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Hoewel dik half mei, moet ik bekennen dat ik het geen zonde 
vind om binnenshuis te genieten van de warmte van een smeu-
lende houtkachel. Het lijkt erop dat de lente zijn definitieve start-
datum maar steeds verder voor zich uitschuift. Bloeiende planten 
hebben het ook geweten waarbij het knallen van openbarstende 
bloembotten dit voorjaar wel heel schuchter verlopen is. Gek dat 
daarentegen laatkomers en lange-afstandstrekkers als spotvogel en 
bosrietzanger zo goed als op tijd terug zijn, wat ze al luidkeels lieten 
weten. Natuur op zijn kop zou je denken? En die opwarming dan, 
hoor je dan vaak vertwijfeld opwerpen. Weer – en natuurgrillen, 
we zullen het wellicht nooit helemaal achterhalen 

De lentekilte geeft me voldoende alibi om maar eens doorheen 
een dik pak getypte velletjes te snuisteren, op zoek naar de roots 
van Mandelstreke. Niet zo maar vrijblijvend: in een vorig nummer 

kon je vernemen dat we in 2014 jaar 
60 jaar bestaan. Plaatselijke pioniers 
zochten elkaar op om meer over die 
‘vrije natuur’ te leren kennen. De 
stapel velletjes van de 3 secretarissen 
Louis, Guido en Jan Demees is daar 
de stille getuige van…

Voorbereidende vergadering tot de 
stichting van de Ornithologische 
Vereniging “De Wielewaal” der 
Mandelstreek.
Café “Damberd”, Gentstraat te Ize-
gem, op donderdag 25 maart 1954
De Hr Surmont zet het plan uiteen. 
Men beoogt een vereniging te stich-
ten waarvan de werkzaamheid der 
leden wordt gericht op het bestu-
deren en het nagaan van het leven 
der vogels in vrijheid. Het komt er 
op aan niet zozeer vergaderingen te 
beleggen, maar vooral uitstappen en 
studiebezoeken in te richten naar de 
vogelreservaten. 

Stichtingsvergadering van 10 april 1954
De Vergadering werd geopend te 8 uur onder leiding van E.H.Frans 
Seghers, Algemeen Voorzitter der ornith. Vereniging “De Wiele-
waal”.
Hij spreekt zijn groot genoegen uit deze vergadering te mogen 
bijwonen en leiden, waarop de 18de Afdeling der vereniging zal 
worden gesticht, en die dan ook de 5de gewestelijke afdeling in 
de Provincie westvlaanderen is.
…/…

E.H. Seghers geeft het woord aan de Hr Surmont (eerste voorzit-
ter) die de vergadering bedankt voor het geschonken vertrouwen 
in het aangestelde bestuur en verzekert de leden van diens volle-
dige toewijding. Spoedig zullen de leden nu meer vernemen over 
onze werkzaamheid. Hij verleent daarna het woord aan de voor-
drachtgever (Seghers), die vier filmen zal afrollen en toelichten.
Opvolgentlijk komt op het doek:
1° Het leven van de boerenzwaluw
2° Vogels op Texeleiland
3° De ooievaar
4° Het leven van de visarend.

Het applaus der vergadering bewijst dat de filmen ten zeerste 
werden gewaardeerd. 
Twee nieuwe leden werden opgetekend. Een 70tal personen was 
aanwezig.

In dat startjaar telde de afdeling een veertigtal betalende leden, 
Hetzelfde jaar moest al een bedelbrief rondgestuurd worden om 
de kas uit het rood te tillen, wat lukte. Toch was het ledenaantal op 
de eerste verjaardag gedaald tot 28. Door een bestuursherschikking 
werd nieuwkomer A. Lagrou binnengehaald. Hiermee kreeg de af-
deling meteen een verwoed fotograaf in eigen rangen, waardoor 
niet enkel heel wat activiteiten in beeld kwamen die de jonge afde-
ling organiseerde, maar dit leverde ook een rijk archief op van dui-
zenden zwart-witopnames over natuur in eigen streek en verderaf 
gelegen gebieden, met nadruk op vogels. Met een natuurrubriek 
die de afdeling verzorgde in de Weekbode groeide de belangstelling 
voor natuur en meteen ook het ledenaantal.

Bijna 60 jaar later is NP Mandelstreke springlevend en tellen we 
zowat 1000 leden-gezinnen. Dit kunnen we helaas niet zeggen 
over de toename van natuurkwaliteit in ons werkingsgebied. Spon-
tane natuur moest steeds opnieuw wijken. Daarom lanceren we in 
de aanloop naar onze 60-jaarviering een boeiende zoektocht naar 
‘vrije’ natuur in eigen afdeling. Alle leden, jong en oud, willen we 
warm maken om natuur in onze afdeling over de 4 seizoenen in 
beeld te brengen. Hiermee maak je kans om in de prijzen te vallen 
op de feestmoment in september 2014. Meer info hierover vind je 
uitgebreid in dit nummer. DOEN!

Het mooiste verjaardagsgeschenk is natuurlijk opnieuw meer na-
tuur krijgen. Dit gaat niet vanzelf: we gaan er met Mandelstreke 
resoluut voor en willen dat in 2014 zeker zichtbaar maken. Plan 
Woudaapje is daar een ambitieuze aanzet toe! Te hoog gegrepen 
denk je? Niet als we er met velen in geloven en er samen onze 
schouders onder zetten.

Piet Desmet

Scherpstellen op natuur in de buurt

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

Fotowedstri jd 
om 60 jaar Natuurpunt MANDELSTREKE te vieren

Ter gelegenheid van dit 60- jarig bestaan wil NP Mandelstreke naar buiten treden en de natuur in Mandel-
streke onder de aandacht brengen. In de regio komt de open ruimte sterk onder druk door expansiedrang 
van industrie- en woonzones. In de open ruimte moet de “natuur” opboksen tegen de andere medegebrui-
kers en daar is de natuur niet altijd aan de winnende hand.
Met het onder de aandacht brengen van de fauna en flora hopen we dat men de natuur in eigen regio zal 
ontdekken en meer waarderen en respecteren.

Met een wedstrijd onder het motto “Ontdek de natuur in Mandelstreke” vragen wij aan de amateur-
fotografen om de natuur in beeld te brengen in de gemeenten Roeselare, Hooglede, Ledegem, Moorslede 
en Staden. 

De fotowedstrijd wordt nu aangekondigd in Door Weer en Wind, op de website en met e-mails naar foto-
clubs, NP- en JNM-afdelingen en scholen.
Het reglement en alle info staat op de website: www.natuurpuntmandelstreke.be

De foto’s kunnen pas ingezonden worden tussen 01/02/2014 en 15/05/2014. De bekroonde foto’s worden 
geëxposeerd in september 2014 bij de uitreiking van de prijzen in het kader van de viering “ 60 jaar Man-
delstreke”.

Tussen de aankondiging en het sluiten van de wedstrijd is bijna één jaar. Dit schept de mogelijk-
heid om de natuur in de 4 seizoenen te observeren en te fotograferen. Dus ga naar buiten of kom 
naar Mandelstreke om de natuur te ontdekken.

OBSERVEER - GENIET - FOTOGRAFEER
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    A a n k o n d i g i n g e n

Cursus in West-Vlaanderen
Zoogdieren van Aardmuis tot Zeehond

Het concept
Zoogdieren zijn in. Dankzij technische snufjes zoals cameravallen, batdetectors en warmtecamera’s slagen we er steeds beter in om 
hun geheime leven te ontrafelen. De provincie heeft ook heel wat te bieden. Zeehonden, bruinvissen,  boommarters, evers, eikel-
muizen,… en voor elke groep een aantal experts die hen bestuderen. Natuurpunt  Educatie brengt deze mensen en hun expertise 
samen in een groots opgezet cursustraject. Het werd een ideale mix van theorie en praktijk, opgesplitst in thematische modules 
en verspreid over de hele provincie. Iedereen met een gezonde interesse in één of ander aspect van zoogdieren kan deelnemen. 
Voorkennis is niet vereist.

Praktisch
De cursus bestaat uit 18 lessen, verdeeld over 6 modules. Inschrijven kan per module of voor de hele cursus. Een les kost 6€ voor 
leden en 8€ voor niet-leden. Daarnaast worden ook nog heel wat gratis activiteiten georganiseerd. Wie inschrijft voor de volledige 
cursus ontvangt gratis de Nieuwe veldgids zoogdieren.
De laatste activiteit is een boottocht op zee op zoek naar zeezoogdieren (ism North sea pelagics). Dit is niet inbegrepen in het 
normale cursustarief en wordt aangeboden aan 45€ voor leden en 60€ voor niet-leden. Niet te missen! 
Wij werken mee vanuit onze afdeling met deze zoogdierencursus in onze provincie. Wij verzorgen de module 3.

module 1 = Wanted: dead or alive (4x6 = €24) in Woumen
- Les 01: 19/04 Introductie roofdieren (Joeri Cortens)
- Les 02: 20/04 Excursie boommarter (Filip Berlengee en Jan Gouwy (INBO)
- Les 03: 26/04 Moderne onderzoeksmethodes (Koen Van Den Berge-INBO)
- Les 04: 04/05 Onderzoek via fotovallen, kunstmatige schuilplaatsen en sporenbuizen (Mario Manhaeve)
- Extra: 18/05+19/05 Wild in Vlaanderen in de Blankaart

module 2 = Opleiding batman/-vrouw (4x6 = €24) in Ieper
- Les 05: 24/05 Vleermuizen algemeen (Joeri Cortens – NP Educatie)
- Les 06: 31/05 Werken met bat-detector (Marc Van De Sijpe - Vleermuizenwerkgroep)
- Les 07: 07/06 Vleermuizen in bossen (koloniebomen) (Marc Van De Sijpe - Vleermuizenwerkgroep)
- Les 08: (sept-okt, af te spreken) Zwermonderzoek Bulskampveld (Bob Vandendriessche – Vleermuizenwerkgroep)

module 3 = Muizenissen en braakballen (3x6 = €18) in Roeselare
- Les 09: 06/09 Muizen algemeen om 19u30 in ’t Achterhuis, ’s-Gravenstraat 14, Roeselare
- Extra: 14/09 Eikelmuissymposium (Johan Staelens) (Kortrijk)
- Les 10: 20/09 Onderzoek met inloopvallen om 20u30 in de Kleiputten, Babilliestraat
- Les 11: 27/09 Braakballen pluizen om 19u30 in bib Ingelmunster, Schoolstraat 35
- Extra: 28/09 Nestkastcontroles Eikelmuis (Geert Carette) (Ploegsteert)
- Extra: 12/10 Nacht vd Duisternis, muizenonderzoek in Wallemote

module 4 = De West-Vlaamse “big 5” (3x6 = €18) in Zedelgem
- Les 12: 12/10 Inleiding + Excursie Everzwijn (Joeri Cortens – NP Educatie + Luc De Cat - ANB)
- Les 13: 19/10 Excursie Ree (Wijnendalebos)
- Les 14: 26/10 Excursie Damhertenbronst  + Grote grazers in Natuurbeheer (Steven De Bruycker – NP)

module 5 = Zeezoogdieren (2x6 = €12) in Oostende
- Les 15: 08/11 Zeehonden in de Noordzee (John Van Gompel – Sea Life)
- Les 16: 15/11 Walvissen en dolfijnen (Jan Haelters – MUMM)
- Extra: (november) vrijlaten gerevalideerde zeehondenpups (John Van Gompel – Sea Life)

module 6 = Gewoon ongewoon (2x6 = €12)
- Les 17: 08/02/14 Inleiding + excursie haas & hermelijn (Joeri Cortens – NP Educatie)
- Les 18: 22/02/14 Excursie konijn, mol, grondeekhoorn (Joeri Cortens – NP Educatie)

module 7 = boottocht zeezoogdieren (45€) 
(apart inschrijven!) (maart 2014)

website = https://sites.google.com/a/natuurpunt.be/cursus-zoogdieren-west-vlaanderen/home
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A a n k o n d i g i n g e n

Gezocht: scharrelkids en dito (groot)ouders

Na de zomervakantie pakken Stad-Land-schap en het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CVN) uit met een cursus 
Scharrelkids. Tijdens zo’n cursus leren kinderen (4 tot 10 jaar) samen met hun (groot)ouders opnieuw buiten spelen.

Met dit initiatief nodigen we je uit om vaker met je (klein)kinderen naar buiten te gaan. Saai? Welnee! Juist leuk en spannend. 
Dus kom achter die computer vandaan en maak kennis met de natuur in je omgeving en je eigenste tuin! Je zult versteld staan 
hoeveel er te beleven valt voor jong en oud. Wist je trouwens dat kinderen die vaak buiten spelen vrolijker en fitter voor de dag 
komen?

Het blijkt dat de kinderen van nu 50% minder buiten spelen dan twintig jaar gele-
den. Dit komt door de televisie, computer en de verstedelijking. Maar ook omdat 
de ouders van nu minder tijd hebben en de basisscholen minder aandacht besteden 
aan natuuronderwijs. Kinderen hebben daardoor minder voeling met de natuur. 
Jammer is dat! Misschien brengen de twee cursussen Scharrelkids een kentering in 
’t West-Vlaamse hart op gang.

Scharrelkids in Izegem:
Bijeenkomst in het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof op woensdag 18, 25 
september en 2 oktober van 14u tot 16u

Scharrelkids in Hooglede/Gits:
Bijeenkomst op zaterdag 21 september op Speelplein Zoeber, op zaterdag 28 september in hoeve Ter Kerst 
en zaterdag 5 oktober in het lokaal van de jeugdvereniging ’t Chringhene, telkens van 14u tot 16u.

De cursus is gericht naar (groot)ouders én hun kinderen. Deelnemen kost 10 euro voor het ganse gezin.

Info en inschrijvingen: 
www.c-v-n.be 
ann.dheedene@c-v-n.be - Tel 050/825 726

Scharrelkids kadert in de campagne Leve(n) de tuin. Met deze campagne vraagt Stad-Land-schap meer 
aandacht natuur en beleving in de tuin. 
Voorgaande jaren stonden fruit, vogels en insecten centraal in deze campagne.

Natuurpunt zoekt gezinnen 
om 1000 zandkastelen te bouwen

Op 30 juni wil Natuurpunt een record van 1000 zandkastelen bouwen tijdens 
Natuurpunt aan Zee, een zomerse happening voor het hele gezin. Wie die 
dag – gewapend met emmers en schepjes - afzakt naar de Oosteroever in 
Oostende kan tussen 14u en 15u deelnemen aan de recordpoging. Maar er 
is meer. 

De hele namiddag kan je gratis en doorlopend deelnemen aan een leerrijke 
wandeling. Gidsen verrassen jong en oud met leuke weetjes en boeiende 
verhalen over schelpen en andere vondsten op het strand, over klimaatver-
andering aan de kust en het leven in de duinen. Je kan een kijkje nemen op 
een echte vissersboot en komt alles te weten over de natuur aan zee. Kin-
deren kunnen daarnaast ook deelnemen aan een aantal leuke workshops en 
krijgen een leuk Froggy geschenk. Ouders kunnen intussen een gratis testrit 
maken met een elektrische wagen van EV-point. De hele dag door kan je 
genieten van eten en drinken, en natuurlijk de natuur. 

De happening is het startschot voor de jaarlijkse kustcampagne van Natuur-
punt, waarbij iedereen twee maanden lang via wandelingen, fietstochten 
en boottochten de onverwachte pracht van de natuur aan onze kust kan 
ontdekken.

Praktisch
De happening gaat door op zondag 30 juni vanaf 13 uur, op de Oostendse 
Oosteroever - op de parking van C-Power. De recordpoging gaat door van 
14u tot 15u. Vanaf het station is de Oosteroever bereikbaar per tram (rich-
ting Knokke, halte Duin en Zee) of via de gratis overzet nabij het Noordzee-
aquarium op de Visserskaai. Natuurpunt aan Zee is gratis voor iedereen en leuk voor het hele gezin. Alle 
praktische info vind je op www.natuurpunt.be/zomer . 
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A a n k o n d i g i n g e n

Nacht van ’t West-Vlaamse hart in Ter Kerst

De apotheose van de zomervakantie 2013 speelt zich af op vrijdag 30 augustus in domein Ter Kerst in Gits. 
Tijdens de Nacht van ’t West-Vlaamse hart kan je er genieten een filmvoorstelling in openlucht, een infomarktje 
op de binnenkoer van de vierkantshoeve, een nachtspel in het domein en een gezellig glas in hoevecafé Ter 
Kerst. Fanfarela, de huisfanfare van Dominiek Savio, zorgt voor een streepje muziek. Voor de gelegenheid mag 
je je tentje opslaan in het domein en op zaterdagmorgen aanschuiven voor een ontbijt in het bos. 

Kan je de zomervakantie in ’t West-Vlaamse hart nog origineler afsluiten? Dat wordt allicht moeilijk. Mis deze 
afspraak dus niet!

Vrijdag 30 augustus
Ø 17.00 tot 18.30u  opstellen slaaptentjes op camping Ter Kerst
Ø 18.30 tot 19.30u .broodjes en seizoensgroentjessoep voor de kampeerders
Ø 19.30 tot 20.30u .infomarkt en randanimatie op binnenkoer van hoeve Ter Kerst (o.a. met imker, herborist, 
ijskraam, optreden Fanfarela, …) 
Ø 20.30 tot 22.00u  filmvoorstelling in openlucht: RIO. Deze computergeanimeerde film uit 2011 speelt zich 
o.a. in de hoofdstad van Brazilië en brengt het verhaal over illegale handel in exotische dieren. 
Ø 22.00 tot 24.00u  Nachtspel o.l.v. JNM

Zaterdag 31 augustus
Ø Vanaf 7.30u  .......ontbijt in het bos

Prijzen
Ø All-in (=overnachting, film, nachtspel, broodmaaltijd en soep, ontbijt): € 7,50 / € 5 (-12 j)
Gereduceerde prijs op vertoon Gezinsbondkaart: € 5,50 / € 4 (-12 j)
Gereduceerde prijs op vertoon BOS+kaart: € 3,50 / 3 (-12 j)

Ø Enkel filmvoorstelling: € 4 / € 2 (-12 j)
Gereduceerde prijs op vertoon Gezinsbondkaart: € 2 / € 1(-12 j)
Gereduceerde prijs op vertoon BOS+kaart: gratis

Info en inschrijvingen
Wie zijn tentje wil opslaan in domein Ter Kerst op de Nacht van ’t West-Vlaamse hart moet vooraf inschrijven. 
Voor de film en het nachtspel hoef je niet vooraf in te schrijven. 

fien.adriaen@hooglede.be of Frank.renard@hooglede.be  -  - 051/23 13 91 (gemeente Hooglede)

De Nacht van ’t West-Vlaamse hart is een initiatief van de gemeente Hooglede, milieuraad Hooglede, Hoeve 
Ter Kerst, de Gezinsbond en Bos +, Natuurpunt Mandelstreke, JNM Roeselare en Stad-Land-schap ’t West-
Vlaamse hart.
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Vo o r b i j e  a c t i v i t e i t e n
Workshop insecten-hotel

Zaterdag 16 maart stond bij kern “De Reiger” in het teken van 
de insecten. Hiervoor kwamen we bijeen in de bibliotheek van 
Moorslede. We waren te gast bij  bibliothecaris Luc d’Haene, 
die graag met dit project meewerkte. De bedoeling was om on-
der begeleiding van Peter Vosters, die een expert is op het gebied 
van ecologisch tuinieren, een heus insecten-hotel op te bouwen. 
Daarvoor waren heel wat bouwmaterialen van doen, eigenlijk 
nog meer dan we zelf in eerste instantie hadden voorzien. We 
leerden al gauw dat we heel wat materialen konden gebruiken. 
Het liefst nog die materialen die in het voorjaar mogen wegge-
snoeid worden uit de tuin. Bijvoorbeeld: oude droge grassen en 
stro en stengels van diverse plantensoorten. Dit kan riet zijn, sier-
gras, takjes van diverse struiken en bomen enz. Van deze laatste 
het liefst deze die voorzien zijn van merg, zodat dit er kan wor-
den uitgehaald om een lange buisvormige opening te creëren. Dit 
uithollen hoeven we niet zelf te doen, de diverse soorten solitaire 
bijen verzorgen dit zelf. 

De hotelbouwers die binnenkomen zijn van zeer uitlopend plui-
mage. We zien zowel de oudere generaties met veel vraagtekens, 
op zoek naar kennis, als de jonge tot piepjonge met bouw - en 
knutsellichtjes in de ogen. Ieder min of meer voorzien van de 
nodige bouwmaterialen. 

Er wordt door Peter gestart met de nodige uitleg over het hoe 
en waarom van de verschillende zaken. Hij is goed voorzien van 
de nodige didactische stukken en het is al gauw duidelijk dat 
dit niet het eerste lesje is dat hij geeft. Dat het publiek interesse 
heeft in de materie blijkt uit de stilte en de manier waarop ze wil-
len meewerken aan het vraaggesprek. Nadat iedereen voldoende 
weet waarover het gaat, wordt met het praktisch gedeelte gestart. 
Er liggen een aantal open bakken in multiplex klaar die moe-
ten worden opgevuld. Dit is een beter systeem dan gewoon alles 
in én open ruimte te willen ophopen, omdat ieder deel op zich 
met een andere materie kan worden gevuld en stabiel staat op 
zich. De gevulde bakken komen dan later op elkaar gestapeld in 
het klaar gezette huisje op de binnenkoer van de bibliotheek van 
Moorslede. Iedereen is verrast over hoeveel materiaal er in zo’n 
vakje kan. De inhouden van gerecycleerde 50kg voederzakken 

verdwijnen in de openingen. Het is de bedoeling dat dit hierin 
goed wordt aangedrukt en dit voor verschillende redenen. Het 
is niet de bedoeling dat als het eens stevig waait dit bijenhotel 
onmiddellijk weer leeg wordt geblazen. Door het feit dat vele 
materialen nog gaan uitdrogen en krimpen komt het geheel so-
wieso al losser te zitten. Daarenboven komt het broedseizoen van 
de vogels er aan, en het is niet de bedoeling dat deze makkelijk al 
de bouwstenen uit het hotel komen weg halen. Gelukkig voorzag 
“De Reiger” ook al een groot aantal blokken hout die al voorzien 
waren van de nodige boorgaten in veel soorten diameters. Deze 
blokken vulden  voor een groot deel het geraamte van het ho-
tel. De enige opmerking die hier nog kon worden aan gegeven 
was dat er zeker nog extra gaten mochten bijkomen, hoe meer 
hoe liever. Het is niet omdat een bij één gang heeft ingepalmd 
dat de andere gangen vlakbij niet meer door een ander bij, zelfs 
van dezelfde soort, mag worden ingenomen. Hoe meer gaten hoe 
liever, want dat bevordert zelfs de voortplanting. Ik verklaar me 

nader: de bijen gebruiken de ganse lengte 
van de opening om eieren te leggen. De 
diepst gelegen kamer wordt wel voorzien 
van het ei dat laatst zal uitkomen. In de 
voorste kamer, net aan de uitvliegope-
ning, komt het eerst uit te komen ei, en 
dit is een onbevrucht ei. Bij bijen is dit 
standaard het soort ei waar een manne-
tje, of dar, uitkomt. Deze dar zal blijven 
rondhangen in de omgeving van de uit-
vliegopeningen tot al de vrouwtjes zijn 
uitgekomen. Als er dus diverse gangen 
dicht bij elkaar door dezelfde bijensoort 
worden gebruikt kunnen meerdere man-
netjes elkaar hierin concurreren, en al-
dus zorgt het sterkste exemplaar voor de 
meeste en beste bevruchting. Eénmaal 
alle losse bakken gevuld waren, kon het 
stapelen beginnen, maar niet vooraleer 
we hier en daar een aantal voegen had-
den afgedicht met ruim leem. Leem is 
namelijk een bodemsoort die door vele 
insecten graag wordt gebruikt om de 
broedgangen dicht te metselen, al of niet 
samen met hun eigen speeksel of ander 
materiaal.

Het stapelen gaat vlot en het is mooi om te zien hoe diverse af-
valmaterialen zo een mooi geheel kunnen vormen. Er is nu enkel 
nog een opening net onder de bovenste bak. Het is de bedoe-
ling om daar een gesloten bak te plaatsen, voorzien van verticale 
groeven van 1 cm breed. Dit kan dan dienen om de diverse soor-
ten hier overwinterende vlinders de koude periode goed te laten 
doorkomen. 

Van de 33 aanwezigen vertrokken velen met ideeën om thuis hun 
eigen insectenhotel te ontwerpen.

Bart Debaes
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Vo o r b i j e  a c t i v i t e i t e n
Avondwandeling kasteeldomein Ter Loo ( Loppem)

Zonnige vrijdagavond... groepsfoto van 25 tal enthousiaste 
deelnemers aan 1ste avondwandeling

Landschapswandeling  vanaf parking Groene Meerssen in 
Zedelgem

Enthousiaste uitleg door natuurgids André Vanhevel In het park... voorjaarsbloeiers; blauwe hyacinthen en tapijt 
van anemoontjes
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Vo o r b i j e  a c t i v i t e i t e n
4-daagse Parijs

Naast ons hotel in Milon la Chapelle kwamen iedere mor-
gen reeën rustig grazen. De rosse zomervacht wordt al dui-
delijk onder de grijsbruine wintervacht.

Aan Etang Hubert ontdekten we ook twee exemplaren van 
mannetjesorchis. Mannetjesorchis is de vroegst bloeiende 
orchidee in onze contreien.

In de gezellige bistro in Dampierre-en-Yvelines bekijkt Jo-
siane de bestelde geuze van Johan. Hij was lekker maar een 
koopje was het niet....

Picknick in de tuin van ons gezellig hotel in 
Milon la Chapelle. 

De Etang Hubert zorgt voor de bevoorrading van de vijvers 
van het kasteel van Versailles. Naast visdiefjes zagen we er 
ook de sierlijke zwarte stern.

Prachtige bemoste wintereik in het bos van Fontainebleau. 
Het bos fungeerde als schilderdecor van veel 19 de eeuwse  
schilders (school van Barbizon).

Peter (alias mosman) fotografeert de” monster” vorm van 
schapengras. Aan de aren van het gras vormen zich kleine 
plantjes die afvallen en zo voor vermeerdering zorgen.
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     Vo o r b i j e  a c t i v i t e i t e n

Acht mei was een andere woensdag dan de normale woensdagen 
voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de gemeen-
teschool in Moorslede. Ze mochten die dag namelijk de lestafels 
wat aan de kant zetten om plaats te maken voor grote timmer-
tafels. Afdeling De Reiger had onder leiding van voorzitter Jean-
Pierre Vandamme een nestkast-in-elkaar-klop-voormiddag inge-
richt. 

Vroeg begonnen is half gewonnen, dus hadden de reigers al voor elke 
leerling een set plankjes en de nodige nagels klaargelegd op de tafels. 
De leerlingen kwamen binnen en vlug grepen gretige handjes naar 
hun wapens. Jean- Pierre, de meester voor één dag, hield hen echter 
tegen. Het spreekwoord: “bezint eer je begint” was ook hier van toe-
passing. Het was namelijk niet de bedoeling om nieuwe futuristische 
nestkasten te ontwerpen. Uiteindelijk moesten we een zo goed als 
tochtvrije nestkast bekomen, en dan moet er nauwkeurig, en volgens 
plan worden gewerkt. Telkens werd een volgende stap uitgelegd, en 
dan konden de lawaaimakers opnieuw aan de slag. 

We zagen diverse soorten timmerlui. Het was zeker niet zo dat en-
kel de kloeke beren de hamer goed konden hanteren. Van sommige 
kleine meisjes had ik liever geen klop gekregen, terwijl andere fysisch 
stevigere kinderen moeite hadden om de nagels in te drijven. Nog 
andere hadden duidelijk hun diploma van nagels schuin kloppen al 
behaald. De geestdrift was echter bij iedereen even groot, en helpen-
de handen van de zes begeleiders waren nooit veraf om bij te sturen. 

Beetje bij beetje namen de plankjes de vorm aan zoals het voorbeeld 
vooraan. Eenmaal het deurtje eraan gemonteerd was de vogelwoning 
klaar, en konden ze trots hun naam op de achterkant schrijven. Van 
meerderen kwamen er spontaan ook extra tekeningen op, en zelfs 
tekstjes gericht aan de vogels om ze te lokken. 

Als iedereen klaar was nam onze interim leerkracht nog even het 
woord. Hij legde uit hoe en waar de nestkasten best konden worden 
opgehangen. De manier om “ vogels in de tuin te lokken” kwam ook 
aan bod. Meerdere timmermannen- en vrouwen in spé hadden blijk-
baar al het plaatsje van hun vogeltehuis in hun hoofd. 

Nu maar hopen dat ze snel zullen worden opgehangen, en druk zul-
len worden bewoond dit jaar. De natuur, en het vogeltelweekend in 
2014 kunnen er alleen maar goed bij varen.

Bart Debaes

Nestkast-Actie Moorslede

In het bos van Fontainebleau liggen verspreid over het bos 
grote rotspartijen bestaande uit zandsteen. Boswandelingen 
worden op die manier stevig klauterwerk. Overal hoorden 
we bergfluiter en zwarte mees.

Bloeiend koolzaad en blauwe lucht , jawel dit moet lente 
zijn maar dan wel één met winterjas en muts.

In het kasteel van Chevreuse is het bezoekerscentrum van 
het Parc Naturel Régional de la Haute-Vallée de Chevreuse 
gelegen. Op de muren van het kasteel was de muurbloem 
uitbundig geel aan het bloeien.

Na wat gezamenlijk speurwerk kreeg deze voorjaarsbloeier 
langs het riviertje de Yvette  de naam “ bittere veldkers”. 
Het blad heeft een lekkere maar pittige smaak . In West-
Vlaanderen is deze voorjaarsbloeier enkel gekend van de 
betere bronbossen.
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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

Vroegmorgenwandeling in 
domein Vierkaven

Nacht van de Duisternis

Avondwandeling in de 
Bramier te Lauwe

Dag van ’t West-Vlaamse 
hart in het Sterrebos

Fietstocht in Rumbeke

Belvalfeest

Zomerwerkdag in 
de Kleiputten

Nacht van de Kleiputten / 
24u natuur

Eikelmuissymposium
in Kortrijk  

Zo 2 juni

Za 12 oktober

Vr 7 juni

Zo 9 juni

Za 15 juni

Za 24 augustus

Za 10 augustus

Za 14 september

05:00 

19:00 

11:30-17:00  

13:30-17:00 

08:00-18:30 

09:00-16:00 

Piet Desmet

Jozef 
Bousse

Brigitte 
Crombez

051/275 550

Peter Hantson

Jacqui 
Stragier 
051/304731

Johan 
Staelens

Rik Desmet
09/3864663

Piet Desmet

Nettingstr.

kerkplein 
Rumbeke

Moorseelsestwg 
2

ism kern De Reiger
7:30 ontbijt: inschrijven tot 26/5 
= €5 op 466-4368161-68 

Inventarisatie van planten in bermen

Picknick: 
inschrijven westvlaamsehart@west-vlaanderen.be

lifetraponderzoek in Wallemote
Org. NP De Buizerd               

ism Zoogdierenwerkgroep

Kamperen voor nachtzoogdieren en 
-vlinders

Eurobirdwatch                                                           

Open natuurwandeling 
Kleiputten Rumbeke         

cursus: Muizenissen en 
braakballen – theorie

cursus: Muizenissen en 
braakballen
onderzoek met inloopvallen in 
de Kleiputten                      

cursus: Muizenissen en 
braakballen
braakballen pluizen in 
bibliotheek Ingelmunster                         

Open natuurwandeling 
Kleiputten Rumbeke         

Nacht van Ter Kerst

Big jump      

Zo 6 oktober

Zo 16 juni

Vr 6 september

Za 20 september

Za 27 september

Zo 15 september

Vr 30 - Za 31 
augustus

Vr 30 - Za 31 
augustus

Zo 14 juli

Za 22 juni

10:00-11:30 

19:30  

20:30  

19:30  

10:00-11:30 

18:00-09:00 

18:00-09:00 

15:00-17:00 

13:30-17:00 

Koen 
Vandepitte

Ivo Vanden-
berghe

Philippe 
Deprez

Philippe 
Deprez

Philippe 
Deprez

Dirk 
Vandewalle

Babilliestraat

Achterhuis 
‘s Gravenstr 14

Babilliestraat

Schoolstr 35, 
Ingelmunster

Babilliestraat

Babilliestraat

Belval-en-Argonne

kerkplein 
Beveren

Kamperen + film in het bos
ism Hooglede en JNM

Vooraf inschrijven 
(voor de catering)!

Org. NP 

Filip 
De Keyser

Jean-Pierre 
Vandamme

Peter HantsonFietstocht in Beveren

Inventarisatie van planten in bermen

Leden €6 – niet-leden €8

Leden €6 – niet-leden €8

Leden €6 – niet-leden €8

Joeri 
Cortens
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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”

Ma. 17 juni ‘13 - 14 u   
Workshop  “Nostalgie met vlier” met Rita Gesquière,  herboriste

Wie herinnert er zich de vliersiroop van onze oma’s niet? Wie kent nog 
de smaak van de lekkere vlierbloemen? In deze workshop laat ik jullie 
kennis maken met deze zalige plant. Je krijgt informatie over het culinair, 
cosmetisch en medicinaal gebruik  van de plant. Je proeft een 
vlierbloemendessert en – aperitief. Je maakt een vlierbladcrème, een 
vlierbessensiroop, vlierbessensnoepjes, een thee met gedroogde vlier-
bloemen en een vlierbloemenazijn.
 
Meebrengen : een fles waar 200 ml azijn in kan.
  
Waar: D.C. Schiervelde,  Roeselare 
Inschrijven: tegen 03 juni 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    
Inkom: 13€ Velt-leden & inschrijvingen via D.C. ; 16€  niet-leden.  
(drankje inbegrepen)

Zaterdag 06 juli ‘13
“Daguitstap naar Wetteren“    (carpooling!) 
 
Wetteren is één van de belangrijkste centra voor sierteelt. De Wetterse 
rozen, planten en bomen hebben een uitstekende reputatie tot ver 
voorbij de landsgrenzen.
We starten onze dag in “De Wetterse Watertuin“. Grote en kleine water-
partijen zorgen dat allerlei amfibieën hier een aparte leefwereld hebben.  
De rustige ligging aan de zuidkant van een bos,  de talrijke zithoekjes en 
de leuke tuinideeën nodigen uit om hier tot rust te komen.
In  de  tuin  bevindt  zich  een  grote  collectie  waterplanten en waterle-
lies, cornussen, hortensia’s, hosta’s, kleinfruit e.a.

In het provinciale domein “Den Blakken“ word je verrast door honder-
den verschillende geuren en kleuren. Sommige thematuinen worden 
momenteel heraangelegd, maar Den Blakken blijft de moeite waard. 
De vlakbij gelegen ‘Warandeduinen’ zijn unieke stuifduinen met 
eeuwenoude zomereiken, die zelfs vandaag nog een rol spelen in de 
boomkwekerij. 

We lunchen in restaurant “Bloemenlust“, bezoeken nadien de 
“ambachtelijke stokerij De Klok“. Hier maakt men nog volgens groot-
moeders recept tal van lekkernijen, zoals advocaat, kriekjes op jenever, 
citroenjenever, ambachtelijke confituren, pralines, marsepein en honing.

Later op de middag vernemen we hoe de rozenkweek vandaag verloopt 
in “Kwekerij Van Sante“.

Vertrek:  7.15 uur - parking van Rinus, Beverseaardeweg, Roeselare

Programma:
8.30 uur bezoek aan de Wetterse Watertuin
10.00 uur geleid bezoek, met tas koffie/thee, aan Den Blakken
12.00 uur middagmaal aperitief en 1 drankje bij het eten
14.15 uur bezoek aan De Klok
16.15 uur bezoek aan de rozenkwekerij Van Sante met gids
Einde van de dagtrip omstreeks 18 uur.

Prijs: 40€ per persoon, alles inbegrepen volgens programma.

Inschrijven : tot  12  juni ‘13 door een telefoontje naar John & Laure  
(051 22 63 72) én daarna je deelname bevestigen door betaling op  
BE89 9792 5497 2585 van Velt-Roeselare, p.a.  P. Pirestraat  9,  
8800 Roeselare

Voorstelling: 
Grote roofdieren in Spanje

Za 7 december
19:30 

zondag 9 juni,  09:30 – 11:30

Geleide wandeling Mandelhoek
Waterstraat Ingelmunster 

zondag 30 juni, 09:00 – 12:00 

Werkdag/Hooidag Mandelhoek 
Waterstraat Ingelmunster 

zondag 14 juli, 09:30 – 11:30 

Geleide wandeling Mandelhoek
Waterstraat Ingelmunster

zondag 11 augustus, 09:30 – 11:30 

Geleide wandeling Mandelhoek
Waterstraat Ingelmunster 

zondag 11 augustus, 09:00 – 12:00 

Werkdag Mandelhoek 
Waterstraat Ingelmunster

Willy 
De Ruyter
Jan 
KelchtermansWolf, lynx en bruine beer  

Velt
Open natuurwandeling 
Kleiputten Rumbeke         

Dag vd Natuur in
de Kleiputten Rumbeke         

Zo 20 oktober

Za 16 november

10:00-11:30 

09:00-16:00 

Brigitte 
Crombez

Piet Desmet

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

Zilverlink 
Meensestwg
 412



 zomer 2013 - 14 Door Weer en Wind

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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       C l o s e - u p

Moerasspirea groeit bij voorkeur op vochtige, moerassige bodems 
in de zon of halfschaduw. We vinden deze prachtige plant terug 
aan slootkanten, in vochtige weilanden, in rietland, in vochtige 
bossen. Voor onze regio staat er heel wat moerasspirea in het Ster-
rebos.

De plant heeft een vlezige en knopige wortelstok en een gegroef-
de, holle, vertakte stengel. De bladeren staan tegenoverstaand 
en zijn geveerd. Vanaf juni kunnen we de mooie, roomwitte en 
lekker geurende bloemschermen bewonderen. Moerasspirea be-
hoort tot de  Rosaceae.
Filipendula komt van ‘filium’ = draad en ‘pendulus = hangend’. 
Dat verwijst naar een verwante filipendula waarbij de wortel-
knollen als aan draden hangen. Ulmaria komt van ‘ulmus’ = olm 
omdat de blaadjes van moerasspirea een beetje doen denken aan 
de vorm van olmenblaadjes.

Moerasspirea was al een heilig kruid bij de druïden. Dodoens 
(16de eeuw) wees op de koortswerende werking. Sinds de renais-
sance werd de plant gebruikt ter verlichting van reumatische pij-
nen door de urinedrijvende werking. Het is de eerste plant waarin 
men salicylzuur aantrof dat vanaf 1838 kon geëxtraheerd wor-
den. Salicylzuur zit bv ook in wilgenschors. Later werd deze stof 
chemisch nagemaakt onder de naam aspirine, afgeleid van spirea. 
Moerasspirea is werkzaam zolang er salicylzuur inzit, maar deze 
stof vergaat in rook als je er kokend water overgiet en de plant 
verliest dan bijgevolg haar werking. In de kruidengeneeskunde 
gebruikt men de bloeiende toppen of het bovengrondse kruid, 
geoogst tijdens de bloei.

Moerasspirea kan ingezet worden bij spier- en gewrichtsaan-
doeningen, reumatische aandoeningen, jicht, pijnlijke spieren. 
Wordt ook gebruikt bij oedemen vnl van de benen, als bloedzui-
vering en in lentekuren. De plant werkt ondersteunend bij ver-
koudheden met koorts en bij griep. In tegenstelling tot aspirine 
heeft de plant een veel kleiner, nauwelijks bestaand bloedverdun-
nend effect. Wees toch voorzichtig met het gebruik bij zwanger-
schap en borstvoeding, 14 dagen voor een operatie en bij een 
actieve bloeding bv een bloedende maagzweer. Je kan een infuus 
maken door 50 gr bloemen op 1 l, net niet kokend water te laten 
trekken. 

De bloemknoppen worden gebruikt in de parfumindustrie en 
de geurige bloemen worden verwerkt in huidlotions en massage-
olies. Je kan ook een infuus maken, er een watje mee vochtig 
maken en een kompres leggen als je last hebt van couperose. 

Een gele kleurstof uit de hele plant dient voor het verven van wol 
en stoffen. De bloemen zijn ook geliefd in potpourri’s.

Recepten
Mede : Pluk 5 bloemschermen. Giet er een fles witte wijn over. 
Laat enkele dagen trekken op een frisse plaats. Zeef de wijn en 
doe er een beetje honing bij naar smaak.

Siroop : Overgiet een aantal bloemschermen met lauw water en 
laat een nacht trekken. Zeef en neem 1 l van het vocht. Doe er 
het sap bij van 1 citroen. Breng aan de kook met ½ kg suiker. 
Giet de siroop in confituurpotten met schroefdeksel. Deze siroop 
kan gebruikt worden als aperitief met witte wijn en een beetje je-
never. Je kan de siroop ook gebruiken in cakedeeg, in vinaigrette 
of in sausen.
Kruidenazijn : Laat enkele bloemenschermen 3 weken trekken in 
azijn. Zeven. Heerlijk in dressings.

Rita

Moerasspirea- Fil ipendula ulmaria

Fluitenkruid

Wit kant
langs de rand
van Vlaamse wegen
kom je ’t overal tegen
lente zegen.

Gratuit een groot boeket
voor jou in de vaas gezet. 

Met wat restjes stelen
kan je instrument bespelen.

Fluitenkruid
fluitgeluid.

Brigitte
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K l e i p u t t e n n i e u w s

Nieuws van het mottenfront.

WAAR BLIJFT DE LENTE?

Door het koude en regenachtige weer van de afgelopen weken werden slechts 2 
nachtvlindervangsten uitgevoerd in de Kleiputten.
De lage nachttemperaturen zorgden ervoor dat de vangsten zeer pover waren, nl 10 
en 8 vlinders.
6 Typische voorjaarssoorten konden op naam gebracht worden. Laten we ze eens 
oplijsten: aangebrande spanner, tweestreepvoorjaarsuil, variabele voorjaarsuil, nun-
vlinder, hazelaaruil en roodvlekkaartmot.
Toch wil ik afsluiten met een positieve noot. De opstelling van de vallen werkt 
perfect, maar  de  allerbelangrijkste vaststelling was dat Ruben, Willy en Jacques  
superentousiast  waren. Goed te merken aan de gezonde nervositeit rond de vallen.

Mensen die willen aansluiten steeds welkom. Graag een seintje op volgend e-mail 
adres: wimkatleenstaf@gmail.com

Nacht van de Kleiputten op 14 september
Op zoek naar nachtdieren in en rond de Kleiputten van Rumbeke

 
Op zaterdag 14 september  organiseert Natuurpunt Mandelstreke in samenwerking met jeugdbond voor natuur en milieu en vzw 
leefmilieu Roeselare de nacht van de kleiputten. Vorig jaar werd het nachtleven met veel succes onderzocht in het Sterrebos. 
Vanaf de schemering tot ‘s nachts wordt  gezocht naar vleermuizen, nachtvlinders, uilen en muizen in en rond de Kleiputten van 
Rumbeke. Ervaren natuurgidsen leren je meer over de nachtdieren in en rond de Kleiputten. Er  is mogelijkheid om te overnachten 
in een zelf meegebrachte tent. Natuurpunt zorgt voor een heerlijk ontbijt. 
Meer info in het volgend nummer, via de website of via:
Wim Marichal ( 0476 307 762 ) ondervoorzitter@natuurpuntmandelstreke.be  of www.natuurpuntmandelstreke.be

Deze zomer zullen we zelf sleur- en trekpaard moeten spelen. Niet 
dat het zo’n vaart zal lopen. De grote winterkappingen zijn achter 
de rug en het reservaat herstelt langzaam van de kokerwonde. 
We hopen dat de betonnen constructive rond de pompinstallatie 
weer gauw groen zal inkleed raken. Vanaf de kijkwand is die nu 
nog steeds goed te zien. Het waterpeil is naar zijn zomerniveau 
gezakt, waarmee meteen een test is 
voor de goede werking van de in-
stallatie.

Het nog steeds aanwezige koppel 
dodaarzen is geruststellend, meer-
koeten showden hun donsjongen 
en opnieuw kwam al eens een roe-
pende ijsvogel langs: betekenisvol 
in de maand mei. De frisse lente 
verhinderde evenmin dat de KBV-
tjes* kleine karekiet, bosrietzanger, 
fitis, tuinfluiter en grasmus weer 
van de partij zijn. Reden te meer 
om dit pareltje te blijven koeste-
ren.

Op zaterdag 10 augustus kan je dit ook zelf komen doen: jezelf 
en natuur koesteren in de zon! Het klinkt nu nog als een vloek, 
maar in de zomerhitte vind je er verkoeling door mee te hel-
pen maaien, snoeien, nestkastjes nakijken en heel veel planten-
materiaal afvoeren op de takkenwallen. Zowel voor afgetrainde 
spierbundels als niet geoefende beginnelingen, jong of oud, is er 
passend werk. Moest je het zweten je toch uitbreken: we hebben 
een hele resem leuke en efficiënte middeltjes die voor afkoeling 
zorgen.

Wij én alle werkmateriaal zijn er al vanaf 9u. Voor de middag-
pauze voorzien een een broodjesmaaltijd – Wim zorgt voor de 
catering. We gaan door tot 16u, waarna alle deelnemers getrac-
teerd worden op een heerlijk gegrild veggiefestijn van Rita. Velen 
werkvrijwilligers weten ondertussen dat we dit niet graag meer 
missen. Een reden temeer om een ganse dag de put in te duiken.

Nog even praktisch:
Werkhandschoenen en alle 
werkgerief brengen wij mee.
Voor wie in ondiep water wil 
werken zijn laarzen nuttig. Stevig 
schoeisel volstaat voor de rest. 
Wil ons een seintje geven voor 
7 augustus als je erbij kan zijn. 
Dit geeft ons een idee wat we 
van hoeveelheden (drank en co) 
moeten voorzien.

Contact: 
Dirk Vandewalle 051220235,
Piet Desmet 051225852 voorzitter @natuurpuntmandelstreke.
be

* Kleine bruine veugeltjes

Uitzweten in De Kleiputten op 10 augustus
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             N a t u u r b e h e e r
Project Woudaap

Een zeldzame schoonheid terug brengen naar Roeselare? 
Utopie of realiseerbaar?

Als we de naam Roeselare taalkundig ontleden vinden we roes= 
riet en laar= een open plaats in het bos. In de vroegste tijden 
lag Roeselare helemaal in het Vlaamse Woud. Gelet op het feit 
dat een tiental waterlopen in het Roeselaarse ‘laar’ samenvloeien, 
vermoedt men dat dit een 
drassig en moerasachtig 
gebied geweest is. En dit is 
nu net het biotoop van riet. 
Samengevat betekent Roe-
selare dus een drassige, met 
riet begroeide open plaats 
in het bos.
Recent hoorde ik op ver-
schillende fronten goed 
nieuws. Er komen een aan-
tal samenwerkingsprojecten 
met lokale ondernemers die 
willen investeren in natuur 
in onze contreien. Op de 
huidige terreinen rond de 
Kleiputten, waar nu nog 
gestort wordt, ontstaat later 
natuur. Deze plannen wor-
den actueel in concrete vor-
men gegoten. Zoals ze er nu uitzien omvatten ze een waterpartij 
en rietkragen. Jan Ferryn is hier prachtig werk aan het leveren. 
Het Bergmolenbos wordt dus niet uitsluitend bos, maar ook wa-
ter en rietkragen. Of een herstelplan voor wat onze streek typeer-
de. Jan leerde me ook dat er vroeger in onze streek woudaapjes 
voorkwamen. Nog een inspiratiebron is het project zeehond dat 
er al in slaagde de zeehond terug te brengen in de ijzermonding. 
Het kan dus. Al deze elementen samen, brachten mij op het idee 
een project te lanceren: Het project Woudaap. 

De woudaap, (Ixobrychus minitus) het woudaapje of wouwaap 
is een kleine reigersoort, 33 tot 38 cm hoog. Dit is ongeveer zo 
groot als een groene specht. Deze zeldzame broedvogel in Vlaan-
deren leeft vrij verborgen in het riet, is overwegend een nacht-
vogel, behalve in het broedseizoen. Momenteel broedt hij onder 
andere in het Vinne (Zoutleeuw), in Limburg, in de Gavers (Ha-
relbeke). Er zijn waarnemingen in Harchies, in het Leuvense, aan 
een oude Leiearm in Kuurne, in de Bourgoyen (Gent) en nog op 
diverse plekken in Oost-Vlaanderen. Het totaal aantal broedpa-
ren in Vlaanderen is laag, ongeveer een 20-tal. Onze noorderbu-
ren doen het niet beter met ongeveer 10 koppels. Voor 1950 had 
Nederland honderden broedende koppels. Het woudaapje staat 
op de Vlaamse rode lijst. Het is een trekvogel die overwintert in 
tropisch Afrika.

Kenmerken
Het mannetje heeft een donker gekleurde bovenkant en room-
kleurige velden op de vleugels en een vaalwitte onderkant. De 
bovenzijde van het vrouwtje is bruin met donkere vlekken. De 
borst en flanken van het vrouwtje zijn voorzien van donkere leng-
testrepen. Ook zij heeft bleke vlekken in de vleugels. Hun snavel 
is geelachtig, rood aan de basis in de broedtijd. Ze hebben groene 
poten. Heel opvallend zijn de volledig bevederde poten, net of hij 
een lange onderbroek aanheeft. Jonge dieren zijn zowel bovenaan 
als onderaan sterkt gestreept.

Woudaap?
Door zijn geringe formaat kan hij behendig door het riet klau-
teren, waarbij de lange tenen vaak meerder rietstengels tegelijk 
omvatten. Al springend, met gebruik van zijn vleugels, verplaatst 

hij zich door het riet. Rietjumping! Bij gevaar neemt de woud-
aap, net als de roerdomp, een paalhouding aan, waarbij de kop 
gestrekt omhoog gehouden wordt. 

Biotoop
De woudaap houdt van 
moerassen, vaak met bo-
men, struiken, riet, lisdodde 
en drijvende vegetatie. Om 
te broeden hebben ze dichte 
rietkragen en ruigtes met 
wilgen en biezen nodig. 

Voedsel
Ze eten vooral visjes, maar 
versmaden ook insecten, 
jonge vogels en amfibieën 
niet.

Achteruitgang
De drastische achteruitgang 
van de woudaap heeft met 
een aantal factoren te ma-
ken. Deels door recreatie en 
watervervuiling ongeschikt 

raken van het broedbiotoop. Verder door het verdwijnen van 
geschikte rietvelden, maar zeker ook door de toegenomen ver-
storing. Toch is dit niet de belangrijkste reden; die is gelegen in 
lange periodes van droogte in de Sahara en Oost-Afrika. Daar 
ligt dan ook de sleutel tot het behoud van het woudaapje. Ge-
zien de uitbreiding van de woestijn, een ontwikkeling die ook in 
natte jaren doorgaat, lijkt dit erg moeilijk. Mocht de situatie in 
Afrika verbeteren, dan zal voldoende geschikt broedbiotoop in 
onze streken aanwezig moeten zijn. Naast een goed beheer van de 
(voormalige) broedgebieden zal natuurontwikkeling voor nieuwe 
broedgelegenheid kunnen zorgen. En dat is nu dus net wat we 
hier kunnen doen met ons project.

Zien of horen?
Woudaapjes leiden een zeer verborgen leven. Een ontmoeting 
met een woudaapje is dan ook een zeldzame aangelegenheid. In 
vlucht is het woudaapje opvallender, vooral de lichte vleugelvlek-
ken zijn zeer karakteristiek en verwarring met een andere soort is 
dan ook vrijwel uitgesloten. Hun geluid, wat laat denken aan het 
binnensmonds blaffen van een hond, verraadt hun aanwezigheid.

Ik zeg alvast, van harte welkom aan deze schoonheid, die ik ove-
rigens nog nooit zag of hoorde. 

Brigitte Crombez
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N a t u u r s p r o k k e l s
Sijsjes komen en gaan

Het gebeurde begin maart, op een van de allereerste mooie len-
tedagen. Een korte inspectie van de kleine tuinvijver had een 
bevredigend resultaat opgeleverd: een eerste pad had zich in 
het nog frisse water gewaagd, langs de rand zaten drie groene 
kikkers te zonnen en kort onder het wateroppervlak vochten 
een paar stekelbaarsjes om een regenworm die zich duidelijk 
van weg vergist had. Het is altijd een zekere opluchting wan-
neer je na de lange winter merkt dat enkele zonnestralen al 
voldoende zijn om de vijver weer met leven te vullen.

Ik was amper terug binnen of ik hoorde enig vogelkabaal in de 
tuin. Rond de vijver is het dag in dag uit een komen en gaan van 
vedervolk om zich te wassen of de dorst te lessen, maar de hoge 
en heldere roep kwam me niet helemaal vertrouwd voor. Vinken 
en putters kwamen de hele winter frequent op bezoek, maar nu 
waren ze in het gezel-
schap van een groepje 
sijsjes. Die leken niet 
erg schuw, namen om 
beurt een slokje, de 
wijfjes duidelijk min-
der gekleurd dan de 
mannetjes, en gingen 
er kort daarop weer 
vandoor in hun ty-
pische snelle en gol-
vende vlucht. De vol-
gende weken kwamen 
ze geregeld terug en ze 
lieten zich uitgebreid 
observeren. 

Sijsjes (carduelis spi-
nus) hebben relatief 
lange vleugels en een 
korte staart. Het zijn 
de enige Europese 
vinken die geelgroen 
van kleur zijn met gele 
vleugelstrepen.  Ze 
zijn ook kleiner dan 
vinken. Het mannetje 
heeft een zwarte kruin 
en kin, die in de win-
ter grijs worden; het vrouwtje is saaier en meer gestreept, maar 
heeft dezelfde vleugeltekening als het mannetje. 

Het lot van het sijsje is, evenals dat van de kruisbek, nauw ver-
bonden met de grootte van de zaadopbrengst van de spar, maar 
anders dan de kruisbek kan hij de kegels niet zelf openmaken en 
moet wachten tot de schubben vanzelf openspringen. In goede 
jaren wordt in april met broeden begonnen (zodat er nog tijd is 
voor een tweede broedsel. In slechte jaren daarentegen wordt het 
eerste broedsel overgeslagen. Voor de jongen die laat uitkomen 
is er vervangend voedsel zoals dennenzaden (die later rijpen dan 
die van de spar) en zaden van iep, zuring en distel. Vanaf juli 
en augustus zijn berkenzaden een belangrijk voedsel. Wanneer 
de berkenoogst in Scandinavië goed is, trekken sijsjes later en in 
kleinere aantallen. Bij ons ons lusten ze dan vooral elzenproppen, 
maar ook noten en vet van de voedertafels en bladluizen.

Het nest is een kleine en keurig gevlochten kom en ligt hoog in 
een naaldboom. De drie tot vijflichtblauwe, gespikkelde  eieren 
worden door het wijfje bebroed en komen na twee weken uit. De 
jongen blijven nog twee weken in het nest, eerst gevoerd door 

het mannetje, in de tweede week ook door het wijfje. De Britse 
schrijver George Gissing schreef honderd jaar geleden al in zijn 
laatste en sterk autobiografische roman: ‘het zingen van een sijsje, 
het zoemen van een bij, dat zijn de geluiden rond mijn heilig-
dom’. We zullen hem niet tegenspreken.

Ondertussen zijn we anderhalve maand verder. De sijsjes en de 
zelfs de vinken die deze winter zo talrijk waren, zijn allemaal 
verdwenen met de noorderzon. Een tjiftjaf heeft hun plaats in-
genomen en de eerste gierzwaluwen scheren al door de lucht. 
Een eksterpaar dat nu dagelijks op foeragetocht komt, toont zich 
driester dan alle voorgangers. Het koppel waagt zich tot vlakbij 
het venster om er een verloren walnoot te veroveren. Ik zie hoe een 
van hen de noot met beide poten stevig omknelt en vervolgens 
met volle kracht de snavel tegen het harde omhulsel slaat. Na en-

kele pogingen begeeft 
de bast en wordt de 
heerlijke vrucht vlug 
naar binnen gewerkt. 
Daarna volgt het des-
sert: een paar poelslak-
ken worden vakkundig 
uit de vijver geplukt en 
opgepeuzeld; de leeg-
geroofde broze huisjes 
liggen al in grote getale 
in het gras. Niemand 
maakt zich druk over 
het verorberen van een 
waterslak, maar het 
eksterpaar wist ook 
al het pas gebouwde 
merelnest in de buxus-
haag te ontdekken. 
Mevrouw merel had 
er nog maar net en-
kele eitjes ingelegd, 
maar lang heeft het 
broeden niet geduurd. 
De aanhoudende en 
luide alarmroep van 
de merels weerhield 
de eksters niet van een 
niets ontziende plun-

dertocht. Ik trof de gebroken blauwgroene eitjes de volgende dag 
als stomme geweldgetuigen in het gazon aan, op slechts een paar 
passen van de slakkenhuizen verwijderd. De moedige merels zijn 
al weer aan een nieuw nest begonnen, want treurig bij de pakken 
blijven zitten, zoals mensen dat bij een zware tegenslag zouden 
doen, kent het dierenrijk niet.

Johan Strobbe
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    N a t u u r s p r o k k e l s
Vliendertjes

Op een mooie zondag begin juni zagen we tijdens een wan-
deling een wirwar van zwarte rupsen die zich te goed deden 
aan de netels in de berm. Ik dacht meteen aan dagpauwogen 
en wou er enkele meenemen om te laten verpoppen. Maar de 
beestjes lieten zich vliegensvlug vallen bij elke aanraking. Ik 
had geen zin om tussen de netels te gaan wriemelen… 

Mijn man keerde terug met een emmer en handschoenen en we 
zetten de rupsen in een terrarium. Ze kregen heel wat bekijk: de 
kleinkinderen hielden de kruipende beestjes goed in de gaten en 
dat die later vlinders zouden worden, dat vonden ze spannend, 
heel spannend!  Elke dag ging ik op zoek naar netels om de rup-
sen te voederen. Andere mensen 
voederen hun kippen en wij dus 
onze rupsen. Soms moest ik twee 
maal per dag op zoek naar eten, 
want door de warmte verwelkten 
de bladeren vlug. Tot ik op het 
idee kwam een vaasje met netels 
in het terrarium te zetten. Nooit 
gedacht dat ik nog een ruikertje 
netels zou plukken.

Dat ik niet eerder op dat idee 
kwam! Vreten dat die beestjes 
doen: elke netel werd tot op het 
bot, dus tot op de nerf opgegeten. 
Ook besprenkelde ik ze regelma-
tig met water, de regen indachtig. 
Soms riep Lieze luid: “rupsen ontsnapt, rupsen ontsnapt…. !” Ze 
vastnemen en terugzetten zag ze echter niet zitten!

Op een dag bevonden ze zich allemaal bovenaan het gaas dat ik 
over het terrarium gespannen had. Met wat wit spinsel maakten 
ze zich vast en lieten zich naar beneden hangen. Ze kronkelden 
nog wat en veranderden in poppen. Zijn dat poppen, oma? Je 
kan daar wel niet mee spelen hé…..?

Na en tijd kwamen er inderdaad vlinders uit: een wonder dat veel 
aandacht kreeg: ik zette het terrarium op de tuintafel in de zon 
en zo kregen we te zien hoe de vlinders uit hun pop kropen. Dat 
ging gemakkelijker en vlugger dan gedacht. Jasper en Lieze von-
den de nieuwe vlinders wat “verfrommeld” maar na het drogen 

fladderden ze opeens weg, de tuin in. Zo verlieten in enkele da-
gen tijd een 30-tal dagpauwogen hun veilig onderkomen. Kleine 
Pepijn riep: “kijk, oma, vliendertjes, veel vliendertjes…….”

Begin september vonden we opnieuw rupsen in de berm: deze 
keer waren het geen zwarte maar donkergekleurde met gele stip-
jes en streepjes. Atalanta’s? Het proces begon opnieuw en omdat 
de nachten kouder werden liet ik het terrarium in de veranda 
staan in de hoop dat de rupsen zich in de warmte vlugger zouden 
verpoppen, want ik las dat sommige rupsen sterven in de herfst 
en dan zou al mijn werk voor niets geweest zijn…Weer trok ik 
de baan op om ruikers netels te plukken - ik werd al eens scheef 

bekeken  - en de rupsen vraten 
naarstig verder. Gelukkig kregen 
we nog enkele zonnige dagen en 
begin oktober  kwamen er klei-
ne vossen te voorschijn! Dat was 
een leuke verrassing! De klein-
kinderen zwaaiden met de ar-
men in de lucht toen de mooie 
vlinders hun pop verlieten. Ik 
las dat beiden, dagpauwogen en 
kleine vossen, hier overwinter-
den als vlinder en hopelijk zien 
we er veel  terug in het voorjaar!

Yvonne
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Vlinders in de tuinen van Natuurpunt Mandelstreke

N a t u u r s t u d i e

Oranjetip:
• Voorjaarvlinder van vochtige hooilandjes (rand tuinvijver). 
• Hij zet z’n oranje eitjes af op pinksterbloem en look zonder look.

Vlindertips: 
• Plant zowel bloemen aan in de tuin die in het voorjaar als het najaar  vlinders aantrekken
• Voorjaar: krokus, kruipend zenegroen, longkruid, look zonder look,  muurpeper, pinksterbloem, wilde hyacint
• Zomer en najaar:  herfstaster, kattestaart(lythrum),  klimop,  lavendel, leverkruid, hemelsleutel  vlinderstruik
• Plant inheemse struiken aan zoals vuilboom,kardinaalmuts, hulst,  hazelaar, wilg, sleedoorn . Vlinders gebruiken ze als nectarbron, 
waardplant (eitjes) en schuilplaats.
• Leg wat rottende fruit in de tuin in het najaar. Veel vlinders houden er van
• Laat achteraan in de tuin een groepje brandnetel  staan. Brandnetel is de belangrijkste waardplant van onze tuinvlinders

Bont zandoogje:
• Vliegt in de buurt van struiken en bomen.
• Hij legt z’n eitjes op grassen.
• Hij lijkt  op een dor blad met zonnevlekjes (camouflage). 

Gehakkelde aurelia: 
• Zijn vleugels hebben erg gerafelde randen. 
• Overwintert als vlinder.
• Z’n rupsen leven van brandnetel.

Citroenvlinder:
• Overwintert tussen bladeren of tussen wintergroen struiken. 
• De vuilboom  dient als waardplant om z’n eitjes af te zetten.

Boomblauwtje: 
• Vind je meestal vliegend rond bomen en struiken. 
• Hulst en klimop  gebruikt hij om z’n eitjes te deponeren.

Landkaartje:
• Dit vlindertje is in het voorjaar oranje met zwarte vlekjes.
• In de zomer  verschijnen zwarte vlindertje met witte vlekjes. 
• Brandnetel is ook de waardplant.
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Atalanta:
• Deze prachtige vlinder overwintert in Zuid-Europa en komt in 
het voorjaar naar onze streken.
• Z’n zwarte rupsen leven van brandnetel.

Kleine vos:
• Vroeger heel algemeen in onze tuinen. Nu slecht sporadisch te 
zien.
• Brandnetel is  ook z’n waardplant om eitjes af te zetten.

Dagpauwoog: 
• Overwintert als vlinder in schuurtjes, houtstapels en muren. 
• Brandnetel wordt gebruikte om z’n eitjes af te zetten.

Distelvlinder:
• Hij trekt vanuit Noord-Afrika in het voorjaar tot bij ons.  
• Hij legt z’n eitjes meestal op distelsoorten.

Oranje zandoogje: 
• Vliegt vooral in de maanden juli  en augustus. 
• Het vrouwtje laat al vliegend haar  eitjes vallen in het gras.

Klein koolwitje:
• Is de meest algemene vlinder. Z’n rups leeft van alle  koolsoor-
ten. 
• Een gaas voorkomt dat  z’n rupsen van je kolen  smullen.

tekst: Wim Marichal
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31-03	 2 appelvinken ...... Roeselare................ Koen Verbanck

01-04	 2 zwartkopmeeuwen
  ........................... Bufferbekken   ........ Dieter Coelembier

03-04	 man blauwe kiekendief
  ........................... Rhodesgoed ............ Johan De Clerck

08-04	 bosuil roepend ..... Ter Kerst ................. Henk Schaut

13-04	 2 zwarte Wouwen 
  ........................... Hooglede  ............... Wim Declercq

14-04	 tapuit ................... Hooglede  ............... Wim Declercq

17-04	 slechtvalk ............ Oostnieuwkerke ...... Domien Devos

20-04	 witgat, bosruiter, groenpootruiter, kleine plevier  
  ........................... Bufferbekken .......... Wim Declercq

21-04		kleine bonte specht
  ........................... Oostnieuwkerke ...... R.Vanlerberberghe

29-04	bosruiter, 4 kemphanen
  ........................... Bufferbekken .......... Koen V.

30-04	4 kleine plevier, 4 kemphanen, bosruiter
  ........................... Bufferbekken .......... Robbe Cool

03-05	 groenpootruiter .... Hooglede ................ Wim Declercq

15-05	 2 zomertortel ....... Hooglede ................ Wim Declercq

Waarnemingen, foto’s of leuke anekdotes kan je steeds mailen naar 
vandepitte.koen@skynet.be
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 
natuurkenners en zo leren we samen nog wat bij.
Alvast bedankt en veel  plezier tijdens het waarnemen!

We betuigen onze innige deelneming bij het overlijden van Hilde	
Decaestecker, moeder van Ingrid	Verplancke en schoonma van Ludo	
Momerency, op 1 mei 2013.






