijkdom is de Handzameval-
lei zowel voor overwinterende en doortrekkende vogels als voor 
broedvogels een waardevol gebied.
Tijdens de zeldzame overstromingen kunnen grote aantallen wa-
tervogels voorkomen zoals Wintertalingen en Smienten alsook 
steltlopers met o.a. Wulpen en Grutto’s.

31 mei: Leiemeersen
Het toponiem ‘Leiemeersen’ verwijst naar de aanwezigheid van 
moerassen en natte graslanden in de historische vallei van de 
Zuidleie. De zeer lage hoogteligging (slechts 5,5m boven de zee-
spiegel), in combinatie met opwellend ijzerrijk grondwater, heeft 
hier unieke veenbodems doen ontstaan. Vele typische planten en 
dieren van laagveenmoeras en bloemenrijke hooilanden, die el-
ders in Vlaanderen vrijwel zijn uitgestorven, komen nog in de 
Leiemeersen voor.
Vijftig jaar geleden werden grote delen van de moerassige vallei 
opgehoogd met baggerspecie uit het kanaal en de Brugse Reien. 
Met de steun van het Vlaams Gewest, werd de baggerspecie afge-
graven, zodat de oorspronkelijke veenlaag opnieuw bloot kwam. 
Het herstel van het moeras overtrof de verwachtingen. Veel van 
de natuurrijkdom is terug: de natte graslanden zijn bijzonder 
bloemrijk, de waterpartijen wemelen van de waterplanten en 
-dieren en het moeras heeft een grote aantrekkingskracht op ty-
pische moerasvogels. 

7 juni: De Bramier in Lauwe
Aan het station van Lauwe lag een fabriek: Agma-Novobloc. Hier 
werden sinds 1971 tot ca. 2005 vloertegels gemaakt. Deze tegels 
werden hier gepolijst - hierbij werd veel water gebruikt - zodat 
het kalk dat erbij vrijkwam, kon worden afgespoeld. Dit kalkrijk 
water werd naar bezinkingsbekkens naast de fabriek geleid, waar 
het kalk werd afgezet. Na verloop van tijd raakten de bekkens vol, 
en werd de kalkspecie weer uitgegraven en op hopen gelegd voor 
verdere droging.
Een groot deel van die kalk vond haar weg naar de landbouw als 
secundaire grondstof, waar het op het land werd verspreid om 
verzuring van de grond tegen te gaan. De afzet in de landbouw 
bleek echter een stuk kleiner dan de productie van de kalkspecie. 
Dit had tot gevolg dat meer en meer kalk bleef liggen. Toen Ag-
ma-Novobloc werd overgenomen door het Franse bedrijf Holcim 
werden de werkzaamheden op deze site stopgezet. 
De massa kalkspecie (wellicht meer dan 10.000 ton) was daarmee 
echter niet verdwenen. 
Sommige oude putten zaten vol kalk, en hierop was al spontaan 
een vegetatie ontstaan. 
De grote hopen kalk aan de rand van het terrein, begonnen ook 
traag te begroeien.
Zo ontstond op een terrein van meer dan 4 ha stilaan een stuk 
natuur, waar kalk heer en meester was. 
Bij de definitieve sanering van het terrein werd ervoor gekozen 
om de spontane natuurontwikkeling optimale kansen te geven. 
Daarbij werd vooral op de ontwikkeling van kalkminnende flora 
(zoals orchideeën) en bijhorende fauna gemikt. De kalkhopen 
werden deels vermengd met zand en leem om een systeem van 
kalkrijke duinen na te bootsen. Ook werd gezorgd voor een meer 
zongerichte oriëntatie. Het beheer richt zich nu vooral op tegen-
gaan van spontane bebossing en vergrassing, en verder laten we 
de natuur haar gang gaan. 
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A a n k o n d i g i n g e n

Programma 4-daagse Parijs 
Natuurpunt Mandelstreke 9 – 12 mei 2013

Informatie over het natuurpark Chevreuse: http://www.parc-naturel-chevreuse.fr 

• donderdag 9 mei:
- VM: vertrek om 7u30 bij Vera
- middag: picknick in de tuin van Hotel de la Chapelle om 12u: http://www.hotelchapelle.com/ 
- NM: wandeling in Milon la Chapelle
- 19u30: eten in Café de la Mairie in Chevreuse

• vrijdag 10 mei: VM:
- VM: om 9u30 naar Etangs de Hollande (6 langgerekte vijvers die park van Versailles van water 
voorzien): vooral Etang Hubert moet goed zijn voor vogels met kleine karekiet, rietzanger, fuut, 
nachtegaal, … 
http://www.corif.net/site/_fichiers/rambou/SyntheseRambouillet.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tangs_de_Hollande 
- picknick
- NM: wandeling in de bossen van Rambouillet met vertrek in Veille-Eglise en Yvelines met 
onderweg 2 vijvers - http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Rambouillet 
- 19u30: eten in Café de la Mairie in Chevreuse

• zaterdag 11 mei : 
- VM: om 9u30 naar Vaux de Cernay ( cafe voorbij stroomversnelling): 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaux_de_Cernay 
- picknick
- NM: wandeling vanaf kasteel van Chevreuse en pintje in Chevreuse (zie link) - http://www.chevreuse.fr/ 
- 19u30: eten in Auberge de la Chapelle in Milon la Chapelle: http://www.auberge-chapelle.com/ 

• zondag 12 mei: 
vertrek om 9u30 naar Fontainebleau: wandeling vanaf de parkeerplaats nabij het kunstenaarsdorp Barbizon: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Barbizon 
http://nl.wikipedia.org/wiki/School_van_Barbizon
http://www.fontainebleau-tourisme.com

Praktisch
- Halfpension in Hotel de la Chapelle 78470 Milon-la-Chapelle Route de Chevreuse 2 
- Vervoer met 2 minibusjes, picknick voorzien voor eerste middag
- Plaats voor slechts 17 deelnemers: snel inschrijven is de boodschap
- Kostprijs € 350: inschrijven door € 50 p.p. op BE51 9799 6273 0762
- Saldo (€ 300) te betalen voor 20 april
- Organisatoren: Peter Hantson en Wim Marichal
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A a n k o n d i g i n g e n



Door Weer en Wind  9 - lente 2013 

Toen Noël Maes van heemkring Langs d’Heuleboorden mij een 
paar jaar terug vroeg of ik wist waar de Heulebeek ontspringt, 
kon ik enkel zeggen dat dit zo’n 20 km ten oosten van haar mon-
ding in de Leie zou moeten zijn, ergens nabij Passendale. Dat was 
geen uitleg om trots op te zijn voor iemand die het aanspreek-
punt van Natuurpunt is in Heule, waar geijverd wordt voor de 
herwaardering van de Heulebeek en haar omgeving. Maar hoe 
kon ik het weten als zelfs de studie die Aminal (Administratie 
Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer) in 2002 over de Heule-
beek publiceerde ons nauwelijks wijzer maakte? Daarin staat dat 
ze ontspringt ten zuiden van Passendale op een hoogte van 40 
meter boven zeeniveau. 

Dan waren ze in de Heulse heemkring toch beter geïnformeerd. 
Ivo van Steenkiste schreef in ‘Proef eener Geschiedenis der Ge-
meente Heule’(1889): “De Heulebeek, waaraan de gemeente 
haar naam te danken heeft, neemt een oorsprong te Zonnebeke 

in de Loonisvijver….”. Het gemeentelijk jaarverslag van Heule 
van 1829 daarentegen sprak dit dan weer tegen: daarin staat dat 
de Heulebeek in de Zonnebeekvijver ontspringt.

Redenen genoeg dus om het zelf eens te gaan uitzoeken. Een 
eerste ‘expeditie’ in volle zomer 2011 strandde nabij Pasfrost. We 
hadden de waterrijkste tak van de Heulebeek gevolgd maar kwa-
men terecht bij de bedrijfswaterafvoer van dit groenteverwerken-
de bedrijf. Onze tweede zoektocht in de natte lente van verleden 
jaar was wel een succes en leidde ons naar de echte bron.

Op woensdag 1 mei 2013 kan je in onze voetsporen treden en 
dé bron van de Heulebeek gaan ontdekken. Inschrijven kan op 
www.heulebeek.be of met het inschrijvingsstrookje.

Els Deprez 
Natuurpunt Kortrijk

Zoektocht naar de bronnen van de Heulebeek

35ste Vlaamse Ardennen-
dag 26 mei 2013.

Gewoonlijk gaat de Vlaamse Ardennendag door op de derde zon-
dag van april, maar de editie 2013 wordt een speciale alvast  wat de 
datum betreft, zondag 26 mei.                                                           
Om organisatorische redenen moesten de inrichters (Natuurpunt, 
ANB en Regionaal Landschap Vl. Ardennen) uitkijken naar een 
andere locatie en datum. In het Provinciaal Educatief Centrum 
“De Kaaihoeve”, gelegen aan de oude Scheldearm in Meilegem 
(Zwalm), vonden ze een nieuwe partner. Eind mei organiseert de 
Kaaihoeve reeds jaren de Dag van de Biodiversiteit. Vandaar deze 
nieuwe datum, misschien wordt 26 mei omgedoopt tot de Dag van 
de Biodiversiteit in de Vlaamse Ardennen.

Het concept is ook enigszins gewijzigd. Alleen in de voormiddag 
zijn er gegidste wandelingen mogelijk. In de namiddag zijn er enkel 
activiteiten in en rond de Kaaihoeve. Het accent van de Vlaamse 
Ardennendag ligt dit jaar ook niet op de voorjaarsflora maar eerder 
op de natte biotopen in de Scheldemeersen.
We schreven in op de wandeling  Weiput-Peeter Bulck in Zingem. 
Weiput is een reservaat bestaande uit een vijver omrand door een 
rietkraag die overgaat in een vochtig wilgenstruweel. Een geknipt 
biotoop voor zangtalenten als kleine karekiet, rietgors, rietzanger, 
sprinkhaanzanger en blauwborst. Peeter Bulck is een vochtig wei-
land van circa 3 ha gelegen langs de Spettekraai.

Praktische afspraken :
- We verzamelen om 07.45 aan Top Interieur in de Ambachten-
straat in Izegem.
- Vertrek richting Zingem om 08.00 stipt.   
- We rijden met eigen vervoer, kosten delend.
- Laarzen of waterbestendige schoenen zijn gewenst.
- Verrekijker komt van pas.
- Middaglocatie is het Provinciaal Educatief Centrum De Kaai-
hoeve, Oude Scheldestraat in Meilegem.  Hier kunnen we onze 
pick-nick aanspreken bij een pittig bruintje of een fris witje uit de 
streek !
- Inschrijven is noodzakelijk. Graag vooraf een belletje naar Jacqui 
051/30.47.31 of een mailtje naar jacqui.stragier@telenet.be

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

In Belgie kan men maar liefst 2471 soorten vlinders aantreffen. 
Liefst 96% zijn nachtvlinders. Toch gaat vooral de overige 4% 
(dagvlinders) met de meeste eer lopen.
Terwijl de kennis over dagvlinders vrijwel volledig is, is dit bij 
onze nachtvlinders heel wat beperkter tot onbestaand. Zowel op 
vlak van verspreiding, ecologie en trends ontbreekt nog heel wat 
informatie. Nachtvlinders zijn ook een dankbare soortgroep voor 
het verzamelen van gegevens over ons te snel veranderend kli-
maat.

Door het verschijnen van zeer toegankelijke literatuur, web-sites 
en vangmateriaal is het voor de amateur eenvoudiger geworden 
om bij te dragen aan het nachtvlinderonderzoek. Heel wat na-
tuurliefhebbers hebben al mogen ervaren dat nachtvlinders niet 
zo grauw en kleurloos zijn als het imago dat ze soms aangemeten 
krijgen.
In een doorsnee Vlaamse tuin kunnen al snel een 250 tal soorten 
motten worden waargenomen.

Het plaatsen van een nieuw pomphuis in de Kleiputten zorgde 
ervoor dat er permanent elektrische stroom voorhanden is. Een 
uitgelezen kans om enkele Skinnervallen, voorzien van een kwik-
damplamp, te plaatsen. Daar het gebied afgesloten is kunnen we 
ze onbewaakt hun werk laten uitvoeren en moeten we enkel ‘s 
morgens de vangst van afgelopen nacht determineren en tellen.  
De oogst kan van nacht tot nacht nogal sterk verschillen. De 
belangrijkste factoren voor een succesvolle vangst zijn het sei-
zoen, temperatuur, plaats, neerslag, wind,..... Het is de bedoeling 

om vanaf maart tot oktober 1x per maand te vangen. Omdat we 
moeten rekening houden met de omstandigheden zoals hierbo-
ven beschreven is vastpinnen van de data’s vrijwel onmogelijk.
Indien u wil meewerken aan dit projectje kan je mij een mailtje 
sturen met uw gegevens (e-mail adres).  Ik maak een mailinglist 
aan en enkele dagen voorafgaand aan de vangst stuur ik u een 
mail met info en afspraken.

U kunt zich aanmelden via volgend e-mailadres: 
wimkatleenstaf@gmail.com

Dit projectje heeft ook een aantal doelstellingen:
In de eerste plaats willen we een beeld krijgen van de soorten rijk-
dom in en rond de kleiputten.
Wanneer we nachtvlinderverspreidingskaarten bekijken vertoont  
West-Vlaanderen opvallend veel witte hokken . 
De tweede doelstelling is dan ook om dit km-hok wat meer kleur 
te geven.
Een derde doelstelling is om u voldoende bagage mee te geven 
zodat u thuis zelf aan de slag kunt en op die manier uw eigen 
bijdrage kunt leveren aan het nachtvlinderonderzoek.

Een persoonlijke doelstelling is om u te infecteren met het mot-
tenvirus! Een aangenaam virus waar geen medicijn hoeft tegen 
ontwikkeld te worden. Alhoewel mijn vrouw.......

Wim Declercq

Nachtvlinder-inventarisatie Kleiputten Rumbeke
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   K l e i p u t t e n n i e u w s

Door het sneeuwdeken waaronder De Kleiputten verschillende 
malen deze winter werd toegedekt, vielen de werkwonden van 
het voorbije najaar minder op. Tegelijk was het intens genieten 
van de serene ijsvlakten en door de sneeuw  gedempte klanken. 
Alle ingrepen van 2012, waarbij de nieuwe pompkoker de meest 
opvallende is, moeten dit jaar stilaan weer naadloos overgaan in 
een groen decor. Benieuwd hoe snel die inkapseling zal gebeuren.
Veel opvallende gasten hebben we overigens in die koude periode 
niet gezien, of op zijn minst niet opgemerkt. Het kittelt daarom 
des te meer om ons dit voorjaar te laten verrassen door nieuwko-
mers temidden een bruisend lentegebeuren.

Gewoontegetrouw organiseren we vanaf maart opnieuw de 
maandelijkse wandelingen. Iedereen die zich op de derde zondag 
van de maand van 10 tot 12u kan vrijmaken is er welkom. Die 
wandelingen met gids vind je ook in onze activiteitenkalender. 

Voor wie het iets meer mag zijn, steken we dit voorjaar van wal 
met een nachtvlinderonderzoek. Op een zevental geschikte (dro-
ge) avonden, verspreid over de lente- en zomermaanden, stellen 
we een vangtent met lamp op in het reservaat. Achteraf wordt 
de oogst aan nachtvlinderssoorten op naam gebracht.. Dit kan 
oplopen tot meer dan het tienvoud van de bekende dagvlinder-
soorten. Hiermee willen we het zwarte gat van kennis over die 
soorten dit jaar minstens kleiner maken. Op dit ogenblik weten 
we hier namelijk nog maar bitter weinig over.

Voor zowel vangst als determinatie trekt Wim Declercq de vlin-
derkar. Wie interesse heeft om die avond(en) mee te beleven, wil 
ons wimkatleenstaf@gmail.com jullie emailadres sturen. Dan 
verwittigen we jullie over waar en wanneer van zodra de weers-
omstandigheden een goede vangst toelaten. Maar dit kon je al 
vernemen op p 10.

Mottige Kleiputten
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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
http://www.natuurpuntmandelstreke.be/

Met eigen wagens vanaf hoek 
Meiboomlaan-Lindenstraat (Roularta) 

Busuitstap

Fietsuitstap

Uitstap geschikt voor fotografen 

Gezinsuitstap

Uitstapverantwoordelijke

VertrekuurLunchpakket meebrengen Leiding

Publieksactiviteit

Gids

Filmavond Suriname

Openpoortdag in 
Mandelhoek 
te Ingelmunster

Scharrelkidscursus

Workshop bouwen 
insektenhotel                   

Vlaamse Ardennendag 
op de 
Dag van de Biodiversiteit 

Daguitstap naar 
Platier d’Oye en 
Forêt de Tournehem 

Daguitstap naar duinen 
van Noord-Frankrijk          

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

Avondwandeling in 
kasteeldomein Ter Loo te 
Loppem

4-daagse reis naar 
Ile-de-France, 
“achtertuin van Parijs” 

Avondwandeling 
in de Huwijnsbossen 
en Heihoek

Vr 8 maart

Za 25 mei

Za 9 maart

Za 16 maart

Zo 26 mei

Zo 24 maart

Za 23 maart

Wo 1 mei

Vr 3 mei

OHH 9-12 mei

Vr 17 mei

19:30 

14:00-17:00 

09:30-12:30 

14:00-16:00 

07:45-18:30 

08:00-18:30 

09:00-18:30 

09:00-17:00 

19:00 

19:00 

Piet Desmet

Ann 
D’Heedene 
050 825726

Jacqui 
Stragier 
051/304731

Piet Desmet 

Ria Wyffels

André 
Van Hevel

Peter 
Hantson

Peter 
Hantson

Peter 
Hantson

Koen 
Vandepitte

Zilverlink 
Meensestwg
412

Waterstraat

Noord-Zuid
Hugo Verrieststr. 
22

Ieperstraat 52A

Top Interieur 
Izegem

Foto’s en films van onze natuurreis naar ginds

zie pag. 4/5

ism CVN
= vormingsmoment voor lesgevers 
en begeleiders van kinderen 
tss 4-10j

in de leestuin van de bib van 
Moorslede

Org. Natuur. DeBuizerd                 

09:00 Weiputten in Zingem
2:30 Meilegem             

kostprijs €350 
praktische info pag. 7

zie pag. 6

zie pag. 6

inschrijven voor 28/4 
= €3 op BE45 7755 7540 1189
ism Natuur.koepel
zie flyer pag. 8/9

Avondwandeling 
in de Handzamevallei

Open natuurwandeling 
Kleiputten Rumbeke         

Open natuurwandeling 
Kleiputten Rumbeke         

Open natuurwandeling 
Kleiputten Rumbeke         

Kijk Puit! - Poelendag:
poelenonderzoek Vierkaven         

Streekbieren en 
-fuikenavond 
in Streekhuis Midden-W.Vl.         

Paddenoverzetwandeling 
bij Arkorum 12 De Bever        

Vr 24 mei

Zo 19 mei

Zo 17 maart

Zo 21 april

Za 20 april

Do 21 maart

Woe 20 maart

19:00 

10:00-11:30 

10:00-11:30 

10:00-11:30 

14:00-17:00 

19:00-21:30 

14:00-17:00 

Cien De Roo

Piet Desmet

Sebastiaan 
Hanoulle

Peter 
Hantson

Babilliestraat

Babilliestraat

Babilliestraat

Nettingstraat
Moorslede

P. Benoitstr 13

Wijnendalestr 19

ism kern De Reiger en 
’t West-Vlaamse hart   

Op zoek naar mossen en 
korstmossen                              

Mathieu Foré

Jean-Pierre 
Vandamme

Stadland-
schap 
051/ 275554

milieudienst 
051/ 262290

zie pag. 6

zie pag. 9
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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”

Woe 13 maart - 14:00 

Workshop  “Kruiden in de huisapotheek” met Rita Gesquière,
herboriste

In deze workshop gaan  we dieper in op het gebruik van kruiden in de 
huisapotheek. Je krijgt veel  informatie en je gaat zelf aan de slag. We 
maken een ontsmettende zalf, een thee voor verkoudheden, een zalfje  
voor pijnlijke gewrichten en een product tegen vervelende insecten.  

Waar: D.C. Schiervelde,  Roeselare 
Inschrijven: tegen 03 maart 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: 13€ Velt-leden & inschrijvingen via D.C. ; 16€  niet-leden.  
(drankje inbegrepen)

Za 01 & zo 02 juni:  Tweedaagse uitstap naar Parijs 
 
Voor inlichtingen: 
Demeyere-Dekeerle 051/22 63 72 of 0486/67 78 48

Za  09  maart  - 14:00 
 
“Snoeien van kleinfruit,  appel  en  peer” door André Houthoofd
bij fam. Reynaert-Vercruysse, Groenestraat 525, 8800 Roeselare. 

Kleinfruit, zoals rode en witte trosbes - jostabes - cassis - ..., is mak-
kelijk te kweken en dus ideaal om mee te starten.  Kinderen zijn dol op 
die lekkere snoepjes uit de tuin, vooral als ze die zelf kunnen plukken! 
Mits de raadgevingen en snoeitips van onze ervaren lesgever lukt het 
jullie ook om appel en peer te oogsten uit eigen tuin.  Wat kan nog 
beter smaken?

Inschrijven op 051 20 18 00, bij Marleen,  secr. Velt-Roeselare 
Inkom: 3€  Velt leden; 8€ A.D.D.(koffie/thee inbegrepen)

Avondwandeling in de 
Leiemeersen te Oostkamp

Dag van het Park 
te Roeselare                               

Avondwandeling in de
Bramier te Lauwe

Vroegmorgenwandeling in 
domein Vierkaven

Nacht van Ter Kerst

Nacht van de Kleiputten

Vr 31 mei

Zo 26 mei

Vr 7 juni

Zo 2 juni

Vr 30 - Za 31
augustus

Za 14 - Zo 15
september

19:00 

19:00 

05:00 

18:00-09:00 

18:00-10:00 

zondag 10 maart 

Geleide wandeling Mandelhoek
Waterstraat Ingelmunster 

zaterdag 16 maart 

Poelendag 

zondag 14 april, 09:30 – 11:30 

Geleide wandeling Mandelhoek
Waterstraat Ingelmunster

zondag 12 mei, 09:30 – 11:30 

Geleide wandeling Mandelhoek
Waterstraat Ingelmunster 

zondag 26 mei 

Vlaamse Ardennendag
Meer info op pagina

Peter 
Hantson

Brigitte 
Crombez

Jean-Pierre 
Vandamme

Filip 
De Keyser

Jozef 
Bousse

Piet Desmet

Kamperen + film in het bos
ism Hooglede en JNM

ism kern De Reiger

07:30 ontbijt: inschrijven €5 op 466-4368161-68 

Kamperen voor 
nachtzoogdieren en -vlinders
+ vroegmorgenwandeling

Velt

Open natuurwandeling 
Kleiputten Rumbeke         

Open natuurwandeling 
Kleiputten Rumbeke         

Open natuurwandeling 
Kleiputten Rumbeke         

Zo 20 oktober

Zo 15 september

Zo 16 juni

10:00-11:30 

10:00-11:30 

10:00-11:30 

Brigitte 
Crombez

Dirk 
Vandewalle

Ivo Vanden-
berghe

Jacqui Stragier 
051/304 731

Jacqui Stragier 
051/304 731

Jacqui Stragier 
051/304 731

Jacqui Stragier 
051/304 731

Jacqui Stragier 
051/304 731

Babilliestraat

Babilliestraat

Babilliestraat

Nettingstraat

zie pag. 6

zie pag. 6
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ALLE GLASWERKEN
Dubbel glas “Solitherm®”
Getemperd glas “Soliver®”
Gelaagd glas “Dupliver®”
Inbraakwerend glas
Kogelwerend glas
Glazen deuren

Groene Herderstraat 18
8800 Roeselare – Rumbeke

Tel. (051) 26.85.00 – Fax (051)20.01.14
e-mail : admin@soliver.be 
web-site : www.soliver.be 

Showroom
Zonnebloemstraat 25 – 8800 Roeselare
Open woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag 
en op afspraak
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     Vo o r b i j e  a c t i v i t e i t e n
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       N a t u u r s t u d i e

In het eerste weekend van februari waren tienduizenden ogen 
op de tuinvogels gericht en werd erg superijverig geteld. De 
voorlopige resultaten liegen er niet om. Enkele dagen later wa-
ren al meer dan 13500 tellijsten binnen, waarmee alle records 
van de voorgaande 12 jaar verpulderd werden. Als  vernieuwd 
campagnebeeld werkte Tom Van Dyck allesbehalve als vogel-
schrik: bijna dubbel zoveel gezinnen werkten dit jaar mee in 
vergelijking met 2012 en meer dan een half miljoen tuinvogels 
werden gespot. Champagne voor die geslaagde campagne!

Maar welke tendenzen tekenen zich landelijk af? Met de voorlo-
pige gegevens is alvast duidelijk dat vinken voor het derde jaar op 
rij nog meer afstand nemen op mussen, in 2010 nog koplopers. 
Koolmezen hebben huismussen ondertussen naar de derde plaats 
geduwd. Gemiddeld waren er 37 vogels per tuin aanwezig. Tij-
dens erg koude telweekends in 2006 en 2011 liep dit op tot 43.
Bij onze noorderburen werd een week vroeger geteld, in volle 
sneeuwperiode dus. Daar werkten maar liefst minstens 50000 ge-
zinnen mee. Huismussen zijn in Nederland nog steeds koplopers 
(=grootste aantallen), hoewel de totale populatie naar schatting 
op de helft is teruggevallen. Vinken komen op de vierde plaats 
en moeten nog koolmees en merel laten voorgaan. De meest ver-
spreide tuinvogels zijn er merels, net als bij ons, en worden ook 
gevolgd door koolmees met pas een vijfde plaats voor mussen.

En hoe zat het in Mandelstreke? Maar liefst 452 tellers uit onze 
afdeling gaven hun gegevens door. Vorig jaar was dat voor Roe-
selare alleen 71, toen al goed voor een derde best scorende ge-
meente. Zeker dank voor jullie enthousiaste deelname dit jaar!
Dat er duidelijke verschillen merkbaar in vergelijking met de 
Vlaamse gegevens hoeft niet echt te verrassen, want veel minder 

bosrijk met nauwelijks naaldbomen en minder gevarieerde bio-
topen in de buurt. Het tuingemiddelde bedroeg 34,6 vogels, dus 
iets onder het landelijk cijfer.

In 94% van onze tuinen werden merels gezien, hiermee even-
eens meest verspreide soort, gevolgd door koolmees, roodborst, 
vink, Turkse tortel, ekster, pimpelmees en dan pas huismus (in 
64% van de tuinen). Een compleet ander beeld voor de grootste 
aantallen. In dalende volgorde: vink, huismus, merel, koolmees, 
pimpel en Turkse tortel precies evenveel, spreeuw, ekster, hout-
duif en op de tiende plaats ex aequo kauw en staartmees. In de 
top twintig staan ook zanglijster en keep naast elkaar. Ringmus 
(amper 20% van de tuinen) en zelfs heggemus (44%) verliezen 
terrein. Beter ging het af met gaai, grote bonte en groene specht 
die we regelmatiger te zien kregen, wellicht omwille van het 
slechte notenjaar.

Minder algemene gasten voor onze regio als appelvink, sijs, 
boomklever, boomkruiper, grote gele kwik en sperwer werden 
ook (in kleine aantallen) waargenomen. De aanwezigheid van 
rode eekhoorn in tuinen vlakbij het  stadscentrum is ook vermel-
denswaardig. Een week eerder, tijdens de sneeuwperiode, zakten 
hongerige kramsvogels en zelf rietgors naar onze tuinen en voe-
derplekken af, maar bleven weg op het telweekend.

Van zodra alle gegevens verwerkt zijn kan je voor meer resultaten 
van dit onderzoek www.natuurpunt.be raadplegen. Mooi is het 
dat we met dit onderzoek én zelf een belangrijke bijdrage kun-
nen leveren om wetenschappelijke gegevens te verzamelen over 
de toestand van onze vogels én de schoonheid van de natuur in 
de tuin leren ontdekken.

Piet Desmet

Grote vogeltelweekend: Dat kon tellen!
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              N a t u u r b e l e i d
Belgerinkel voor een gezondere woonomgeving

Het fietsverhaal van de familie De Keyser in ons vorig nummer 
moet aanstekelijk gewerkt hebben, te oordelen naar de verschil-
lende positieve reacties die we hierover binnenkregen.

Om je voetafdruk wat in te perken, is er weer de extra fiets-
promotie van de Bond Beter Leefmilieu, Unizo en de CM. De 
campagne Met Belgerinkel naar de Winkel motiveerde meer dan 
80000 boodschappers om met de fiets te gaan winkelen. In 2012 
werkten liefst 204 Vlaamse gemeenten en 16000 handelaars mee 
om deze grootste fietspromotiecampagne te ondersteunen.

Eén op twee deelnemers beweren meer te fietsen dank zij dit 
duwtje in de rug, of 40000 Vlamingen werden gemotiveerd om 
vaker te fiets te gebruiken. Vooral occasionele fietsers, 38% van 
de deelnemers die hooguit 2 keer per week fietsten, doen dit Met 
Belgerinkel opvallend vaker.

Tijdens een bevraging over de actie blijken verrassend veel deel-
nemers de fiets op te springen om fit en gezond te blijven. Zeker 

een reden voor de organisatoren om dit thema in 2013 centraal 
te plaatsen. Dat fietsen gezond is voor zowel de fietser zelf als voor 
de gemeente hoeft geen betoog. De dagelijkse dosis beweging zet 
niet alleen de eigen longen van de fietser, maar ook die van de 
gemeente open want meer zuurstof.

Dit jaar loopt de campagne van 4 mei tot 8 juni. Wie met de 
fiets boodschappen doet, krijgt in elke deelnemende winkel een 
stempel op de spaarkaart. Met een volle kaart maak je in elke ge-
meente kans op een unieke Belgerinkelfiets en andere mooie prij-
zen. Nog niet ingeschreven gemeenten haasten zijn best met hun 
aanvraag bij info@belgerinkel.be voor alle nodige deelnameinfo.
Duimen dat je dit ook na de campagne blijft volhouden! 

Voor je eigen verhaal rond dit of andere duurzame thema’s hou-
den we zeker een plaatsje vrij in ons blad.
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N a t u u r s p r o k k e l s
Een kwikstaart kleurt je dag

(kwikstaarten: (onoverg.; kwikstaartte, h. gekwikstaart) de staart 
op en neer bewegen. Van Dale, Groot Woordenboek der Neder-
landse taal, III, p.1794)

Die maandagnamiddag in november waren alle ingrediënten aan-
wezig om in een licht-depressieve bui te vervallen: het begin van 
een drukke werkweek, grauw en grijs weer, en een onoverzichte-
lijke stapel papier- en verbeterwerk voor de neus. Maar gelukkig 
ook: een bureau met een wijds uitzicht op de tuin. Het saaie cor-
rigeerwerk leidde de blik al snel naar buiten want daar viel er veel 
meer te beleven. Een driftige roodborst toonde zich heel stoer 
tegenover enkele badende pimpelmezen, putters en heggemussen 
zochten en vonden allerlei zaden en in de boomtoppen krijsten 
eksters. De schitterende herfstkleuren waren duidelijk over hun 
hoogtepunt heen: de vuurrode beukenblaadjes neigden al sterk 
naar het bruin, de knotpopulieren stonden al kaal en alleen de 
siergrassen konden nog pronken met een felgele tint. De zomer-
bladeren legden er massaal het bijltje bij neer en aan de meeste 
stammen groeide zienderogen een zacht bladtapijt. De knotwil-
gen stonden op een deken van smalle, langwerpige blaadjes. Hoe 
dikker de stapel, hoe leger de kruin. Twee koolmezen dartelden 
van de ene tak naar de andere en lieten telkens een spoor van val-
lende blaadjes achter.

Plots verscheen aan de rand van de vijver een nooit eerder waar-
genomen vogel met een onophoudelijk op en neer gaande staart. 
Er was geen twijfel, dit moest een kwikstaart zijn, maar welke? 
Witte kwikstaarten zie je hier geregeld op het nabije voetbalveld 
maar op mijn eigen grasveld heb ik ze nog nooit gespot. De ver-
rekijker bracht uitsluitsel: het was warempel een grote gele kwik-
staart die hier de vijverranden verkende. Hij plukte muggen van 
op het water en viste ook een poelslak. Het kostte hem behoorlijk 
wat moeite om de slak uit zijn huisje te halen. Het was een genot 
om de vrij grote, maar sierlijke vogel te observeren. Nogmaals 
was de meerwaarde van een tuinvijver bewezen.

De grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea) is een zangvogel uit 
de familie kwikstaarten en piepers (Motacillidae). Ze worden on-
geveer 18 cm groot. Vaak zijn ze ’s zomers te vinden in de buurt 
van waterstroompjes vooral in heuvels en bergen. De Franse 
naam bergeronnette des ruisseaux en de Duitse naam Gebirgs-
stelze verwijzen naar die verblijfplaatsen. In de Alpen worden ze 
tot op een hoogte van 2.500 meter aangetroffen. In de winter 
zoeken ze lager gelegen water of de kust op. Ze nestelen in holten 
in de nabijheid van water. Hun rug is grijs, maar de prachtige 
gele borst maakt ze gemakkelijk herkenbaar. De mannetjes heb-
ben in de zomer een zwarte kin en keel en een witte mondstreep.  
De grote gele kwikstaart is, vergeleken met andere soorten kwik-
staarten, het meest aan water gebonden. Hij broedt en foerageert 
vrijwel uitsluitend aan de oevers van beken en rivieren. Deze zijn 
bij voorkeur snelstromend, maar hij broedt ook aan zwak of zelfs 
nauwelijks stromend water. Het voedsel bestaat uit allerlei kleine 
ongewervelde dieren die in of bij het water leven, vooral insecten, 
maar ook spinnen, wormen, vlokreeftjes en kleine slakjes.

Het vrouwtje bouwt zelf het nest, legt gewoonlijk 2 x per jaar 
eieren, tussen eind maart en juni, en neemt ook het broeden gro-
tendeels voor haar rekening. Het legsel bestaat uit vier tot zes 
roomkleurige of grijze eieren die na 13 of 14 dagen uitkomen. 
Beide ouders voeren de jongen die na twaalf dagen het nest ver-
laten. Meestal volgt dan een tweede broedsel. Hun roep klinkt 
ongeveer als stiet of tzie-tiet. Bij alarm gaat het over in suu-iet. 
De zang van de grote gele kwikstaart bestaat uit een reeks van 
lokroepachtige tonen, eerder een kwetteren dat doet denken aan 
zwaluwen.

Nederlandse ornithologen melden dat de soort zich soms ont-
popt als stadsvogel. Er overwinteren maximaal 2500 grote gele 
kwikken in Nederlandse steden. In de stad foerageert hij graag 
langs water; maar ook op grinddaken met water, waar klaarblijke-
lijk genoeg voedsel te vinden is, bijvoorbeeld wintermuggen. De 
vogels slapen sociaal, vooral in overhangende struiken boven het 
water, maar ook onder bruggen en in nissen en gaten in de oever.
Ik heb gedurende de rest van de dag nog vaak naar de vijverran-
den zitten turen. Tevergeefs. Een kwikstaartende vogel liet zich 
niet meer zien. Uiteindelijk geraakte het papierwerk niet  afge-
werkt, de vooropgezette planning werd niet gehaald, maar toch 
kon de dag niet meer stuk. Een natuurliefhebber heeft immers  
niet veel nodig om een donkere dag te doen stralen.

Johan Strobbe
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    N a t u u r s p r o k k e l s
Even weg van bij de warme kachel 
De pestvogel (Bombycil la garrulus)

Deze gast krijg je hier alleen in de winter te zien. December en 
januari zijn de beste maanden om hem bij ons te bespeuren.  
Sommige jaren zijn het er weinig, andere jaren komen ze in grote 
aantallen. Destijds konden ze daar geen raad mee, ze dachten dat 
de vogel onheil bracht. Zo ontstond zijn naam. Reeds in maart 
trekt hij terug naar de dichte taïgabossen in Noord-Rusland en 
de bosrijke gebieden van Finland, Zweden en Noorwegen. Daar 
aangekomen gaan ze meteen aan  het broeden terwijl er nog 
sneeuw ligt.  Ze maken hun nest in berken of naaldbomen. 

De pestvogel is een lijsterachtige vogel met een grijzig gekleurd 
lichaam, enkele roestbuine vlekken en een staartpunt die wel in 
okergele verf gedoopt lijkt te zijn. Bovendien hebben pestvogels 
een kuif, waarmee ze hun stemming kunnen aangeven. Geagi-
teerde vogels zetten kuif en veren op. Hun vleugels zijn als de Bel-
gische driekleur met wit als toemaat. Vooral de rode wasachtige 
aanhangels vallen op. Een zwarte keel en oogstreep maken het 
plaatje af. Ook het geluid is onmiskenbaar, pestvogels rinkelen 
zoals een belletje. Ze vliegen zeer snel en dicht opeen, terwijl ze 
rinkelen. Hun silhouet lijkt op dat van spreeuw.

Tijdens de zomer eten pestvogels insecten en noten. Bij ons doen 
ze zich te goed aan bessen, met een voorkeur voor Gelderse roos, 
lijsterbes, meidoorn en liguster. Als ze een plek gevonden hebben 
met een goede voorraad, komen ze terug tot de bessen verorberd 
zijn.  En dat doen ze meestal niet in hun eentje, een groep van 10  
tot 40 exemplaren is niet uitzonderlijk. Soms zelfs honderden. 
Een schouwspel voor het oog en het hart van de vogelliefhebber! 
Als toemaatje laten ze zich ook nog eens gemakkelijk benade-
ren, in hun zomergebied zijn ze immers weinig mensen gewoon.  
Besdragende struiken vind je nogal eens in gemeentelijke plant-
soenen en daar is de pestvogel dankbaar voor. Ik zag er ooit één 
landen in de tuin van mijn ouderlijk huis, een paar bessen eten 
van een klein struikje en met de buik vol weer verder trekken.

Brigitte Crombez
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Het veertigste jaar van dit blad is al uitgezongen, maar je had 
van ons nog iets te goed. Sorry, om te vieren hebben we meer-
dere natuurpinten leeggemaakt samen met Annie en de twee 
pioniers waar we vorig jaar bij te gast waren. Eens op dreef 
raakten Luc Houtsaegher, Leo Kindt en ook Cien De Roo, toen 
als bijna tiener, niet zo gauw uitverteld over wat ze in die 
beginperiode opgestoken en beleefd hebben. Noodgedwongen 
maakten we een keuze uit de vele anekdotes die soms een eigen 
leven zijn gaan leiden.

Vanaf begin de jaren 50 
schuimden die jongens 
Roeselare en omgeving 
af, dat toen nog een ver-
rassende rijkdom aan 
soorten kende. In het zog 
van de onvermoeibare 
trekpaarden Paul Hou-
wen en Antoon De Roo 
verkenden ze het Ster-
rebos, waar nachtegalen 
toen nog gewone broed-
vogels waren en je vlot 
levendbarende hagedis-
sen en glimwormen in de 
Sterrebosdreef kon zien. 
We beseffen ondertussen 
dat het kan verkeren.

Tijdens die excursies 
botsten Luc en Paul op 
de zes jaar jongere ‘bos-
jongen’ Leo, die in de 
lente beukhagen schudde 
om gevallen meikevers, molenaars en bakkers, te rapen. Niet 
verwonderlijk dat er met die grote kevers in de aanbieding zelfs 
nachtzwaluwen voorkwamen. Zo ontdekten ze rond 1958 in de 
Engelse tuin een nest met eieren van die erg verborgen levende 
soort. Straffer zelfs: Leo is er ooit op een das gestoten, die later 
afgeschoten werd teruggevonden.

Die ‘botsing’ met de oudere ken-
ners heeft een blijvende band tus-
sen hen gesmeed en ze zijn vaak sa-
men richting de vaart gewandeld, 
op zoek naar kieviten, steenuilen 
maar ook roodborsttapuit en kuif-
leeuwerik, in het niemandsland 
langs de kanaalbermen toen nog 
algemeen broedend.

Concierge Frans en zijn Julia be-
waakten de rust in het Sterrebos. 
Dank zij Pauls overtuigingskracht 
en diplomatie bij de gravin de 
Limburg Stirum verkregen ze het 
om coatitraps te zetten, trechter-
fuiken om vogels te vangen en te 
ringen.

Voor een correcte determinatie waren in 1954 nauwelijks goede 
en betaalbare veldgidsen beschikbaar. Om over iets meer dan Wat 
Vliegt daar te beschikken, moest Luc, toen poësisleerling, hele-
maal met de fiets van Roeselare naar Breskens, het veerpont op 
en de Westerschelde over naar Middelburg (Walcheren) om er de 
Nederlandse versie van de Petersons vogelgids te kunnen kopen. 
Tja, om te vogelen mocht je geen watje zijn!

Het ringwerk werd een ware hype waarbij Paul zich ontpopte als 
rasechte veldbioloog-wetenschapper. Op het college, VMS of het 
KTA wisten ze  met hoge ladders gierzwaluwen te vangen, een 
vaak riskante onderneming. Idem voor oever- en boerenzwalu-
wen die met mistnetten in de Kleiputten werden gevangen. Een 
schare enthousiastelingen kwam dan in de Kermisstraat bij Paul 
thuis of vaker nog op zolder bij Antoon en Cien bijeen om de 
vogels te meten, wegen, ringen en op parasieten te controleren. 

Bij Paul stond ooit een 
kist op de kamer waarin 
jonge steenuilen zaten 
en daarbovenop een 
wezel die er rondliep.

In deze periode is ook 
Wielewaal Mandelstre-
ke gedoopt - toenmalig 
voorzitter E.H. Seg-
hers was er aanwezig -, 
mede onder impuls van 
die gedreven tieners 
en waar ook Louis en 
Jan Demees, Adhemar 
Lagrou en Albert Lape-
re, vader van Simonne, 
mee rond de wieg ston-
den. 

Na de collegetijd trok-
ken Luc, Paul en Eric 
Crabbe, allen klasge-

noten, naar Antwerpen, voor een 
cursus tropische geneeskunde. Uit-

eindelijk is alleen Luc naar het toenmalig Belgisch Kongo ver-
trokken. Ondertussen legde Paul zich verder toe op ringwerk aan 
de Ijzermonding en later op de Blankaart. Uit die activiteit is 
de ringwerkgroep Tringa ontstaan, waar veel jongeren voor het 
eerst de meest tot de verbeelding sprekende vogelsoorten van 

erg dichtbij te zien kregen. Met 
pretoogjes vertelde Luc dat naast 
watersnippen, wulpen, purperrei-
gers, groenpoten, kanoetstrandlo-
pers en waterrallen zelfs roerdom-
pen, woudaapjes, porseleinhoen of 
ijsvogels door hun handen passeer-
den. Dichterbij natuur voelen kon 
haast niet.

Met de rellen in 1960 kwam Luc 
terug uit Kongo en meteen ook 
zonder werk. Leo was dan net wel 
beginnen werken en moest nood-
gedwongen zijn natuuractiviteiten 
inbinden. In het voorjaar van 1961 
had Willy Suetens, roofvogelspeci-
alist, het plan opgevat om in Zuid-
Spanje een filmreportage te maken 

over de Spaanse keizerarend. Hij omringde zich hiervoor met 
enkele vermaarde ornithologen waaronder Henri Wille, Georges 
Huyskens maar ook Paul en Antoon De Roo. Het gezelschap 
kreeg, na heel wat diplomatieke bemoeienissen en démarches, 
uiteindelijk de toelating om in de Coto Donana te gaan filmen 
en ringwerk te doen. Voor gans het gezelschap een absoluut vo-
gel- en natuurparadijs, kortom een droombestemming.
Brute pech echter voor Antoon: uitgerekend op dat moment 
viel zijn oproepingsbevel voor het leger in de bus, waar hij niet 

Bij pioniers op visite (2)

Paul Houwen bij het ringen van een jonge bruine kiekendief

Paul met Eckhart Kuyken tijdens ganzentelling in Damme
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onderuit kon. Paul kon Luc 
overtuigen zijn plaats in te 
nemen en een zeer intensieve 
periode van reisvoorbereiding 
kon starten. Vogellijsten in 
Nederlands, Frans, Latijn, 
Spaans werden opgezocht en 
op stencil getypt, om hiermee 
gewapend bij de voorberei-
dende vergadering ten huize 
van Suetens op de rest van 
het gezelschap indruk te kun-
nen maken. Het werkte en ze 
waren snel aanvaard in het 
superornithologengezelschap.

Hun auto stond er als een ezel 
afgeladen bij, zoals ze er in 
gans Spanje geen gezien heb-
ben. Na dagen rijden raakten 
ze in El Rocio, waar de weg 
eindigde. Dan alles overgela-
den op een kar en met een tractor tot op hun stek: El Palacio. De 
tochten doorheen het gebied verliepen per paard, of later wegens 
zitvlakpijnen te voet in een broeiende hitte achter een guardia te 
paard. De eigenaars van het gebied waren tegelijk producenten 
van Tio Pepe. Het gros van het gezelschap was niet zo gebrand op 
die sherry, maar de twee onervaren jonge gasten compenseerden 
die soberheid zeer ruim. Het is een duurzame liefde gebleven.

Ornithologisch waren het hoogdagen: Luc en Paul kregen als 
eerste vangst dwergooruiltjes in hun netten, later zelfs kwakken. 

Als jongsten waren ze ook 
helpers bij de expeditie: we-
gens geen hoogtevrees was 
Paul weeral goud waard om 
de torens op te trekken van 
waaruit de arenden kon-
den gefilmd worden. Dit 
gebeurde ‘s morgens zeer 
vroeg om de vogels niet te 
verstoren.
Luc vatte de reis samen als 
een wonderbaarlijke uitstap 
in de maagdelijke natuur, 
waar kennis, inzicht, erva-
ring maar ook taaiheid en 
volharding er een succes van 
gemaakt hebben, niet in het 
minst door de bezieling van 
beide klasgenoten.

Zoals het gaat bij boeiende 
gesprekken, werd het bij Luc 

en Annie algauw laat, zonder dat greintje verveling of gebrek aan 
inspiratie te merken viel. Hun belevenissen met Paul en de com-
panen én de mateloze bewondering voor de natuur die erdoor 
werd aangewakkerd, heeft een blijvende draai aan hun leven ge-
geven. En dat is nog bedwelmender en tegelijk van veel langere 
duur dan emmers koele Tio Pepe bij bloedheet weer…

Piet Desmet

      C l o s e - u p

Terwijl ik dit tekstje schrijf, sneeuwt het, maar droom ik al van 
bossen  en hellingen  vol met sleutelbloemetjes!

Primula is afgeleid van primus = de eerste omdat de sleutelbloe-
men behoren tot de eerste lentebloeiers. Veris betekent ‘van de 
lente’ of is afgeleid van verus = de echte, de ware. Volgens de 
legende bloeide deze bloem voor het eerst waar Sint-Pieter zijn 
sleutels tot het paradijs liet vallen!

De Gulden sleutelbloem behoort tot de Sleutelbloemfamilie of 
Primulaceae en is beschermd in België en Nederland vanwege 
de zeldzaamheid.  Ze verkiest droge, niet al te schrale, kalk- of 
leemrijke gronden. Van het geslacht Sleutelbloem komen in ons 
land 3 soorten in het wild voor : de Gulden, de Slanke en de 
Stengelloze sleutelbloem. 

Het plantje heeft een korte, kruipende wortelstok met talrijke, 
dunne worteltjes. De rozetbladeren hebben een licht gekartelde 
rand en zijn bovenaan groen en onderaan grijsgroen.  De on-
bebladerde, behaarde  stengel  draagt een scherm van gele bloe-
metjes, doorbuigend in een tros. De kroonblaadjes hebben een 
oranje vlek aan de keel.

Een infuus van de bloemen kan gebruikt worden bij hoest en 
bronchitis maar niet bij astmatische problemen of krampachtige 
hoest. Dit infuus heeft een slijmoplossende werking. Het is ook 
een goed middeltje tegen hoofdpijn, veroorzaakt door nerveuze 
spanningen en slapeloosheid. Je kan een olie maken door de bloe-
men en stukjes wortel op een olie gedurende een aantal weken te 
laten trekken en deze primula-olie is goed op een compres tegen 
kneuzingen, zwellingen en pijn. Er zou een primulawijn in de 

handel  zijn (maar heb ik nog niet gevonden)  die kalmerend en 
zenuwsterkend werkt. In de cosmetica wordt sleutelbloem ver-
werkt in zalfjes of lotions die goede diensten bewijzen tegen vlek-
ken, sproeten, puistjes, zonnebrand en rimpels.

Receptjes

Je kan de bloemetjes gebruiken als versiering van borrelhapjes.
Jonge, frisse lenteblaadjes kunnen gebruikt worden in de sla.
Je kan de bloemetjes verwerken in pannenkoeken en cakes. 
Als je zelf een sleutelbloemolie of een infuus wil maken of het 
plantje in de keuken wil gebruiken, pluk dan geen wilde plantjes, 
want ze zijn zo zeldzaam en zo mooi. Kweek ze dan in je tuin.

Rita

Gulden (of Echte) Sleutelbloem – Primula veris

Luc met kwak bij El Palacio



 lente 2013 - 22 Door Weer en Wind

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
Martine Lakiere - 0479 780 002 - mlakiere@roeselare.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 €6 op BE51 9799 6273 0762

Werkingsgebied Natuurpunt Mandelstreke: Roeselare, Hooglede-Gits, Moorslede, 
Staden, Ledegem

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: 
Brigitte Crombez, Wim Declerq, Els Deprez, Johan D’haenen, Rita Gesquiere,  Pe-
ter Hantson, Philippe Deprez, Piet Desmet, Koen Maes, Johan Strobbe, Jean-Pierre 
Vandamme 

Foto’s cover: 
boven: Rode eekhoorn (Michael Parmentier) - onder: Alfamannetjes (Michael Parmentier) 

De teksten voor het volgende nummer graag binnen bij de redactie tegen 
1 mei 2013

Druk: Defieuwdruk
Oplage: 1100 exemplaren
Dit blad wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier… Respecta mat 100 gr. 100% 
recyclage 

Colofon  Wa a r n e m i n g e n

  Pe r s o n a l i a

21-11	
Bladkoning .................Rumbeke ..............................Jasper Mussche

27-11	
Houtsnip .....................Hooglede ..............................Koen Vdp

09-12	 
3 Kepen ......................Gits ......................................Koen Vdp

15-12	
Pestvogel ....................Hooglede ..............................Wim Declercq

18-12 
Kleine zilverreiger .......Lichtervelde  ........................Ludwig Delecluyse

30-12 
Slechtvalk ...................Gits ......................................Koen Vdp

04-1	
Kerkuil  ......................Hooglede ..............................Wim Declercq

10-1	
70 kramsvogels ..........Rumbeke ..............................Brigitte Crombez

16-1	
Watersnip ...................Rumbeke ..............................Brigitte Crombez

18-1	
Grote gele kwik ...........Gits ......................................Hans Vansteenbrugge

19-1	
Blauwe kiekendief ......
2 waterpiepers ...........Staden .................................Wim Debuyne

20-1	
2 Kepen ......................Hooglede ..............................Lieve Amery
17 Kraanvogels ...........Gits ......................................Ludwig Delecluyse

26-1
18 Kepen ....................Roeselare .............................Michael Parmentier

31-1
Blauwe kiekendief ......Oostnieuwkerke ...................Filiep Maes

03-2
Grote zilverreiger ........Lichtervelde .........................Ludwig Delecluyse

19-2
Vuurgoudhaan ............Rumbeke ..............................Luc Feys
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Of nog beter is om zoveel mogelijk waarnemingen te posten op 
www.waarnemingen.be Dit jaar willen we zoveel mogelijk van de nog 
aanwezige biodiversiteit in onze regio inventariseren.
Waarnemingen.be is voor ons hiervoor een zeer handig instrument.
Voor vogels kan men bij het invoeren onder gedrag nestidicaties ingeven.
Alle gegevens zijn nuttig van korstmossen, paddenstoelen, insecten, zoog-
dieren, vogels,…
Indien je niet 100 % zeker bent van je determinatie voeg dan een foto toe 
en plaats je waarneming op onzeker. Je krijgt zeker respons van andere 
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We	betuigen	onze	innige	deelneming	bij	het	overlijden	van:

- Marcel	De	Ruyter, 77jaar, (schoon)broer van Willy en Leen, overleden op 
24 januari 2013
- Godelieve		Dubois, 93jaar, moeder van Leen en schoonma van Willy De 
Ruyter, overleden op 26 jan 2013






