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Niet alleen lentebloesems zetten dit voorjaar gratuit in vol ornaat, 
een andere moeder dan die van de aarde kleurde op overtuigende 
manier met beloftevolle koppen gevels, tuinen en ons buitenge-
bied. Je kon er niet aan ontsnappen. Benieuwd hoezeer de nieuw-
verkozenen samen rond de tafel ook werk willen maken van de 
zorg rond het deel van moeder aarde dat ons is toevertrouwd. 
Zoals het een goede rentmeester past moeten we zeker verder 
vooruit durven kijken. Dit debat is nauwelijks aan bod gekomen.
Niet dat het aan signalen ontbreekt. We staan er niet dadelijk bij 
stil wanneer je een van oudsher trouwe bezoeker weer over de 
vloer krijgt, of in de tuin. Pas wanneer die wegblijft, komen de 
vragen. Dat maken we al een poos mee met zwaluwen, die het 
moeilijker krijgen. Maar waar blijven nu de vele fitissen, rood-
staarten, wielewalen, zomertortels, spotvogels, kneu en ringmus-
sen, gorzen, vliegenvangers, piepers, tapuiten en leeuweriken die 
we voor kort zo vanzelfsprekend vonden. Wat is er aan de hand 
met al die gezellen die niet meer komen opdagen?
In de voorbije maanden hebben we nog meer moeten slikken. 
Van de gedreven pionier en non-stop actieve Guido Burggraeve 
zullen we de kwinkslagen en genereu-
ze kennis moeten missen, maar wat hij 
doorgaf blijft bij zovelen leven. Ook 
leden binnen onze afdeling zijn deze 
lente ineens weggeplukt. Sterkte aan 
alle getroffen families voor wie dit een 
zware dobber is.

Soms zijn het kleine dingen waar je 
weer vreugde uit kan halen. Halfmei, 
bij de tuinvijver, genoot ik van zon en 
van een stelletje vuurjuffers dat over 
het wateroppervlak danste. Of beter 
vurige juffers zoals ze bezig waren: 
plots onderbraken ze het dansen  om 
met de voeten weer aan de grond te 
komen, in dit geval een drijvend kik-
kerbeetblad. Met een soepele achter-
lijfbeweging, die me, geplaagd met 
een stramme rug, gewoon apejaloers 
maakte, dompelde ze haar laatste seg-
menten onder water om onderaan het 
blad een eitje te deponeren. Dan ging 
het dartele stel opnieuw verliefd van 
de grond om wat verder hun kunstje 
nog eens over te doen.

Dit en nog zoveel meer hebben deelnemende amateurnatuur-
fotografen kunnen digitaal inblikken over het grondgebied van 
Mandelstreke. De inschrijvingstermijn is nu net afgelopen: we 
zijn reuzebenieuwd naar de resultaten. Maar vooraleer je die in 
het Sterreboskasteel te zien krijgt op 14 september, staat nog heel 
wat te gebeuren. Behalve de zomer, vakantie en ons jubileumfeest 
is er nog meer om naar uit te kijken. Stip zeker de Big Jump aan 
op 13 juli. De zwaaikom is the place to be. Blader wat verder en 
je vindt meer over dit natte evenement voor meer proper water.
In volle midzomer kan je je zowel opwarmen als verfrissen in de 
Kleiputten. Noem het een dag genieten en werken tegelijk in het 
reservaat. Eind augustus zijn kinderen en ouders welkom op de 
Nacht van het Bergmolenbos waar we onvermoed nachtelijk die-
renleven letterlijk kunnen beleven en er nadien onder een tentzeil 
bij dromen. En dat is ook wat ik jullie wens bij het verder aanvul-
len van jullie vakantieplannen.

Piet

Een viering in ‘t vizier

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

Big jump: Spring in de Roeselaarse vaart voor beter water

 
Op 13 juli 2014 wordt aan de kajakclub, Beurtkaai 1 in Roeselare voor de 1ste maal in Roeselare de Big Jump georganiseerd. 
Big Jump is een wereldwijd evenement, waar op 13 juli precies om 15 u gezamenlijk in het water wordt gesprongen.  Hiermee 
wordt op een ludieke manier aandacht gevraagd voor een betere waterkwaliteit zodat b.v. zwemmen mogelijk wordt. Een betere 
waterkwaliteit  zorgt ook voor meer natuur . Kritische soorten als weidebeekjuffer, otter of woudaapje komen enkel voor in zuiver 
water.  In steden als Gent en Kortrijk bestaat als een lange traditie om in de Leie te springen.  Door de waterzuivering en het 
blootleggen van waterlopen in het centrum van Gent wordt bijvoorbeeld de weidebeekjuffer terug waargenomen. Proper water 
in de stad is ook een toeristische troef. Niemand 
zit graag op terras naast een stinkende waterloop. 
Ook in de Ijzer wordt al jaren gesprongen in 
kader van Big jump . De organisatie is een sa-
menwerking tussen Natuurpunt en de gemeen-
ten Diksmuide, Lo-Reninge en Houthulst. Met 
deze sprong in de Roeselaarse vaart willen we op 
een ludieke manier aandacht vragen  voor proper  
water in de waterlopen van de regio Roeselare. 
De Mandel is immers één van de meest vervuilde 
beken van Vlaanderen. Door de gevoerde in-
spanningen op vlak van waterzuivering wordt in 
de grote bassin (verbreding van de Mandel) de 
laatste jaren broedende fuut waargenomen. Ook 
de groene kikker en de ijsvogel zijn terug van de 
partij. Maar buiten de bassin is langs de Mandel 
de natuurkwaliteit nog bedroevend. De Mandel 
is ter hoogte van het natuurgebied Mandelhoek 
in Ingelmunster nog altijd een open riool zon-
der vissen, waterplanten of kikkers. De vaart van 
Roeselare tot de Leie heeft echter een redelijke 
tot goede kwaliteit waardoor een sprong moge-
lijk is.

De organisatie van Big Jump ligt in handen van 
Natuurpunt Mandelstreke en vzw Leefmilieu 
Roeselare met medewerking van de kajakclub en 
stad Roeselare. Met wandelende reuzenblikken 
en sigarettenpeuken willen we ook sensibilise-
ren rond het voorkomen van zwerfvuil langs de 
vaart. Met een bar en een streepje muziek maken 
we er een gezellige namiddag van.

Praktisch

• Start activiteiten om 13:30 
• Voor het omkleden wordt een tent voorzien. 
Kledij kan veilig en bewaakt achtergelaten wor-
den
• Sprong om 15u. Brandweer en redders zorgen 
voor een veilig verloop. Ook het Rode kruis is 
aanwezig. Er kan gesprongen worden tot 16u. 
Kinderen jonger dan 12 jaar moeten begeleid 
zijn door ouders
• Na de sprong kan nog gekeuveld worden bij 
een glas en een worstje tot 18u

Voor meer info

Wim Marichal
Wim.marichal@telenet.be
Of 0476/30 77 62
Natuurpunt Mandelstreke
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    A a n k o n d i g i n g e n

Orchideeënwandeling in de duinen

Zondag 22 juni 2014 ontdekken we de Warandeduinen in Middelkerke en de duinen van Schudde-
beurze bij Westende.
Een amfibieënpoel, blauwe zeedistel en een aspergesoort die liggend groeit! 
Jong en kalkrijk, zo zijn de Warandeduinen. Met spectaculaire verrassin-
gen. Wilde asperge groeit normaal rechtop. Alleen hier groeit een liggende 
variant. Er zijn de uitgebreide struwelen, de duinsterretjesvegetaties, voch-
tige en droge graslanden, oever- en watervegetaties. De Warandeduinen is 
een 33ha groot kalkrijk duinengebied, één van de mooiste natuurgebieden 
van de Middenkust, zeker in deze tijd van het jaar wanneer de duizenden 
orchideeën in bloei staan. Orchideeën zijn in evolutionair oogpunt de mo-
dernste planten en hebben zich zeer gespecialiseerd.

  De Schuddebeurze is een duingebied tussen Lombardsijde en de Vaart Plassendale-Nieuwpoort (25ha). 
Het is één van de weinige gebieden met oude kalkarme duinen waardoor we hier heel wat bijzondere plan-
ten zoals gaspeldoorn, wegdistel en onderaardse klaver aantreffen. 
Het is tevens één van de laatste bolwerken van de tapuit in Vlaande-
ren. Andere blikvangers 
zijn de bunkerrestanten 
uit de eerste wereldoor-
log. De Schuddebeurze 
ligt immers op nog geen 
geweerschot afstand van 
het front van de eerste 
wereldoorlog. Bovendien 
werden hier op het einde 
van de tweede wereldoor-
log aanzienlijke verdedi-
gingswerken en enorme 
bunkers aangebracht.

Natuurpunt stelt voor: 
Gagelhappening in Land-

schap De Liereman

Op zondag 21 september ben je met je hele gezin welkom in Landschap 
De Liereman. Ga mee op Moeraswandeling op zoek naar de gagel, het 
ultieme ingrediënt van het fameuze Gageleer bier of ontdek het kriebe-
lend gespuis tijden de Vieze Beestjeswandeling.

Uitblazen na al het wandelen? Kom dan proeven van de streekproduc-
ten.
Kinderen kunnen zich ten volle uitleven in het vernieuwde speelbos, 
waterbeestjes vangen en bestuderen of nestkastjes timmeren.
Wil je er een heerlijk weekendje van maken? Hotel Corsendonk Viane 
in Turnhout biedt een ideale opwarmer van het feest. Op 20 september 
word je verwelkomd met een bier- en sappenproeverij, gevolgd door 
een overnachting met ontbijt. Natuurpuntleden krijgen 10% korting.
Afspraak: zondag 21 september, 11u- 18u, Landschap De Liereman, 
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
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A a n k o n d i g i n g e n

Nacht van Bergmolenbos 
De apotheose van de zomervakantie 2014 speelt zich af op vrijdag 29 augustus in Bergmolenbos in 
Roeselare. Tijdens de Nacht van Bergmolenbos kan je er de animatiefilm The Croods meepikken in 
openlucht, rondneuzen op het infomarktje in het speelbos, deelnemen aan het nachtspel van JNM, 
muizen en nachtvlinders opsporen of gezellig napraten in het gelegenheidscafé van camping 
Bergmolenbos. 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 nog origineler afsluiten? Dat wordt allicht moeilijk.  
Afspraak in het speelbos van Bergmolenbos, Oude Maria’s Lindestraat in Roeselare.  

Vrijdag 29 augustus 

 17.00 tot 18.30u   opstellen slaaptentjes op camping Bergmolenbos  (ANB laat  

        uitzonderlijk toe om die nacht in het speelbos te kamperen!) 

18.30 tot 19.30u    broodjes en seizoensgroentesoep voor de kampeerders 

19.30 tot 20.40u    infomarkt en randanimatie in het speelbos    
  

21.00 tot 22.45u    filmvoorstelling The Croods in openlucht.  

    De eerste familie uit de prehistorie woont samen in een grot. Als de  
    grot wordt verwoest moeten ze noodgedwongen op ontdekkingsreis.  
     De familie ontdekt het spectaculaire landschap en allerlei  
     fantastische wezens.  
     Breng een dekentje en zitmeubel mee!  
 
23.00 tot 24.00u   Nachtspel in het bos o.l.v. JNM .  
     Opsporen van nachtvlinders, muizen en andere wezens o.l.v.  
     Natuurpunt Mandelstreke  
     Voor wie het liever minder spannend houdt, blijft het  
     gelegenheidscafé open tot middernacht.  

Zaterdag 30 augustus 

Vanaf 8.00u             ontbijt in het bos voor de kampeerders 

Kostprijs 

  All-in (=overnachting, film, nachtspel, broodmaaltijd en soep, ontbijt): € 10 / € 7,5 (-13 j) 
Gereduceerde prijs op vertoon Gezinsbondkaart: € 8 / € 6,5 (-13 j) 
Gereduceerde prijs op vertoon BOS+kaart: € 6 / 5,5 (-13 j) 
 

 Enkel filmvoorstelling: € 4 / € 2 (-13 j) 
Gereduceerde prijs op vertoon Gezinsbondkaart: € 2 / € 1(-13 j) 
Gereduceerde prijs op vertoon BOS+kaart: gratis 

Info en inschrijvingen 

Inschrijven kan t.e.m. 22 augustus via de link www.westvlaamsehart.be/nachtvanbergmolenbos.  
Meer info via Natuurpunt Mandelstreke (natuur.mandelstreke@gmail.com – 051 22 58 52) en Stad-
Land-schap ’t West-Vlaamse hart (westvlaamsehart@west-vlaanderen.be- 051 27 55 50).
De Nacht van Bergmolenbos is een initiatief van BOS+, stad Roeselare, de Gezinsbond, 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
Avondwandeling De Blankaart

Avondwandeling “Maskobossen” Jabbeke

Een strakke wind, die zeker niet uitnodigde om te gaan wan-
delen, had niet gerekend op een 12-tal gedreven natuurlief-
hebbers die een frisse neus wilden halen.

Onder de goede leiding van natuurgids Koen trokken ze naar De 
Blankaart.

Na een korte uitleg door Sien en Koen, over het gedeelte achter 
de Bloso manege en de benaming rille trokken we voorzien van 
laarzen en kijkers het prachtige gebied in.
Door de harde wind hoorden we moeizaam een rietzanger, de 
gierzwaluwen en de kiekendieven in koppel, scheerden door de 
lucht.
De wind gaf ons het voordeel dicht bij een klein water gebied te 
komen met een massa steltlopers.
Bosruiter, Groenpootruiter, Bontbekplevier, Tureluur, een enkele 

Zomertaling, en Kluut, Meerkoet, Scholekster, Bergeend, Slob-
eend.
2 boomvalken lieten zich gewillig waarnemen, een koppel lepe-
laars die vlak voor ons als Icarus de avondzon tegemoet vlogen 
maakten het compleet. Hopelijk broeden ze in de Blankaart.

Over al dat moois werd uiteraard nagepraat en doorgespoeld met 
een biertje.
Bij het vertrek in de avond stilte hoorden we nog enkele Ransuil-
jongen roepen als afsluiter.
Jammer voor de afwezigen.

Om 19u30 stonden de gids, Kris Dhondt ( voorzitter van 
natuurpunt Jabbeke) en nog enkele natuurvrienden op de 
afspraakplaats aan het kerkhof in Jabbeke. Het beloofde een 
mooie avond te worden… de zon toverde kleuren in het bos. 
Rond 19u45 kwamen de 2 wagens uit Roeselare aan. We start-
ten de uitstap met 17 personen. 

Kris gaf ons veel uitleg over het beheer van het Maskobos. Het 
Maskobos is een uitloper van het Vloethemveld.  Door aankoop 
en aanplanting van de gemeente Jabbeke is  het een mooi en ge-
varieerd gebied, vrij toegankelijk voor wandelaars en ook moun-
tainbikers. Het is een gemengd bos met beuken, lorken en eiken. 
Er is zelfs een speelbos met leuke hindernissen voor de jeugd. 
We luisterden naar de zang van het roodborstje, winterkoning, 
koekoek en vooral de zwartkop liet zich horen. 
Aan de rand van de uitgegraven poel, sprongen de kleine kik-
kertjes rustig  rond.

De naam werd gegeven door een persoon ( Masko) en was vroe-
ger gekend onder de wijk Moskou….
Een deel  is ook gekend onder de naam “ moordenaarsbos”… 
omdat er vroeger de moordenaars (soldaten?) van de priester van 
Zerkegem in schuilden en nooit werden gevonden. Allemaal ver-
halen van de streek op een sappige manier verteld door de gids.
We wandelden en genoten van de laatste zonnestralen….  Na  
een lekker pintje en een gezellige babbel in het café “ klein risico” 
in Snellegem, keerden we huiswaarts.

Ria
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Op stap in een natuurontwikkelingsproject  langs de Alzette.Het is deze rivier die 
door de hoofdstad Luxemburg stroomt.
De rechtgetrokken rivier werd in een landbouwlandschap opnieuw een natuurlijk 
en kronkelend verloop gegeven.

Vo o r b i j e  a c t i v i t e i t e n
4-daagse Luxemburg

De equipe van Luxemburg in een oude ijzer-
ertsmijn maar nu natuurgebied op de grens van 
Frankrijk (Dudelange)
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N a t u u r b e h e e r

Je kon in het vorig nummer lezen over de de eerste fase op het 
terrein van het plan Woudaapje. Goed nieuws, want dank zij 
een strikte timing en zwaar materiaal zijn de wand, vijver en be-
planting nog voor de massale intrede van de zomergasten afge-
raakt. Met dank aan de firma Vanheede. In de modder was het 
ploeteren, zelfs voor de grote diepladers om afgegraven aarde de 
helling op te voeren. Maar eind maart was het zover: dubbele 
haag verplaatst, steile wand OK, vijver gegraven, die ondertussen 
stilaan weer gevuld raakt, maar nu met water. De opgeschoven 
beplanting loopt alweer frisgroen uit. Alleen de wand wacht nu 
ongeduldig op nieuwe ‘hol’bewoners.

Benieuwd hoe snel de kolonisatie zal verlopen. We denken niet 
enkel aan  oeverzwaluwen: hun komst zou natuurlijk een on-
gemeen succes betekenen en dé kers op onze 60-jaartaart. De 
pasgegraven visvrije vijver biedt ook potentieel voor heel wat am-
fibieënsoorten en dat is meegenomen. Volgend jaar houden we 
dit zeker in het oog tijdens de inventarisatieronde met de amfi-
bieënwerkgroep. We houden jullie op de hoogte.

Nog dit: vanaf de Moorseelse steenweg heb je zicht op dit stukje 
nieuwe natuur. Maar aangezien het op bedrijfsterrein ligt dat on-
gehinderd in verbinding staat met de putten waar nog jarenlang 
werkzaamheden doorgaan, blijft de toegang voor publiek afgeslo-
ten. Hiermee is ook meteen rust verzekerd.

Oeverzwaluwwand: nu nog de bewoners zelf...
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         N a t u u r b e h e e r

Amfibieënnieuws

Overzetacties 2014

Dit jaar moesten we er snel bij zijn omwille van de vliegende 
start waarmee het trekseizoen uit de blokken schoot. Het zachte 
weer zorgde ervoor dat padden, kikkers en salamanders niet lan-
ger konden wachten en al rond het laatste weekend van februari 
massaal hun oversteek waagden. Volle emmers dus voor de tellers 
en helaas ook een pak diertjes die onder de wielen eindigden.

Bij het prille begin van maart vonden we aan de rand van ons 
werkingsgebied (Houthulst) al massaal kikkerdril van bruine 
kikker, dé kampioen in vroeg opstaan, m.a.w. de soort met de 
kortste winterrust. Op ons teltraject ten Z en W van Roeselare 
kwamen we die kikkersoort echter maar sporadisch (8) tegen, 
waarvan 2 in de emmers. En verrassend: geen wegslachtoffers.

Groene kikkers planten zich vrij laat voort, soms pas begin mei. 
Maar ze kunnen er al vroeg bij zijn om naar de poelen te trekken. 
Met 5 getelde exemplaren, waarvan ook 2 in de emmers, kunnen 
we echter bezwaarlijk spreken van een massale doortocht.

De flinke opkomst van werkgroepleden en gesmeerd lopende 
controles waren zeer welkom voor het paddengeweld op de druk-
ste trekdagen. Gewone padden, in onze regio de meest algemene 
staartloze amfibie is ook het vlotst te leiden naar de emmers en 
over te zetten richting voortplantingspoelen. Over het ganse tra-
ject zijn 806 dieren levend overgezet, waarbij er nog eens 144 of 
15% vielen als verkeersslachtoffer. 
Dat de netten/emmers zeer efficient zijn bewijzen vooral de cij-
fers van de Oude Maria’s Lindestraat. Ongeveer 70% van wat we 
over die 11 km telden (657 dieren) troffen we in die straat aan, 
die over 300m beveiligd werd. Slechts 36 padjes (5%) haalden 
het niet. Op 2 andere plaatsen – Dadizeleleenstraat en Veldbos-
straat - waren kortere zones beveiligd met 68 padden die de over-
steek waagden. Het dodencijfer hier bedroeg 23 en 26%.
Bij oversteekplaatsen zonder netten liep dit op 
tot ruim 40% slachtoffers, heel vaak dan nog 
(tragere?) koppeltjes. Op 225 dieren haalden 
134 de overkant wel. Dat dit de plaatselijke 
populatie een fatale duw kan geven ligt zo 
voor de hand. Op al die plaatsen mogen we 
gerust spreken van zeer kwetsbare restpopula-
ties. Het is ooit anders geweest…

Onder de amfibieën met staart vinden we bij 
ons alleen nog Alpenwatersalamander en 
kleine watersalamander. Vinpoot- en kam-
salamander zijn al tientallen jaren geleden 
verdwenen, hoewel er toch nog eens eentje 
in de teltabellen sloop. Spannend natuur-
lijk maar een foto gaf meestal duidelijke ar-
gumenten voor determinatie. Pech voor die 
zeldzame soorten.
Meest algemeen troffen we Alpenwatersala-
manders aan. Onder de 86 dieren telden we 
16 slachtoffers. Verrassend was dat we maar 2 
dode salamanders vonden in de langst bevei-
ligde zone hoewel die kleine dieren veel ge-
makkelijker dan padden doorheen/overheen 
de netten raakten. De emmers vingen slechts 
20% van de passanten op.

Bij de iets kleinere en in het telgebied nog minder algemene klei-
ne watersalamander (20 ex) vond we één dood exemplaar in een 
emmer. De overige waren allen vrij trekkend. Net als bij de vorige 
soort haalden ongeveer 20% de veilige overkant niet.

Alles bijeen kwamen we voor de 5 soorten samen aan 1069 die-
ren. Vorig jaar waren dat er 1115. Lijkt een vrij stabiele toestand, 
maar bij padden was er een daling van 10% terwijl er dit jaar 
ruim dubbel zoveel salamanders geteld werden als in 2013. Te-
kenen van hoop? Hopelijk blijven ze gespaard van de gevreesde 
schimmelziekte Batrachochytrium salamandrivorans die in Neder-
land al lelijk heeft huisgehouden. Daar is vooral onder vuursala-
manders een ware ravage aangericht. In de Ardennen werd een 
eerste geval voor België gesignaleerd…

Poelenonderzoek in een stroomversnelling

Tja, voor een keer klopt dit bij stilstaand water: leden van de 
werkgroep zijn dit voorjaar volop bezig om alle poelen in het 
telgebied te inventariseren op waterdieren met behulp van aange-
past vangmateriaal. We zijn natuurlijk op zoek naar vijvers waar 
kikkervisjes en salamanderlarven succesvol kunnen opgroeien, 
maar als collateral damage of bijvangsten krijgen we veel meer 
in de netten en emmertjes: visjes, zoetwaterinsecten, slakken, 
bloedzuigers, waterezeltjes, enz. naast ondergedoken en drijvende 
waterplanten. Bij elke vijver of poel wordt een steekkaart als pas-
poort ingevuld met een volledige beschrijving. We hopen hier-
mee ook voor amfibieën meer gerichte beschermingsmaatregelen 
te kunnen treffen voor een succesvolle overleving en voortplan-
ting. Dit werk is nog helemaal niet af maar we houden jullie op 
de hoogte van de resultaten.

Langs deze weg past het zeker om de vrijwilligersploegjes van de 
werkgroep te danken voor hun belangenloze en enthousiaste in-
zet bij het tellen, overzetten en inventariseren! En vrienden van 
natuur worden vrienden ondereen!

Piet
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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

Natuurpunt “De Buizerd”

Kruidenwandeling 
langs de spoorwegberm 
in Ledegem

Daguitstap naar 
Warandeduinen en 
Schuddebeurze

4-daagse reis naar
het Lauwersmeer

Dag van de Natuur in de 
Kleiputten van Rumbeke

Zomerwerkdag in 
de Kleiputten                                     

Avondwandeling in de 
Gulke Putten te Beernem                                     

Nacht van het 
Bergmolenbos                                     

Zo 6 juli

Zo 22 juni 8 – 11 november

Za 15 november

Zo 13 juli

Za 9 augustus

Vr 6 juni

Vr 29 - Za 30 
augustus

14:00-16:00 

8:00

09:00 – 16:00

15:00-17:00

09:00-16:00 

19:00 

18:00-09:00 

Geleide wandelingen Mandelhoek

zondag  8 juni 
 13 juli 
 8 augustus

Jacqui Stragier 
051/304731

Magda 
Demeyere 
056 500318

Martine 
Lakiere

Piet Desmet

Koen 
Vandepitte

Piet Desmet

Martine 
Lakiere

Piet Desmet

Piet Desmet

Cursus: meer natuur in je
tuin - tuinbezoek bij NP-
en Velt-leden in Roeselare                                                       

Za 14 juni Wim 
Marichal
NP Educatie

Christine 
Verscheure

Viering 60 jaar Mandelstreke                                                       Zo 14 september

Stationsplein

Kasteel 
Rumbeke

Babilliestraat

Babilliestraat

Open natuurwandeling
Kleiputten Rumbeke              

Open natuurwandeling
Kleiputten Rumbeke              

Landschapsverkenning site 
Sterrebos-Bergmolenbos 

Open natuurwandeling
Mandelhoek Ingelmunster

Zo 15 juni

Zo 21 september

Zo 5 oktober

Zo 10 augustus

10:00-12:00 

10:00-12:00 

14:00-16:00 

09:30-11:30 

Sebastiaan 
Hanoulle

Dirk 
Vandewalle

Piet Desmet

Babilliestraat

Babilliestraat

parking 
Sterrebosdreef

Waterstraat

Parking Rinus
Beverseaardeweg
29

19:30 Ponderosa, 
Predikherenstraat 90, Wingene

08:45 Logierlaan (watertoren), Middelkerke

ism De Kolleblomme 
+ VELT Groot-Ledegem                

Kamperen voor 
nachtzoogdieren en -vlinders

uitreiking prijzen + natuurfotowedstrijd
Het volledig progamma vind je in het volgend 
nummer en op onze website

in de Zwaaikom

Org. Natuur.DeBuizerd                                                 

Vooraf inschrijven 
(voor de catering)!

Winterwerkdag 
vooraf inschrijven (voor de catering)!

prijs €230, inschrijven dmv €50 voorschot

09:45-17:30

10:00-12:00
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A c t i v i t e i t e n k a l e n d e r

Tweedaagse reis van VELT-Roeselare
    Engeland op 6 & 7 september 2014
 
Programma:
Dag 1: Via Calais met de shuttle naar Folkestone en verder 
naar Westerham, waar we ‘Chartwell’ bezoeken, het  
domein van wijlen Winston Churchill.  
Het domein ontleent zijn naam aan de bron ten noorden van 
het huis:  ‘Chart Well’, oud-Engels voor ‘oneffen grond’. Het 
hoogste punt van het domein bevindt zich ongeveer 650 
voet boven de zeespiegel.  
Het huis biedt een spectaculair zicht over het heuvelachtige 
Kent. Het was dit zicht dat Churchill overtuigde om dit huis, 
met ‘niet zo’n grote architecturale verdienste’ te kopen. Het 
is op dit landgoed dat Winston Churchill altijd in de weer 
was. In de tuin liet Churchill vijvers aanleggen; daar bevindt 
zich eveneens de rozentuin van Lady Churchill, alsook de 
Golden Rose Walk, het cadeau van hun kinderen voor hun 
gouden huwelijksjubileum. De tuin was een inspiratiebron 
voor de schilderijen van Churchill, waarvan er verscheidene 
tentoongesteld staan in de tuinstudio van het huis.
Toen Winston Churchill in 1965 overleed, besloot zijn vrouw 
Clementine echter het landgoed onmiddellijk over te dragen 
aan de National Trust. Ze bleef er wel wonen tot aan haar 
dood in 1977.     

In Tudeley stoppen we  aan ‘All Saints Church’ voor de 
prachtige brandglazen van Marc Chagall.

Eerst genieten  van een “Cream Tea” !!     

Nu zijn we klaar voor een bezoek, in  Cranbrook, aan 
‘Sissinghurst’, met tuinen van Vita Sackville-West.  De 
oorspronkelijke bebouwing van het landgoed stamde uit de 
middeleeuwen. De meeste van de gebouwen die er nu nog 
staan dateren evenwel uit de 17e eeuw. In de 18e eeuw 
zaten er Franse krijgsgevangenen. Gebouwen vervielen of 
werden met de tijd afgebroken. Wat nu nog rest is het domi-
nante torengebouw en het, vooraan gelegen, poortgebouw.  
       
Inchecken in ons hotel “Ashford International” in Ashford, 
waar ons “diner” gereserveerd is.         

Dag 2: Na een Engels ontbijt, bezoeken we, in Maidstone,  ‘ 
Leeds Castle & The Culpepper Gardens’, een water-burcht 
in het Engelse graafschap Kent.   Het kasteel is genoemd 
naar het dorpje Leeds dat bij het kasteel ligt  en heeft dus 
niets te maken met de 300 kilometer noordelijker gelegen 
stad Leeds.  Het kasteel wordt reeds beschreven 
in het  ‘Domesday Book’ van Willem de Veroveraar. Het 
functioneerde door de eeuwen heen als Noormannenfort, 
verblijfplaats van zes middeleeuwse koninginnen, paleis van 
Henry VIII en in  het  algemeen  als  toevluchtsoord  voor de 
machtigen en rijken.  Het doorstond, in ruim duizend jaar, 
diverse veldslagen en inspireerde menig kunstenaar.        
We hebben ruim tijd om kasteel & tuinen te ontdekken.   
 
Daarna nemen we in Folkestone  ‘The Shuttle’ naar Calais 
en rijden terug naar Roeselare.    
 

Velt Prijs: vanaf 20 personen: 239 €; vanaf 25 personen: 217 €; 
vanaf 30 personen: per persoon 204 €.  
Inbegrepen: bus, shuttle, halfpension, toegangen tot de 
tuinen en domeinen, één keer cream tea. 
Niet inbegrepen: 2x lunch, avondmaal 2de dag, dranken, 
single  + 32 €.. (voorstel: voor Dag 1 lunchpakket / op Dag 
2  vrije lunch in Leeds Castle.)                                      
!!! Onze reis kan doorgaan vanaf 20 personen.!!!  
       
Inschrijven uiterlijk  tegen 15 juni, mits voorschot van 50€ 
per persoon op rek. nr.  BE89 9792 5497 2585 
van VELT-Roeselare, p.a. Pater Pirestraat 9, 8800 Roeselare 
met vermelding “ … pers. Engeland”       
Vertrek: aan de parking “Rinus”, Beverenseaardeweg, 
Roeselare stipt om 5u.30!!!     
       
Info bij Laure  &  John  op  051 22 63 72 en op de dag zelf  
op 0486 67 78 48.

Tuinwandeling

Regelmatig
defileer ik
in mijn gaard.

Ik vergaar
prentkaart
materiaal.
Ik ontvang
vogelzang.

Poedersuiker
van warrelende koolwitjes
op rood-paarse bloemruiker.

Groene verf
springt van de zitjes
op het erf.

Kletstantende kauwen
strijken neer.

Kwetterende boerenzwaluw
in de weer.

Oranje-rode glinstering
van een vuurvlinder.

In de schemering
gekrijs van patrijs.

De emoe van de buren
blaast zijn hoorn.

Korstmossen op de stam
van elke meidoorn.

Regelmatig
defileer ik
in mijn gaard.

Ik vergaar.

Brigitte Crombez
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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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U i t  d e  o u d e  d o o s

Nadat we van de oorlogswonden herstelden, kreeg het plaatselijk 
verenigingsleven een adrenalinestoot. Wat meer vrije tijd was hier 
niet vreemd aan. Ook nieuwe domeinen kwamen in de belang-
stelling. Verenigingen rond vogels houden en vangen waren al 
populair, maar natuurstudie en -beleving in Roeselare stonden 
nog niet in de etalage. Het inspirerend enthousiasme van plaat-
selijke natuurpioniers en collegeklasgenoten rond spilfiguur Paul 
Houwen leidde tot de oprichting op 14 april 1954 van een plaat-
selijke afdeling van de ornithologische vereniging De Wielewaal. 
Dit allemaal onder goedkeurend (katholiek) toezicht van voorzit-
ter E.H.Seghers.

Als 18de afdeling en vijfde in West-Vlaanderen kreeg Wielewaal 
Mandelstreke vooral meer bekendheid door de wekelijkse publi-
catie van een natuurrubriek in de Weekbode. Hiervan kon je de 
voorbije jaren onder Uit het archief van de afdeling al heel wat 
bijdragen lezen. Het ledenaantal steeg vrij vlug van 30 tot 80 
leden. Op het programma stonden lezingen en natuurfilmavon-
den, naast uitstappen naar natuurgebieden in binnen- én buiten-
land. Die uitstappen werden vrij snel echte familieaangelegen-
heden, waarbij de bus gauw volliep. Niet iedereen beschikte dan 
over eigen vervoer.

In 1957 werd in afspraak met de stad Roeselare de Kleine Bas-
sin als ‘vogelreservaat’ ingericht. Vooral het educatief aspect moet 
hebben meegespeeld: in de omheinde langgerekte vijver kon het 
publiek zich vergapen aan bijna alle inlandse eendensoorten, tot 
zeldzaamheden als witoogeenden toe. Het mag duidelijk zijn dat 
het bij deze levende collectie allemaal om in gevangenschap ge-
houden en dus gekortwiekte watervogels ging. Een groot deel 
van de middelen werd aangewend om aankoop van de dieren te 
financieren en in voeder te voorzien. Verspreid geplaatste nest-
bakken waren bedoeld om tot broeden te laten komen en de 
jongen de vrijheid te gunnen. Jaren later bleven hiervan vooral 
nog waterhoen, meerkoeten, wilde eenden en een paartje knob-
belzwanen over, die echter wel tot broeden kwamen. Bruine rat-
ten konden de gelegenheidsvoedering bijzonder appreciëren en 
gedijden dan ook uitstekend langs de steile oevers…

Het echte natuurbeheerwerk kwam pas van de grond met de 
oprichting in 1980 van het natuurreservaat de Mandelhoek in 
Ingelmunster. Toen telde Mandelstreke ongeveer 250 leden over 
een tiental gemeenten met Roeselare als kern. Voor het beheer 
van het 7 ha groot moerasgebied tussen de Mandel en de vaart 
kregen we er een prille plaatselijke natuurvereniging vzw. De Bui-
zerd als partner bij. Vrij gauw zouden het reservaatbeheer hele-
maal op hun schouders nemen, tot op vandaag.

In 1985 stonden we op de bres om te voorkomen dat de Rum-
beekse kleigroeve met afval zou worden volgestort. Het oudste 
gedeelte kreeg de groeve het statuut als reservaat en vanaf 1993 
kwamen De Kleiputten onder ons beheer. Dit werd de kern van 
een stadsrandbos, later Bergmolenbos gedoopt en dat meer dan 
120 ha groot moet worden. Dit sluit aan met het historische Ster-
rebos.

In de jaren negentig zagen heel wat werkgroepen het levenslicht 
die zich met succes inzetten op soortbescherming in ons gebied. 
Denken we aan een resem acties van de werkgroepen rond steen- 
en kerkuilen, (gier)zwaluwen, amfibieën en zwammen-lichenen-
mossen. Tegelijk is er de groeiende inzet van een hele groep vrij-
willigers voor het reservaatbeheer.

Met de fusie in 2001 van De Wielewaal en de Vlaamse afdeling 
van de Belgische Natuur- en Vogelreservaten was Natuurpunt ge-
boren. Dit gaf voor Mandelstreke een ledenboost dat snel steeg 
tot ongeveer 1000 families. Hoewel ons werkingsgebied nadien 
inkromp en we een paar honderd leden ‘overdroegen’ om zuster-

afdelingen te kunnen steunen of oprichten, nam dit ledenaantal 
niet meer af. Vandaag blijven we actief in de gemeenten Roese-
lare, Staden, Hooglede-Gits, Moorslede en Ledegem.

Dit jaar zijn we ook al aan het 42 ste jaar toe van het driemaande-
lijks afdelingsblad Door Weer en Wind, met een oplage van ruim 
1100 exemplaren. Samen met de website houden we de eigen 
leden op de hoogte van regionaal natuurnieuws en -activiteiten. 
Dit korte overzicht is maar een greep uit de actviteitenwaaier 
waar we ons onverminderd voor meer natuur inzetten en ieder-
een nader kennis met eigen natuur willen laten nemen. Redenen 
te over om dit naar aanleiding van ons 60 jarig bestaan tijdens 
een passende viering op 14 september in de kijker te zetten. Het 
feestprogramma vind je in het volgend nummer. Iedereen wel-
kom!

Piet

Historiek in vogelvlucht vanaf 14 april 1954 tot vandaag



 zomer 2014 - 16 Door Weer en Wind

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

MEER HALEN UIT JE WAARNEMINGEN.BE !

De provincie werkt samen met Natuurpunt Studie om de populaire databank van www.waarnemingen.be beter te kunnen benutten voor onze 
projecten. Hoe meer mensen meedoen en hoe makkelijker het werkt, hoe beter de miljoenen gegevens gebruikt kunnen worden.
Via de site kun je je waarnemingen invoeren en vanalles opvragen, zoals verspreidingskaartjes, grafieken, je eigen ‘jaar-’ of ‘tuinlijst’ bijhou-
den, foto’s en geluiden raadplegen, en ga zo maar door.

Met steun van de provincie West-Vlaanderen kwamen er recent de volgende modules bij:

Grensoverschrijdend regioscherm België-Frankrijk: www.bips.waarnemingen.be 

Uit het grensoverschrijdend Interreg-project BiPS (Biodiversiteit in de stadsrand/Biodiversité péri-urbaine, zie bipsweb.eu ) bleek dat het 
moeilijk was om de recente verspreiding van onze doelsoorten over de (taal)grenzen heen bij elkaar te sprokkelen. Waarnemingen.be (voor 
België) en nordpasdecalais.observado.org  (voor Noord-Frankrijk) brachten wat soelaas, maar nog was het omslachtig. Daarom investeerden 
de projectpartners (zie bipsweb.eu) in een grensoverschrijdend ‘regioscherm’. Met één muisklik zie je nu de dagelijkse overzichten van elke 
dier- of plantengroep in een groot gebied gevormd door de Belgische provincies West- en Oost-Vlaanderen met Henegouwen en de Franse 
departementen Nord en Pas-de-Calais. Dit is het ruime excursiegebied voor talloze West-Vlamingen. Dus: zet deze link maar bij je favorieten!  
Het invoeren van de waarnemingen blijft zoals het is. De waarnemingen worden dan automatisch ook zichtbaar in de overzichtssite. Waarne-
mingen die als ‘verborgen’ worden aangegeven, blijven dat ook grensoverschrijdend.
Zitten er Zwarte spechten in Saint-Omer of waar komen de Kleine ijsvogelvlinders vandaan? Zoek het maar eens op! Het kaartje hieronder 
toont de verspreiding van de Geelgors van het afgelopen jaar.

Grensoverschrijdend regioscherm België-Nederland: zwinstreek.waarnemingen.be 

Specifiek voor gebruik in het nieuwe bezoekerscentrum van het Zwin, komt er ook een zwinstreek.waarnemingen.be.  Plan je een dagje uit 
naar het Zwin en omgeving ? Je ziet onmiddellijk wat er in de wijde omgeving te zien is. Het gebied strekt zich uit van Blankenberge over 
Brugge tot Biervliet.
Bestrijding invasieve soorten
Elders in dit nummer kun je lezen over de gecoördineerde bestrijdingscampagne tegen de Reuzenberenklauw in 2014. Maar er zijn nog an-
dere lastige soorten waar bestrijdingscampagnes voor lopen: Nijlgans, Canadese gans, Grote waternavel, Waterteunisbloem, Parelvederkruid, 
Watercrassula e.a.. Meld elke waarneming, hoe klein of groot ook, via www.waarnemingen.be. Dan kunnen we veel gerichter en vollediger 
optreden. Het voorbeeld van Wevelgem (zie onder) strekt tot navolging. Alvast bedankt!

Provinciedomeinen en Groene Assen als ‘gebied’

In waarnemingen.be staan voor West-Vlaanderen niet minder dan 1.647 gebieden opgelijst. Van elk van die gebieden kun je soortenlijstjes, 
grafieken, enz. opvragen. Onze provinciedomeinen en Groene Assen worden nu ook (en correcter) aan de lijsten toegevoegd. Soms is er 
overlap met bestaande en ingeburgerde benamingen, bv. in de regio Brugge, maar dat is niet erg. Wat valt er te verwachten op je fietstocht 
langs de Frontzate ? Check het op www.waarnemingen.be ! 
We broeden zelfs op nog een paar toepassingen. Maar dat hoor je later wel !

Olivier Dochy
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 I n  d e  b r a n d i n g
In de branding

Bonus bij dikke truiendag

Niet ondanks maar precies omwille van deze oververhitte winter, 
blijft de aandacht voor de klimaatsverandering brandend actueel. 
En met welke concrete inspanningen om opwarming binnen de 
perken te houden, we hieraan iets kunnen doen. In het kader 
van de Dikke Truiendag organiseerden studenten van het Klein 
Seminarie op 21 februari een originele actie. Niet alleen werd de 
temperatuur binnen de gebouwen enkele graden lager ingesteld 
en een trui extra aangetrokken, ook de impact van een maaltijd 
namen ze onder de loep. Of hoe met wat minder het ook kan. 
Bijna 470 studenten die het middagmaal op school nemen, lieten 
hun nagerecht ongemoeid. De centen die hiermee werden uit-
gespaard, wilden ze overmaken aan een plaatselijk project rond 
bestrijding van die opwarming.

Met Mandelstreke deden we een voorstel: een (financieel) en-
gagement voor extra bebossing in de regio. Hiervoor legden we 
al wat centen opzij om toe te springen van zodra de gelegen-
heid zich voordeed. Ons voorstel viel in goede aarde. Tijdens een 
ludieke happening waarbij studenten ook leerkrachten hadden 
uitgedaagd voor een aantal vaardigheidstests, mochten we een 
cheque van € 117 in ontvangst nemen. We waren er graag bij. 
Niet alleen om de leraars na een nek aan nek toch het onderspit 
te delven, maar natuurlijk ook om hen te feliciteren met hun 
actie rond de gehele klimaatproblematiek. De eerste belangrijke 
stap - bewustwording of klimaatsverandering tussen de beide 
oren – was hier zeker mee gezet. Go on!

Nagels met of zonder koppen

Je kon het in het vorig nummer al vernemen: door de ploeg rond 
nestkastenspil Ludo is er al aardig wat afgeklopt deze winter. Op 
de Kerstnestkasttimmeractie van 28 december werden met een 
vrijwilligersteam in een recordtempo vlinderkasten, mussenho-
tels en mezenkasten afgewerkt. Voedertafels, -ruiven en special-
lekes rolden bij Ludo thuis van de band.

Tussendoor ontwierp dezelfde huisarchitect een originele infos-
tand met alle ‘huis’modellen die we in de etalage hebben. Mis-
schien maakte je op een van onze winteractiveiten daar al een 
nieuwsgierig ommetje voor.

Op vraag van een aantal scholen in Oekene, Hooglede-Gits en 
Moorslede zwerft een heuse knokploeg rond om met leerlingen 

een honderdtal zelfbouwpakketten tot duurzame nestkastjes sa-
men te kloppen. Als die tijdens dit voorjaar allemaal bewoond 
raken, krijgen we zeker een mezenbabyboom!

Wie zich geroepen voelt om eens bij te springen, aarzel niet om 
met ons contact op te nemen: steenuilenwerkgroep@natuur-
puntmandelstreke.be

Nog even wachten op babyborrel voor slechtvalken

Tijdens de eerste winter, die er eigenlijk geen was, kreeg de 
slechtvalkenbak aan de Miromschoorsteen wel al gevleugeld be-
zoek, maar nog niet van slechtvalken. In de buurt is er voor het 
eerst in wintermaanden een slechtvalk gedurende weken te zien 
geweest. Als uitkijk/slaappost gebruikte hij of zij regelmatig een 
van de hoogspanningsmasten langs de rijksweg N 36. Maar van 
een broedpoging is nog niets gemerkt.

Op de camera’s waren kauwen de figuranten. Vermoedelijk heb-
ben ze in verluchtingsopeningen in de schouw zelf genesteld, op 
bijna 60 meter hoogte. Het is zeer de vraag als kauwen de aan-
wezigheid van een stel slechtvalken is hun buurt zullen dulden 
dan wel plaats moeten ruimen, kortom nattevingerwerk. Voor-
lopig blijft er nog steeds een bordje: woning met mega-uitzicht 
te huur… 
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N a t u u r s p r o k k e l s
Nesten onder water

Het is weer lente. Een Vlaamse gaai strijkt neer op het dak van 
een nestkastje in een geknotte krulwilg. De mezenjongen hou-
den zich binnenin angstvallig stil. Alles gebeurt op enkele meters 
van mij en dan pas valt het op hoe groot zo’n gaai wel is. Hij 
kijkt onbevangen als een koning in het rond. Het lijkt wel of hij 
wil pronken met zijn opvallende 
verenkleed. Heeft iemand in de 
buurt een beweging gemaakt? In 
ieder geval vliegt de gaai opeens 
weg, zonder buit. Gisteren al 
vloog een ekster, die op het einde 
van de tuin in februari-maart in 
de top van een els een nest heeft 
gebouwd, met een kuikentje in 
de snavel  weg naar zijn eigen 
hongerige jongen toe. Eksters, 
gaaien en kraaien doen het hier 
goed en gaan dagelijks op plun-
dertocht in andermans nest.  

Gelukkig zijn de gierzwaluwen 
terug om ons te verblijden. Ze 
lieten dit jaar langer dan anders op zich wachten, terwijl de plan-
ten juist een stuk voorop lopen in hun groei en bloei . Het is ook 
altijd uitkijken naar het heropstartende leven in de tuinvijver. 
Die trekt tal van vogels aan, maar ook onder water spelen zich 
fascinerende taferelen af. De manier waarop vogels zomaar zon-
der handen een nest bouwen is al een wonder op zich, maar dat 
ook vissen zoiets voor elkaar krijgen is dat nog meer. Stekelbaar-
zen bevolken al jaren mijn tuinvijvers, maar voor het eerst waren 
twee zwarte mannetjes zo vriendelijk om dicht bij de rand en 
duidelijk zichtbaar hun nest in te richten. Op die manier kon ik 
dagelijks volgen hoe zij hun nest steeds verder in orde brachten, 
concurrenten uit hun territorium op de vlucht joegen en naarstig 
op zoek gingen naar een fraai vrouwtje dat herkenbaar is aan de 
opgezwollen zilverachtige buik. Het nest bestaat uit plantendelen 
en het ziet er opvallend compact en stevig uit. Naar verluidt kle-
ven ze de plantenresten aaneen met spiggine, een stof die in de 
nieren wordt geproduceerd.

Je moet al heel veel geluk hebben om het moment suprême mee 
te maken: hoe het vrouwtje het smalle nest wordt ingelokt, er 
door stootbewegingen naar haar staartwortel door de man wordt 
toe aangezet haar eitjes te deponeren, hoe meneer zich daarna op 
zijn beurt naar binnen wurmt, vrouwlief de andere zijde uitduwt 
en de eitjes bevrucht. Het mannetje verzorgt de eieren door met 
de borstvinnen van tijd tot tijd zuurstofrijk water toe te voeren. 
Nee, dat alles kan je best bekijken op een You Tube filmpje, maar 
op een dag merk ik hoe het mannetje bijna steeds op dezelfde 
plek blijft zwemmen en soortgenoten of argeloze passanten agres-
sief te lijf gaat. Als  ik dan bijna met de neus op het water dich-
terbij kom, zonder dat vader stekelbaars zich uit de voeten maakt, 
zie eerst één, dan enkele en vervolgens tientallen minuscule vis-
jes bijna roerloos in de buurt van het nest: daar is de verwachte 
kroost.

Er bestaan in onze beekjes en stroompjes (en vijvers) twee soor-
ten stekelbaars: de tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius) 
en de driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus). De tien-
doornige, bij mij te gast, bouwt zijn nest in de planten en de 
driedoornige op de grond. De mannetjes krijgen in de paartijd 
prachtige kleuren. In de winterperiode lijken ze verdwenen: ze 
zoeken dan diepere plaatsen op. In de zomer hebben ze de diepte 
nodig om af te koelen, want ze houden niet van al te warm wa-
ter. Als voedsel verkiezen ze vooral waterinsecten, muggenlarven, 

kreeftjes en wormpjes. Een gezonde vijver biedt dat alles in over-
vloed. Het bewijs: schep met een glazen bokaal wat water uit de 
vijver, laat alles bezinken en bekijk de inhoud  dan aandachtig 
met een vergrootglas. Je weet niet wat je ziet. Er beweegt, zwemt, 
springt en krioelt van alles in het rond, te klein en te beweeglijk 

om te identificeren, maar dan 
pas weet je hoe zelfs een kleine 
vijver barst van het leven.

Op een Nederlandse webstek 
over vijvervissen luidt het dat 
de Stekelbaars van nature een 
sterke vis is die niet zo snel 
ziek wordt, maar wel gevoelig 
is voor karperluis. En ook ‘Een 
krachtige filter is noodzakelijk 
omdat de vis van schoon water 
met een beetje stroming houdt. 
Ook is het zuurstofgehalte heel 
belangrijk, dus een luchtpomp 
is geen overbodige luxe.’ Mijn 
vijver bevat geen waterpomp en 

er is geen stroming, maar de talrijke zuurstofplanten zorgen voor 
klaar water en de visjes hebben het er echt naar hun zin. Het zijn 
trouwens niet alleen sterke vissen, maar ook onversaagde. Ik zag 
eens een stekelbaars de aanval inzetten tegen een naaktslak die 
aan de vijverrand zijn dorst kwam lessen. De slak was zo groot als 
de aanvaller, maar belandde met enkele goedgerichte beten in het 
water, waar al snel een tweede hongerige stekelbaars toesnelde. 
Een andere keer zwom een stekelbaars weg met een kronkelende 
worm: de prooi was minstens dubbel zo lang als de rover. 

Voor sommige mensen zal het begluren van stekelbaarzen be-
schouwd worden als een prettig gestoorde afwijking, maar ik kan 
mij verdedigen door er op te wijzen dat iemand als  de eminente 
Nederlandse Nobelprijswinnaar Niko Tinbergen de visjes nog 
veel uitgebreider heeft bestudeerd. De bekende romanschrijver 
en bioloog Maarten ‘t Hart heeft later dit onderzoek in Leiden 
voortgezet. Hij publiceerde er in 1978 een boek over en ook 
in enkele van zijn kortverhalen komen stekelbaarzen voor. Wie 
durft er in zo’n gezelschap nog spreken van een afwijking?

Johan Strobbe
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Deze schoonheid kiest eerder voor warmere streken,zoals 
Spanje, Portugal en Bulgarije. Maar toch zijn ze in West-
Vlaanderen te zien, overwegend als zomergast. Het lijkt erop 
dat er uitbreiding is naar het noorden met sporadische broed-
gevallen.

Bijeneters zijn getooid met een exotisch kleurenpalet. Blauw 
als hoofdtoon, een gele keel, zwarte oogstreep, roodbruine bo-
vendelen. Ook in de vlucht zijn ze opvallend door een typische 
zweefvlucht en hun geluid. Ze hebben een opvallende staart met 
uitstekende middelste staartpennen, een tamelijk lange en licht 
omlaag gebogen snavel, korte poten. 

Wat ze eten verraadt de naam al. Bijen en wespen, ze zijn im-
muun voor hun steken en kunnen hun prooi ook ontdoen van 
de angel door die tegen een tak af te wrijven. Ze eten ook libellen, 
sprinkhanen en andere vliegende insecten. Ze happen die uit de 
lucht vanaf een zitpost.

Bijeneters kunnen overweg met diverse biotopen, zoals parkach-
tige bossen met struikgewas, weilanden en akkers met kruiden-
rijke randen, bosranden. Essentieel is echter de directe nabijheid 
van rivieren of plassen met steile oevers. Ze graven immers een 
nestholte, in los kolonieverband. 

Gedurende de zomer van 2012 zijn ze gespot op diverse plekken 
aan de Vlaamse kust, in het gebied de Witte Molen in Bekegem-
Zerkegem, in het Ieperse, in Stuivenskerke.

Brigitte Crombez

    N a t u u r s p r o k k e l s
Eentje voor gelukvogels, 

de bijeneter (Meropus apiaster)
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J N M
Zeelandtocht 15-02-2014

Naar goede gewoonte zitten we weer laat 
onder de veren. Toch gaat het verrassend 
vlot deze ochtend. Bij m’n huisgenoot-
JNM-er iets minder. De vele ogen die ons 
opwachten zijn slaperig, tegelijk vol span-
ning. Een nieuwsflash schiet me te bin-
nen “Prettig gestoorde jongeren om 6u 
uit hun bed voor de vogels.” Onwetende 
nieuwsmaker. Het is net deze vroege ver-
bondenheid die deze Zeelandtochten zo 
speciaal maakt. Drie vierden van de deel-
nemers heeft geen verrekijker bij. Het zal 
dus waarschijnlijk niet alleen om de vogels 
draaien.

Tot spijt van m’n busbuurvrouw heeft 
mijn licht tekort aan slaap zich omgezet in 
een euforische hyperkinesie. Bij het begin 
van de rit toch. Enkele uren later word ik 
met een lichte rugpijn wakker. De meesten 
hebben zich al uit de bus gewerkt. Had de 
weermeneer geen storm voorspeld? Niets 
van dat. De hele dag blijft zonnig met 
overtrekkende bewolking en rukwinden 
tot 100 km/u. Gelukkig hebben de alles-
voorzienende Hollanders overal bermen en dijken aangelegd, die 
ons niet alleen tegen water, maar ook tegen wind beschermen. 

De eerste stop is een opwarmertje, figuurlijk toch. Scherpstel-
len, armen losmaken met regelmatige hefbewegingen, benoemen 
van dichtbij gelegen eendensoorten. Echt vlot gaat het nog 
niet. Een opspringende vis wordt lange tijd aanzien voor 
een zeehond. Bij de volgende stop worden we geconfron-
teerd met de harde Zeelandse realiteit: verre vage vlekken 
determineren die verdwijnen en verschijnen op het ritme 
van de deinende golven. Toegegeven, mits enige kennis 
wordt het best leuk. Kermis. Richten op bewegende doe-
len. Een van die vage vlekken is een groep eidereenden. Ja-
wel, de mannetjes hebben wel degelijk een pistachtegroene 
zweem op hun kop. De voorhoede spot op enkele tiental-
len meter twee aalscholvers. De hevige wind doet hun kuif 
opwaaien. Kuifaalscholvers! In de duindoorns doen put-
ters zich te goed aan de laatste overrijpe bessen. Ze blijven 
bekoren, die kleurrijke rakkers.

Wat later mogen we onze magen al vullen 
in de Herekeet. De binnenvallende zon, 
de warmte en op volle toeren draaiende 
magen doen meerdere ogen sluiten. Te-
rug buiten worden we opgewacht door 
meneer Wind. We kruipen, springen en 
leunen tegen hem aan. Piepers zouden 
gegarandeerd de lucht in gaan. Om vogels 
te kijken, moeten we de berm afdalen, uit 
het zicht van meneer Wind. De nochtans 
veel lichtere kluut, zwarte ruiter en ture-
luur blijven op hun dooie gemak verder 
rondstruinen. Op het water zien we slob-
eenden, tafeleenden, kuifeenden, noem 
maar op. De publiekslieveling wordt het 
nonnetje, de mannetjes wel te verstaan, 
met hun felwitte jas en zwarte kap.

Een volgende stop is Brouwersdam, een 
deeltje van de Deltawerken die de Ne-
derlanders met hun kop boven water 
houden. Nog op de bus wordt iedereen 
extatisch bij het zien van enkele grijze zee-
honden die aan de sluisdoorgang liggen 
te loeren op lekkers. Sommige JNM-ers 

blijven hangen bij de grijze loebassen, anderen gaan op zoek naar 
stipjes in de grijze zeemassa. Wederom richten op bewegend doel. 
Vlek. Op. Neer. Op. Wit. Neer. Op. Duikt onder. Op. Zwarte 
kop. Neer. Witte wangvlek. Op. Brilduiker! IJseend! Middelste 
zaagbek! Leuk spel. 

Na een laatste groet aan de grijze zeehonden rol-
len we richting de Plompe Toren, gewoonlijk onze 
laatste stop. Het is een vertrouwd beeld geworden: 
de rode avondzon omhult de rijzige toren en z’n 
velden in een warm deken, terwijl de zee het overige 
licht schitterend weerkaatst. Het programma is wat 
uitgelopen. Geen tijd meer om reeën of velduilen te 
zoeken. Halsstarrig tuur ik nog even door de teles-
coop, maar dan moet ik loslaten, terug de bus op. 
Aan alle mooie dagen komt een eind.
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       C l o s e - u p
Smalle weegbree – Plantago lanceolata

Plantago is afgeleid van planta pedis : plant voor de voetzool. 
Dit wijst op de vorm van de bladeren van Brede weegbree. 
Volgens andere bronnen werd het blad van grote weegbree ge-
bruikt om in primitieve of onaangepast schoeisel te leggen voor 
een beter comfort van de voeten. Lanceolata betekent lancet-
vormig, duidend op de langwerpige bladvormen. Dit vind je 
ook terug in de Nederlandse naam. Weegbree betekent ‘wat 
zich aan de weg breed maakt’  wegens vindplaats langs de we-
gen. 

De indianen gingen de plant al gauw ‘het voet-
spoor van de blanke man’ noemen. En dat had 
waarschijnlijk twee redenen. In de eerste plaats 
kwam de plant tevoorschijn op plekken waar 
blanken voorbijgekomen waren, maar boven-
dien overleefde de plant vooral op die plaatsen 
waar blanken voorbij bleven komen.
De blanke kolonisten gingen immers heel an-
ders om met het Noord-Amerikaanse landschap 
dan de oorspronkelijke bewoners. Die gingen er 
van uit, dat je waar je voorbijkwam geen spo-
ren in het landschap mocht achterlaten. Daarom 
vormden ze ook geen platgetreden paden, maar 
trachtten telkens via een andere weg ergens heen 
te gaan, om de flora de kans te geven zich te her-
stellen. De blanken daarentegen, gingen wel we-
gen en paden vormen, en daar, op plaatsen waar 
andere planten al snel gingen kwijnen, veroverde 
de  weegbree al snel een plekje.

Smalle weegbree is inheems in Europa, Noord- en Centraal-
Azië en Noord-Afrika en houdt van goed doorlatende, matige 
humusrijke grond in de zon of halfschaduw. Groeit goed langs 
bermen en akkers, op landwegen, tussen straatstenen en puin, 
langs spoorwegbermen.

De grootte van de plant kan sterk verschillen, maar ze wordt 
maximaal 0,5 m hoog. De soort begint in West- Europa in de 
voorzomer te bloeien en er zijn tot in de herfst bloeiende exem-
plaren te vinden. De bladeren staan allemaal in een bladrozet. Ze 
zijn lancetvorming en in voedselrijke omstandigheden staan ze 
opgericht. Onder schrale omstandigheden zijn ze kleiner, ron-

der van vorm en liggen ze plat tegen de grond. De aar staat op 
een gegroefde steel en is wat groen-bruinig van kleur. De witte 
helmknoppen die op de helmdraden relatief ver buiten de aar 
staan steken hiertegen af. De bloempjes hebben doorschijnende 
kroonslipjes met een bruine streep. De bloempjes produceren 
drie zaden. De aar is bij planten in voedselarme omstandigheden 
korter en boller van vorm.

We kunnen het gehele kruid of de jonge blaadjes, tijdens de bloei 
geoogst, gebruiken.

Smalle weegbree is een tonicum voor de lucht-
wegen, bij luchtwegeninfecties, droge, nerveuze 
hoest, verkoudheid, hooikoorts,angina. Smalle 
weegbree heeft een slijmoplossende werking.

Uitwendig werkt het samentrekkend, wond-
helend, ontstekingswerend. Je kan gekneusde 
blaadjes, een zalf of een lotion gebruiken bij 
schaafwonden, slecht genezende wonden, insec-
tenbeten, zweren, huidontstekingen. 
Als je geneteld bent, kan je een weegbreeblad 
wrijven over de netelprik (ook hondsdraf ).

Smalle weegbree wordt gekweekt in Rusland, 
Hongarije, Bulgarije, Polen, Duitsland …. voor 
de farmaceutische industrie.
Uit het blad kan je de vezels halen voor de aan-
maak van textiel.

Culinair kan je het blad aan salades toevoegen, 
maar het smaakt nogal bitter en je verwijdert best eerst de veze-
lige strengen. Je kan het blad ook als spinazie klaarmaken of met 
andere groenten gebruiken voor een soep.

Recept

Thee bij verkoudheden : neem gelijke delen van gedroogde smal-
le weegbree, eucalyptusblad, vlierbloesems, tijmblaadjes en salie-
blaadjes. Giet er kokend water over en laat 10 minuten trekken. 
Voor 1 tas volstaat 1 koffielepel van de kruiden.
Als je bloedverdunnende medicatie neemt, vraag dan eerst raad 
aan je arts vooraleer smalle weegbree te gebruiken.
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Colofon  Wa a r n e m i n g e n

  Pe r s o n a l i a

12-05 
Kleine Plevier (Charadrius dubius)  ........ Bufferbekken
Groenpootruiter - Tringa nebularia ......... Bufferbekken
Oeverloper - Actitis hypoleucos ............. Bufferbekken
Spotvogel - Hippolais icterina ................ Hooglede ......... Ludo Momerency
   
06-05 
Oeverloper - Actitis hypoleucos ............. Bufferbekken 
Zomertortel - Streptopelia turtur ............ Hooglede .............. Wim Declercq
   
28-04 
Kleine Plevier - Charadrius dubius  ........ Bufferbekken ... Ludo Momerency 

26-04 
Visarend - Pandion haliaetus ................ Roeselare ......... Maarten Willems
Slechtvalk - Falco peregrinus ................ Roeselare ........... JNM Roeselare
Groenpootruiter - Tringa nebularia ......... Ledegem - Oosthove
  .............................................................. Meerdere waarnemers 
   
23-04
Kleine Plevier - Charadrius dubius ......... Bufferbekken 
Oeverloper - Actitis hypoleucos ............. Bufferbekken
Groenpootruiter - Tringa nebularia ......... Bufferbekken
Witgat - Tringa ochropus ...................... Bufferbekken ... Ludo Momerency
Tapuit - Oenanthe oenanthe.................. Ledegem ...............Ignaas Robbe
   
21-04 
Kleine Plevier - Charadrius dubius ......... Bufferbekken
Groenpootruiter - Tringa nebularia ......... Bufferbekken
Witgat - Tringa ochropus ...................... Bufferbekken ............Robbe Cool
Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca
   Rollegem Kapelle (Dg) ..........................................Luc Deblauwe
   
20-04 
Bosruiter - Tringa glareola..................... Hooglede .............. Wim Declercq
Witgat - Tringa ochropus ...................... Kleiputten ............. Wim Declercq
   
19-04 
Kleine Plevier - Charadrius dubius ......... Roeselare ............. Karina Samyn
Witgat - Tringa ochropus ...................... Roeselare  ............ Karina Samyn
Groenpootruiter - Tringa nebularia ......... Roeselare  ............ Karina Samyn
  
18-04 
Slechtvalk - Falco peregrinus ................ Roeselare ............Bart Augustijns
Kleine Plevier - Charadrius dubius ......... Ledegemse Gavers Rollegem-
Kapelle  .............................................. Eddy Scheinpflug
Regenwulp - Numenius phaeopus ......... Ledegemse Gavers Rollegem-
Kapelle  .............................................. Meerdere waarnemers ................
Witgat - Tringa ochropus ...................... Bufferbekken
Groenpootruiter - Tringa nebularia ......... Bufferbekken ... Ludo Momerency 
  
15-04 
Witgat - Tringa ochropus ...................... Bufferbekken ... Ludo Momerency 

Je waarnemingen kan je best posten op waarnemingen.be 
Je kunt ze me ook doormailen op vandepitte.koen@skynet.be
Veel plezier tijdens het observeren!

We betuigen onze innige deelneming bij het overlijden van:

- Kim De Smaele, zoon van Patrick De Smaele en Brigitt Willems, 36 jaar, 
op 5 april 2014 
- Wilfried Wyffels, broer van Frieda en bestuurslid Ria, 61 jaar, op 22 
april 2014
- Hilde Vereecke, 57 jaar, overleed (plots) op 24 april






