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De overweldigende indruk-
ken van vier heerlijke novem-
berdagen in de buurt van het 
Lauwersmeer blijven nazin-
deren. Het zat allemaal snor: 
uitgestrekte gebieden om in te 
verdwalen en wegdromen, nip-
pen van de stilte en magie van 
Schiermonnikoog, een over-
vloed aan verrassingen, soor-
ten en aantallen. Dit allemaal 
onder ideale weersomstandig-
heden en boven alles een zeer 
hartelijke en ongedwongen 
sfeer. Het kan nog steeds anno 
2014: als najaarstankbeurt kon 
dat voor alle deelnemers tellen.

Ademloos toekijken hoe tien-
duizenden arctische ganzen, terug van ver weggeweest, schijn-
baar uit het niets in de schemering opdoemen en over ons heen 
schuiven. Of net niet: de aanvliegende V’s en ganzenstrepen 
splitsten zich telkens opnieuw net voor ze onze groep bereikten. 
Indrukwekkend hoe ze dan, zonder tegen elkaar aan te vliegen, 
chaotisch neerdwarrelden om opeengepakt een veilige slaapplek 
op het Lauwersmeer te vinden. 
Het milde weer deed enkele late zomergasten nog twijfelen, maar 
de herfstklok tikt onverbiddelijk alweer richting winter. Seizoe-
nen komen en gaan. Ook het Mandelstreke-feestjaar is bijna uit-
gezongen. Ik krijg meer en meer het gevoel dat de seizoenen, 
voor zover we die nog duidelijk kunnen onderscheiden, elkaar 
opvolgen in een verschroeiend tempo. Zou dat ook het gevolg 
zijn van het broeikaseffect J?

Dit overkwam me ook wanneer ik op enkele ideeën zat te broe-
den voor dit laatste voorwoordje als afdelingsvoorzitter. Dat het 
zeventien jaar geleden was wanneer ik de fakkel uit de handen 
van Pol Ingelaere mocht overnemen. Het lijkt nog gisteren. 
Ondertussen zijn zelfs veertig jaar verlopen wanneer eerst Peter 
Hantson en toen ik als verjongingskuur in het bestuur werden 
binnengeloodst. Het lijkt me al te flatterend op dit epitheton 
nu nog te mogen aanspraak maken. Zeker met het vele jongere 
bloed rond de tafel.

Zestig jaar en zes voorzitters. Mijn houdbaarheidsdatum is in 
dat perspectief ruimschoots overschreden. Steeds graag gedaan 
en je hoort me evenmin beweren dat er lastige klippen waren 

om te nemen. Zelfs de over-
gang eind 2001 naar Natuur-
punt was voor de afdeling een 
bijna naadloze stap, ondanks 
het feit dat we ineens met bijna 
500 leden erbij uit onze voegen 
zouden barsten. Nu komen we 
dicht bij 1000 families! Tegelijk 
namen naast de traditionele ac-
tiviteiten vooral het werk voor 
en achter de schermen toe: 
aanwezigheid in adviesraden, 
overleg met diensten en groe-
peringen, deelname aan pu-
blieksactiviteiten, opstart van 
heel wat werkgroepen, inten-
siever reservaatbeheer, natuur-
educatie en een meer professio-
nele aanpak van dit ledenblad.

Vergeet het: dit kon nooit de verdienste zijn van een voorzitter. 
De zeer genereuze inzet van een gesmeerd functionerend bestuur 
met daarnaast een stel zeer gemotiveerde leden is een recept dat 
een afdeling vleugels geeft. En meteen ook een boost voor de 
woordvoerder van een bestuur. Waarvan akte. Op de bijna 200 
bestuursvergaderingen waar ik het tafelhoofd bezette, was die 
bestuursinzet haast onvoorwaardelijk. Gereed om in de bres te 
springen, met veel voeling als het eens tegenzat: redenen te over 
om daar zeer gelukkig en dankbaar over te zijn. En jong en oud 
eensgezind kunnen klinken op wat goed loopt. 

Dan toch maar op zoek naar een metafoor voor een stoelenwis-
sel? Bij migrerende ganzengroepen of kraanvogels past het dat 
de koptrekker tijdig afgelost wordt om op koers en snelheid te 
blijven, waarbij iedereen eenzelfde ritme aanhoudt om niet snel 
uitgeput te raken. Zo komen ze veel verder dan enkel op eigen 
kracht.

Een frisse wind voor een Nieuwjaar: dat wens ik ons Mandel-
streke en elk van jullie toe, met een blakende gezondheid en veel 
goeste. Kijk al maar uit naar de smakelijke nieuwjaarsreceptie op 
vrijdag 23 januari. Weet alvast dat de verrassingen die onze twee 
‘focus’-Johans er in petto hebben niet zo maar intermezzo’s zul-
len zijn!

Piet

Komen en gaan

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

Natuurpunt Mandelstreke nodigt graag al haar leden en sympathisanten uit om bij een glas en veggie-hapjes gezellig na te praten 
over het voorbije jaar en het nieuwe jaar 2015 geïnspireerd in te zetten.
Iedereen welkom, zowel zij die vrijblijvend eens willen komen kennismaken met de lokale werking als zij die zich verder wensen 
in te zetten in de vereniging.

Als verwelkoming krijg je een kort overzicht van de planning voor 2015 en een verslag van de werking van 2014, vooral via foto’s 
van voorbije activiteiten. 

Er wordt ruim tijd voorzien voor een losse babbel, maar ook bieden we de kans aan iedereen die een functie wil opnemen in het 
afdelingsbestuur. Men kan zich hiervoor melden bij het secretariaat op 050 347824 of secretaris@natuurpuntmandelstreke.be, of 
stelt zich de avond zelf nog kandidaat.
Dit jaar is terug de helft van het huidig bestuur uittredend: Piet Desmet, Johan Hanssens, Peter Hantson, Martine Lakiere, 
Wim Marichal, Ria Wyffels. 
Deze gelegenheid grijpen we ook aan om een oproep te doen aan degenen die wensen mee te denken rond het milieu- en ruim-
telijke ordeningsbeleid in de gemeente, aan ledenwerving en promotie van de vereniging te doen enz.

Als afsluiter van de avond verrast onze veelzijdige penningmeester Johan Plouvier ons met een natuurfilm over grote katten 
in Indië.

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

Bruisende Nieuwjaarsreceptie
 Vrijdag 23 januari 2014 om 19u30

Zaal Zilverlink – Meensesteenweg 412 – 8800 Rumbeke

Je eigen foto’s, genomen op één van deze activiteiten, kun je – graag tijdig - hiervoor doorgeven op fotoarchief@natuur-
puntmandelstreke.be via www.wetransfer.com. Of  naar johanhanssens@fulladsl.be. Het kan ook door een usb-stick 
met de foto’s te bezorgen aan een van de bestuursleden. Liefst voor 20-12-2014.
De foto’s worden enkel gebruikt in het fotojaarverslag, ons tijdschrift ‘Door weer en wind’   en eventueel in onze info-
stand. In de twee laatste gevallen is dit met vermelding van de fotograaf.
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    A a n k o n d i g i n g e n

Padden op gang trekken... op 13 januari 2015

Na een geanimeerde inventarisatieronde dit jaar met een gedreven ploeg overzetters tekenen we alweer de krijtlijnen uit voor het 
komend amfibieënseizoen. Al wie zich bij het voorjaarspaddenleed betrokken voelt tijdens hun kamikazetocht naar de voortplan-
tingspoelen is zeker welkom op de contactvergadering 2015. Vink alvast dinsdag 13 januari aan in je agenda. We komen bijeen 
om 19u in het Achterhuis, ‘s Gravenstraat 14 (achter zaal Don Bosco).

Daar wordt een kort overzicht gegeven van de overzetacties en inventarisatierondes anno 2014, waarna de ploeg-en werkverde-
ling voor de controles langs de trekgebieden van padden en andere amfibieën. Natuurlijk ontbreken hierbij de instructies voor 
het herkennen en veilig overzetten niet.

Misschien hebben we dan ook al meer nieuws over de schimmelinfectie die via invoer van Aziatische salamanders, onze salaman-
ders bedreigt en waartegen ze geen resistentie hebben ontwikkeld. De Batrachochytrium salamandrivorens (letterlijk salamander-
etend) tast de huid van de dieren aan, die cruciaal is voor hun ademhaling. Volgens recent onderzoek door een team, geleid door 
de Gentse universiteit, zou de infectie dodelijk zijn voor een tiental Europese en Amerikaanse salamandersoorten.

In Nederland zijn de rangen bij vuursalamanders al danig uitgedund. De ziekte is ondertussen ook al in het grensgebied met 
België gesignaleerd. Hopelijk luidt dit niet, naast biotoopverlies en het niets ontziend verkeer, de doodsteek in van een deel van 
onze inlandse herpetofauna – reptielen en amfibieën - , waartoe de oudste gewervelde landdieren van ons land behoren.

Ook daarom is elke bijdrage die we plaatselijk kunnen leveren om ze een zetje te geven richting succesvolle voortplanting zeer 
belangrijk voor het overleven van die kwetsbare soorten. Iedereen welkom dus op 13 januari. De vergadering loopt tot 21u.

4-daagse naar Limburg: 14 – 17 mei 2015

We zoeken het volgend jaar wat dichter bij huis en bezoeken enkele Vlaamse topgebieden in de provincies 
Antwerpen en Limburg.
Voor deze 4-daagse heeft het bestuur nog eens voor een hotelformule geopteerd. Opnieuw rijden we met 
twee busjes waardoor we met een groep van minimum 18 Natuurpunters, samen deze schitterende streek 
kunnen bezoeken. De richtprijs bedraagt 250 à 300 euro. Inschrijven kan via een voorschot van 50 euro 
tegen 28 februari 2015. Het saldo ontvangen we dan graag tegen 15 april 2015. Info omtrent het hotel en 
de exacte prijs wordt zo spoedig als mogelijk op onze website gepubliceerd!
Het Groot Schietveld, Oude Landen, Zwarte Beek, Sint-Pietersberg, de Maten en het plateau van Caestert 
staan op het programma.  Voor meer info omtrent deze natuurparels, raadpleeg volgende sites:
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Groot_Schietveld
- http://www.natuurpunt.be/natuurgebied-oude-landen_396.aspx 
- http://www.zwartebeek.be/afbeeldingen/natuurgebieden/brochurengzwartebeeki2010.pdf
- http://www.natuurpunt.be/natuurgebied-sint-pietersberg_157.aspx 
- http://www.natuurpunt.be/nl/de-natuur-in/natuurgebied-de-maten_82.aspx 
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A a n k o n d i g i n g e n

Tel de vogels in jouw tuin ti jdens 
het Grote Vogelweekend

 
Het is winter en bar koud. Tijd dus om de vogels in onze tuin te helpen met zelfgemaakte vetbollen, lekkere nootjes of een 
geschilde appel. Zo ben je verzekerd van heel wat vogelgekwetter tijdens Het Grote Vogelweekend op 17 en 18 januari. Tel de 
mezen, mussen en lijsters in je tuin en geef je resultaten online door. Van 12 tot 16 januari kunnen ook scholen hun schoolplein-
vogels doorgeven via de grote vogeltelling voor scholen. Elke getelde vogel telt!
 
In 2014 telden meer dan 20.000 mensen in meer dan 14.000 tuinen meer dan 372.000 vogels. Een prachtig resultaat dat we in 
2015 minstens willen evenaren. Voor het eerst sinds 2011 is niet de vink, maar de huismus terug de meest getelde vogel in onze 
Vlaamse tuinen. De vink zakt naar de tweede plek. Een verklaring daarvoor is het uitblijven van een echte winter en het betere 
noten-najaar van 2013.
 
Met deze massale tuinvogeltelling 
schets je samen met duizenden an-
dere tellers een beeld van de vogel-
rijkdom in onze tuinen en leer je hoe 
we de vogels het beste helpen tijdens 
deze koude winterdagen.
 
Surf nu naar www.vogelweekend.be 
en ontdek hoe je je tuin kan voorbe-
reiden op Het Grote Vogelweekend. 
Succes!
 
Doe jij ook mee op 17 & 18 januari?
www.vogelweekend.be
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      A a n k o n d i g i n g e n

Weer een Kersttimmeractie op zaterdag 27/12

Het luidruchtig samen kloppen tussen kerst en Nieuwjaar zal weer niet ongemerkt voorbijgaan. Dit jaar geen ‘onnozel’ – voor 
kinderen onschuldig - geklop want op zaterdag 27 december. Wie een beetje met hamer, tang en/of verfkwast kan omspringen 
en de kinderen en/of kleinkinderen die doorslaggevende beginselen wil doorgeven mag daar zeker niet ontbreken.
Meer dan honderd insectenhotels en mezenkasten krijg je in embryonale fase voorgeschoteld. Het is aan jullie om die om te 
toveren tot een knus insecten- of mezenstalletje: daarmee blijven we meteen in de passende sfeer van de eindejaarsperiode.
Zoals de traditie het al meer dan 15 jaar wil, tracteren we jong en oud op een heerlijke zoete hap van eigen bak, warme verse 
chocomelk en voor ouderen ook iets kleiner en ‘klaarder’. Nog een toetje: tegen de prijs van een zelfbouwpakket kunnen jullie 
een kant en klaar kastje naar huis meekrijgen.
Montagehal van dienst – bij erg koud weer wordt ze verwarmd – is de loods bij aannemersbedrijf E. Debal, Verbrandhofstraat 
156 te Roeselare.

Wanneer?
Zaterdag 27 december om 13u30. We willen opruimen tegen 16u00.

Waar?
Bouwonderneming Debal, Verbrandhofstraat 130 Roeselare. Aan de ingang zal je onze Natuurpuntvlaggen zien wapperen. Er is 
ruim parkeergelegenheid op het bedrijfsterrein zelf.

Meebrengen?
Voldoende warme kledij, denk ook aan een oude jas ivm spatten bij het inoliën met beits. 
Meer ervaren timmeraars nemen best een hamer (voor kinderen best niet te zwaar) en tang mee. Oordopjes ook welkom.
Werkhandschoenen zijn handig, maar we hebben steeds een voorraadje bij. Alleen ontbreken hierbij de kleine kindermaten…

Een seintje vooraf!
Graag willen we ongeveer weten hoeveel mensen komen afzakken. Daarom tijdig een belletje naar 051225852 of mail naar na-
tuur.mandelstreke@gmail.com
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I n  d e  b r a n d i n g

Op 12 november 2014 kregen we een 
boeiende uiteenzetting van Theo Vitse, 
ingenieur bij het Agentschap voor Na-
tuur en Bos over de stand van zaken van 
de stadsbossen in Roeselare. In Beveren 
langs de Krommebeek mogen we volgend 
voorjaar de eerste 4 ha verwelkomen van 
het Krommebeekbos.  In Rumbeke wordt 
het bestaande Bergmolenbos uitgebreid 
met 2 ha. Ook de volgende jaren wordt 
aangeplant op beide locaties. 

Met Natuurpunt zijn we blij dat de aan-
plant van beide bossen eindelijk uit de 
startblokken schiet. 

Roeselare moet zowat de groenarmste re-
gio van Europa zijn maar initiatieven rond 
bos werden in de jaren zeventig en tach-
tig nauwelijks genomen. In het Algemeen 
Plan van Aanleg van Roeselare werd in 
1991 een tiental ha groen ingekleurd in 
de buurt van de Kleiputten van Rumbeke.  
Het aangeduide groen was niet in verhou-
ding met de honderden ha industrie- en 
woongebied die er bijkwamen.  Maar de 
aangeduide groene percelen werden wel 
door de stad grotendeels aangekocht en 
bebost.  

De actie voor een echt stadsbos in Roese-
lare startte in 1996 door het oprichten van 
het platform Groene long.  De initiatief-
nemer was Dirk Steyaert van Agalev (nu 
Groen). 
Binnen dit platform werd een dossier 
“groene long” voorbereid waarin een toe-
komstvisie voor groen in  Roeselare werd 
geschetst. De belangrijkste voorstellen uit 
het dossier waren de creatie van een groot 
bos van 200 ha rond de Kleiputten, het 
aanleggen van bijkomende fiets- en wan-
delpaden (o.a. op de spoorwegzate naar Ie-
per) en de herwaardering van beekvalleien. 

Eens het dossier afgewerkt was, werd het 
in 1997 opgestuurd naar diverse instanties  
zoals gemeente, provincie en Vlaams ge-
west en politici. Stad Roeselare reageerde 
niet enthousiast. Enkel de mensen van het 
Agentschap voor Natuur en Bos steunden 
onze actie. Daarnaast kregen alle Roese-
laarse verenigingen het dossier opgestuurd. 
Bij het dossier werd een begeleidende brief 
gestopt waarin gevraagd werd toe te treden 
tot het platform groene long. Een veertig-
tal verenigingen stuurden de brief terug en 
traden toe tot het platform. Het unieke 
was dat niet alleen natuurverenigingen 
(jnm, velt, wielewaal enz) onze platform 
ondersteunden maar ook verenigingen die 
niet rechtstreeks werkten rond milieu zoals 
de Bond van Grote en Jonge gezinnen, de 
partij VU, wandelclubs en archeologische 
verenigingen.

Vanaf 1999 werd het platform getrokken 
door vzw leefmilieu Roeselare (de koepel 
van de Roeselaarse natuur- en milieuver-
enigingen). Om ons platform en onze 
wensen meer kenbaar te maken, besloten 
we om in mei 2000 een wandel- en fiets-
happening te organiseren. We organiseer-
den deze happening in het kader van de 
Dag van de Aarde.  Deze Dag van de Aarde 
is een organisatie van de Bond Beter Leef-
milieu (Vlaamse koepel van de natuur- en 
milieuverenigingen). Het epicentrum van 
de happening was de parking van de Klei-
putten in Roeselare. De stad Roeselare le-
verde logistieke steun door het installeren 
van tuinhuisjes op de diverse locaties.

De komende jaren organiseerden we op 
verschillende locaties in Roeselare en ook 
tweemaal buiten Roeselare (Gits en Sta-
den) de Dag van de Aarde om aandacht 
te vragen voor een stadsbos. In 2002 werd 
in Beveren ter hoogte van het Sportpark in 
Beveren een succesvolle editie gehouden 
met een 800 tal aanwezigen.

Vanaf 2002 begon de gewestelijke pla-
nologische molen te malen in Roeselare. 
ANB bestelde een localisatiestudie om te 
bekijken welke zones meest geschikt wa-
ren.  Het Bergmolenbos en het zuiden 
van Beveren kwamen als meest geschikte 
zones naar voor.  Bij de afbakening van het 
stedelijk gebied Roeselare  in 2008 door 
het Vlaams gewest werd deze locatiestudie 
gelukkig toegepast.  Naast bijkomende in-
dustrie- en woonzone werd 117 ha bijko-
mend bosgebied aangeduid rond de Klei-
putten in Roeselare en 32 ha in het zuiden 
van Beveren.  Twaalf jaar lobby-werk en 
10 organisaties van de Dag van de Aarde 
later was het eindelijk zover. Het stadsbos 
was althans planologisch gerealiseerd.

Ligging van de twee stadsbossen in Roeselare
In 2011 werd voor beide zones een inrich-

tingsplan gemaakt zodat bij verwerving 
van de gronden direct kan geplant of in-
gericht worden.

Het plan voor het Bergmolenbos rond 
de Kleiputten komt in de volgende Door 
weer en wind aan bod. We concentreren 
ons nu op het nieuwe Krommebeekbos.

In het praatplan worden de ligging en 
inrichtingsprinicipes weergegeven. Het 
Krommebeekbos ligt tussen de Ardooi-
sesteenweg , het fietspad langs de Krom-
mebeek, het sportpark van Beveren en het 
rondpunt Mandellaan en Beversesteenweg 
(vroegere rijkswachtkazerne).

Ligging van het  Krommebeekbos en de 
inrichtingsprincipes

Achter de vroegere kazerne (rondpunt 
Mandellaan en Beversesteenweg) ligt een 
stuk spontane natuur van ongeveer 1 ha 
met wilgenbos en restanten van de natte 
hooilanden. Dit spontaan bos werd  ech-
ter nog niet aangekocht door ANB maar 
er loopt wel een wandelpaadje door dat 
de verbinding maakt tussen de Ardooie-
steenweg en de wijk tussen de Mandellaan 
en de Beverseaardeweg. Na de aankoop 
wordt dit pad één van de toegangen tot het 
Krommebeekbos. Ik zag er massa’s oranje 
zandoogjes op de bloeiende bramen en 
ook de sperwer en zwartkop zijn er aan-
wezig. Vanuit dit bosje kunnen vlinders, 
amfibieën, kruiden, kleine zoogdieren en 
vogels het nieuwe bos koloniseren. 

Nieuw bos in Beveren: het Krommebeekbos
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          I n  d e  b r a n d i n g

Spontaan wilgenbos en toekomstige toegang 
vanaf Mandellaan

Twee hoogspanningsleidingen lopen bo-
ven het toekomstige bos. In die zone mag 
geen bos aangeplant worden maar wordt 
de bestaande weide behouden en ingericht 
als begrazingsblok. Het is de weide langs 
het fietspad naast de Krommebeek waar 
zwarte boerenpaarden lopen te grazen.  
Deze weide werd reeds aangekocht door 
ANB samen met omliggende akkers. In 
totaal zijn er 10,5 ha aangekocht. De paar-
den zorgen straks voor het beheer van het 
begrazingsblok. De mest is indirect een ze-
gen voor veel dieren aangezien mestkevers 
een belangrijk voedsel zijn voor dwerg-
vleermuizen, steenuilen, egels en andere 
insecteneters. Op onderstaande kaart zijn 
de verworven percelen aangeduid in het 
geel. De groene percelen moeten nog ver-
worven worden maar hebben een groene 
bestemming.

Geel: reeds eigendom van ANB; groen : groene 
bestemming maar nog geen eigendom

Het Krommebeekbos vormt een groene 
wig tussen de wijk ten zuiden van de kerk 
Beveren en de wijk tussen Mandellaan en 
Beverseaardeweg. Een nieuw fietspad zal 
beide wijken verbinden door dit begra-
zingblok. 

Onder hoogspanning komt er een begrazings-
blok en fietspad

In de weide ligt een grote poel die te lij-
den heeft van grote waternavel : een las-
tige exoot. Maar de groene kikkers hebben 
het er toch naar hun zin. Ze kunnen de 
toekomstige poelen in het Bergmolenbos 
koloniseren. Langs de Krommebeek zie 
ik ook regelmatig de ijsvogel passeren. 
Na de bestuursvergadering bij Vera liep 
ook al eens een vos voor m’n  wielen.  In 
het spaarbekken van de Krommebeek 
naast het sportpark van Beveren broeden 
de dodaars en de kleine karekiet. Ook 
de steenuil hoor ik vaak roepen langs de 
Krommebeek. De Krommebeek is echt 
natuurverbinding in het natuurarme Roe-
selare.

Zicht vanaf Beverseaardeweg : links van het 
fietspad komt er bos, rechts van het fietpad 

ligt de Krommebeek

Het speelbos wordt aangelegd tussen de 
pittoreske hoeve Blauwe toren en de Ar-
dooisesteenweg. Ook langs de Ardooise-
steenweg komt een toegang tot het Krom-
mebeekbos.

De eerste bosaanplanting wordt voorzien 
op 1 maart 2015.  In totaal worden in 
2015 bijna 4 ha aangeplant. Ze worden 

aangeduid in het plan met een rode kleur.  
Op onze website wordt nog meer info ge-
geven over die beplantingsactie. Ook de 
komende jaren wordt jaarlijks meer dan 1 
ha aangeplant.

Timing van de bebossing in Beveren

Op de foto getrokken vanaf het fietspad 
naast de Krommebeek zie je de zwarte 
boerenpaarden op het toekomstig begra-
zingsblok.

De twee achterste paarden kijken naar de 3,76 
ha die zullen bebost worden in het voorjaar 

2015

In het volgende nummer bekijken we de 
situatie rond de Kleiputten. 

Tekst en foto’s: Wim Marichal 

Met dank aan Theo Vitse voor info en de jaren 
inzet voor stadsbossen in Roeselare en elders.
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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 naar het Lauwersmeer

Een vos liet zich tijdens de picknick aan het bezoekerscentrum 
‘Oostvaardersplassen’ van wel heel dichtbij bewonderen.

Duizenden ganzen zoeken op het Lauwersmeer een  veilige 
plaats om de nacht door te bengen.

Veel paddenstoelen op Schiermonnikoog, waaronder deze grote 
parasolzwam.

Zonnende grijze zeehond op Schiermonnikoog.

Rotgans, roodhalsgans en brandgans op Schiermonnikoog.
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Mandelstreke zestig jaar jong!

Het is alweer achterom kijken naar het feestmoment en alles 
wat daarmee gepaard ging. Het zat op zondag 14 september 
uiteindelijk allemaal mee. Veel volk achter de schermen en in 
de keuken van het kasteel dat de laatste voorbereidselen haast 
stressvrij deed verlopen. Johan Hanssens had er zijn hele tru-
kendoos moeten bijhalen, maar de bijna 40 gelauwerde foto’s 
bleven uiteindelijk die dag zelf op hun plaats hangen.

Vele leden en genodigden deden de Ridderzaal vollopen waarna 
het mild nazomerweertje ze weer deed leeglopen richting open-
luchtreceptie. Dat heerlijk kader werd overgoten met zowel bub-
bels als de muzikale verwennerij van Mathilde, Antoine en Karel. 
Met de timing voor een keer onder controle, kregen we ruim de 
tijd voor een relaxe babbel nadat het spreekgestoelte leeg, de na-
tuurfotografieprijzen uitgereikt en de beide cheques van €2000 
voor projecten van WWF België overhandigd waren.
De vier volgende zondagnamiddagen meegerekend, lokte de 
fototentoonstelling ruim 400 bezoekers. Ook de vier thema-
wandelingen hadden succes. Tussendoor heeft een ijverige eigen 
verhuisploeg enkele keren de Ridderzaal moeten leegmaken en 
opnieuw aankleden, maar ook dat verliep naar wens, idem voor 
de permanentie.

Zeker past hier een warm dankjewel aan alle schouders die het 
ganse feestelijk gebeuren tot een succes maakten. Laat hierover 
geen twijfel bestaan: de hoofdpluim gaat naar de nestor van het 
bestuur, Johan Hanssens. Hij is tot in de details meer dan een jaar 
lang de motor geweest van de fotowedstrijd ‘Natuur in Mandel-
streke in beeld gebracht’, met alles wat daar bij kwam kijken. Tot 
slot werden we ook erg verwend met het genereus aanbod van de 
unieke site op het Sterreboskasteel, waarvoor we Luc Glorieux 
van Busworld nogmaals willen bedanken.

Nog dit. Voor wie de gelegenheid niet had om de tot de ver-
beelding sprekende natuurfoto’s te komen bekijken: we 
hangen die nog eens op tijdens onze nieuwjaarsreceptie en 
bestuursverkiezing op vrijdagavond 23 januari in de zaal Zil-
verlink. Iedereen welkom!

Baardmannetjes lieten zich aan het Jaap Deensgat van heel 
dichtbij bewonderen.

Wachtend op de voorzitter,…en de velduil die net de oversteek 
vanuit Denemarken met succes afrondde.

Konikspaarden kruisen ons pad
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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

Daguitstap naar de pol-
ders in de IJzervallei               

Zo 7 december

Natuur.quiz in Bavikhove                                     

10de Kerstnestkasttim-
meractie

Amfibieënwerkgroep:
Start paddenoverzetac-
tie

Daguitstap 
“Wintertoppers”                                       

Het Grote Vogelweekend

nieuwjaarsreceptie + 
bestuursverkiezing

Cursus Voorjaarsbloei-
ers in Ardooieveld

Cursus Voorjaarsbloei-
ers in Vorte Bossen

Daguitstap naar
Zeeuws-Vlaanderen                           

4-daagse reis 
naar Limburg                            

Open natuurwandeling 
Kleiputten Rumbeke         

Open natuurwandeling 
Kleiputten Rumbeke         

Open natuurwandeling 
Kleiputten Rumbeke         

Avondwandeling 
Yzerbroeken        

Avondwandeling 
Vrijgeweid Houthulst        

Daguitstap naar 
Harchies                                               

Vroegmorgenwandeling in 
Vijfwegen

Za 13 december

Za 27 december

Di 13 januari 2015

Zo 18 januari

Za 17 & Zo 18 
januari

Vr 23 januari 2015

Vr 27 maart

Ma 06 april

Zo 15 februari

OHH 14-17 mei

Zo 15 maart

Zo 19 april

Zo 19 april

Vr 08 mei

Vr 22 mei

Zo 15 maart

Zo 03 mei

19:30-22:30 

13:30-16:30 

19:00 

08:30 

19:30 

19:00-22:00 

14:30-17:30 

08:00-18:30 

08:00-18:30 

10:00-11:30 

10:00-11:30 

10:00-11:30 

19:00 

19:00 

08:00-18:00 

05:15 

Hans 
Vermeulen

Bart Mortier

zaal Torengalm

Verbrandhofstr 130

‘t Achterhuis

Zilverlink
Meensestwg 412

Kasteelstraat 1 
Ardooie- 
Keunepeupe

Brandstraat 
kerk Doomkerke

Babilliestraat

Babilliestraat

Babilliestraat

oud station 
Vijfwegen

Met beeldmateriaal van voorbije activiteiten
+ natuurfilm 

theorieles 
leden €6 / niet-leden €8
ism NP De Torenvalk

praktijkles - €2 voor wie 
niet ingeschreven was 
voor de theorieles

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

prijs €16 /ploeg van 4, vooraf 
inschrijven verplicht - ism Natuur.
koepel Zuid-West-Vlaanderen

8:30-18:30

Piet Desmet

Martine 
Lakiere

Johan 
Plouvier

Hans Ver-
meersch 
056 362804
hans@natuurkoepel.
be

Piet Desmet

Dirk 
Willemyns 
0479 92 21 86

Dirk 
Willemyns 
0479 92 21 86

Philippe 
Deprez

Peter 
Hantson

Piet Desmet

Piet Desmet

Piet Desmet

Koen 
Vandepitte

Piet DesmetPhilippe 
Deprez



 13 - winter 2014Door Weer en Wind

A c t i v i t e i t e n k a l e n d e r

Natuurpunt “De Buizerd”

JNM

Zaterdag 13 december - gewoon 
Clan Du Neon

Vrijdag 19 december - gewoon
Kerstfuif

Zaterdag 27 december - piep
Nestkasttimmeractie

Zondag 28 december - ini
Stadsspel in Kortrijk

Zondag 11 januari - piep
Vredeseilanden

Zondag 8 februari - piep
Knotten

Zondag 14 februari - ini & gewoon
Zeelandtocht

Vrijdag 20 tot zondag 22 februari - gewoon
Roze Klakskes Ladies Weekend

Zondag 14 Maart - gewoon
Koers-AV-Fuif

Altijd inschrijven voor de activiteiten:  Een telefoontje naar Marleen, 
secretariaat van Velt - Roeselare, op  051 20 18 00    of  mdeforche@
gmail.com én overschrijven op de Velt-rek. BE89 9792 5497 2585 p.a. 
Pater Pirestraat  9,   Roeselare

Ma. 15 dec. ‘14: ”BLOEMSCHIKKEN”
o.l.v  Tine  Muylle maken we een tafelstuk
Inschrijven  tegen  05 dec. Door storten op de rekening
Deelnemen  kost 15 € leden /  25 €

Volgend  materiaal  is  inbegrepen:  guirlande in isomo van 50 cm, mini 
tafeldeco 13/9 cm, kleine kopspelden, etalagespelden, rode bouillon-
draad,  krammen van 3 cm, lijmspray en zilverpoeder, 5  grote aspidis-
trabladeren, 1/2 tak asparagus (wit), 5 rode rozen of 3 rode gerbera’s                       

Materiaal om zelf mee te brengen: stuk plastiek als tafelbescherming, 
snoeischaar, goed snijdend mesje, een vijftal kleine kerstballetjes: kleur 
volgens eigen keuze.(Kleur bloemen: rood), verschillende soorten kerst-
groen om een oasisstuk van 13/9 cm te bekleden 
--------------------------------------------------------------------
Maandag 19 jan., (02 mrt.,  30 mrt.) 2015 : 
“De fascinerende kruidenwereld”
Korte reeks verzorgd door  Rita  Gesquière, herboriste.  
           
Tijdens 3 workshops,  die telkens  starten om  14 u., maken we een rond-
reis door de boeiende en fascinerende wereld van de kruiden. Telkens 
krijg je informatie over het culinair, medicinaal, huishoudelijk en cosme-
tisch gebruik van de kruiden, maak je een product om mee naar huis te 
nemen, bv een zelfgemaakte curry en krijg je ‘kruidenhapjes’ te proeven. 
Je krijgt ook een  aantal recepten mee om thuis verder te experimenteren. 
Drankje & syllabus inbegrepen.

Sessie 1 : “ exotische kruiden” - maandag 19 januari ‘15 
Sessie 2 : “ tuinkruiden” - maandag 2 maart ‘15.  
Sessie 3 : “ wilde kruiden” - maandag 30 maart ‘15
Deelnameprijs:  de reeks  42 € leden   /  52 € niet-leden  
                      per les  16 € leden  /  19 € niet-leden
Opmerking: voorrang wordt gegeven aan de inschrijvingen per reeks
15 plaatsen beschikbaar Inschrijving is pas geldig nà betaling - vóór 5 
januari 2015 
-------------------------------------------------------------------
Za. 07 mrt. 2015:  (14u.) “SNOEILES” 
door A. Houthoofd bij  Siegfried Heirweg 115A Beveren 

Velt

Dagexcursie 
naar Westhoekduinen                                                          

Avondwandeling 
Vierlingen        

Avondwandeling 
Miseriebocht St Joris        

Zo 14 juni

Vr 05 juni

Vr 29 mei

08:00 

19:00 

19:00 

Peter 
Hantson

Wim 
Marichal

Ria Wyffels
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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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 N a t u u r s p r o k k e l s
Tuinplezier

Het is nu bijna half november, maar de tuin heeft zich nog 
lang niet in een winterpak gehesen. Er blijft natuurlijk het 
eeuwig groen van hulst, taxus, buxus en vuurdoorn, die nog 
amper enkele vuurrode bessen overhoudt. De rest werd vak-
kundig geplunderd door gulzige merels en huismussen. Veel 
bomen en struiken dragen nog opvallend veel bladeren: de 
beuken in groen-gele tinten, de hazelaar in donker blad, in 
de meidoornhaag is zelfs geen herfstkleur te bekennen. Ook 
de stermagnolia houdt het nog even vol, maar straks kleurt hij 
helemaal geel om kort daarna kaal de winterkou te trotseren. 
Het aanhoudend zachte weer kan de gang der seizoenen niet 
verbergen: hoog in populier en lijsterbes houden nog slechts 
een handvol blaadjes stand en ook de felle kleurenpracht van 
de fluweelboom ligt al te verdorren tussen paddenstoelen, die 
andere herauten van het najaar. 

Tussen de talloze groenvariaties in vallen een paar zeldzame laat-
bloeiers des te beter op. Vooral enkele rozen trekken de aandacht. 
Het zijn lichtpuntjes in de donkerder wordende dagen. Twee 
prachtige rosa nostalgia stelen de show. Ook in de zomermaan-
den is dit een opvallende roos met een komvormige grote bloem, 
crèmekleurig en aan de rand kersrood. Mijn novemberexempla-
ren zien er niet zo fris uit en verspreiden niet de zoete geur als 
hun voorgangers eerder op het jaar, maar zij lijken mij toch veel 
dierbaarder. Zij bieden de illusie dat de zomer nog niet volledig 
verdwenen is. 

Enkele geraniums en begonia’s willen in de bloembakken op de 
keukenvensterbank  nog van geen wijken weten, maar bieden 
evenveel plezier als de overdadige zomerse boeketten. De piep-
kleine paarse ijzerhardbloempjes komen nu meer dan ooit tot 
hun recht en een eenzame grootbloemige clematis trekt tussen 
de uitgebloeide klimrozen alle aandacht naar zich toe. Maar één 
rozenstruik blijft jaar na jaar bloempracht tevoorschijn toveren 
tot de eerste vrieskou: de variëteit Mary Rose , die ook al een van 
de eerste lentebloeiers is. Deze rozerode Engelse roos, pas in 1983 
door autoriteit David Austen geïntroduceerd,  wordt niet veel 
hoger dan één meter maar imponeert nu tussen de kale soortge-
noten.

Ook in de poëzie is het beeld van de laatste roos niet onopge-
merkt gebleven. Het beroemdste voorbeeld hiervan komt voor in 
het bekende liefdesgedicht ‘Dien avond en die rooze’ van Guido 
Gezelle. Gezelle schreef het in Roeselare in november 1858 nadat 
hij van zijn student Eugeen van Oye een roos had gekregen, ‘de 
laatste rooze van den zomer’. Van Oye had de roos na een verlof-
dag van huis meegebracht en aan zijn leraar geschonken onder 
meer om ‘eenige Poëtieke gedachten in u door mij te wekken en 
in d’hope van ze misschien in een Dichterbloeme weêr te mogen 
ontvangen’.  Die ene roos leverde een van de mooiste gedichten 
van de Nederlandse literatuur op. 

Je ziet soms tuintjes die tegen eind oktober al helemaal ‘opge-
ruimd’ zijn: alle vaste planten zijn tot op de grond gesnoeid, de 
boompjes geknot, struiken nog eens gladgeschoren en de rozen-
partijen gekortwiekt en bemest volgens de regels der tuinboeken. 
Ik vermoed dat het binnenin bij die tuineigenaars ook allemaal 
even keurig en netjes is, maar oogt een interieur, waar geen stofje 
of pluisje te bespeuren valt en waar zetels en kasten altijd onbe-
rispelijk glanzen als nieuw, niet ongezellig en steriel? Door een 
tuin voortijdig en onnodig ‘op te ruimen’ blijft men verstoten van 
bijna een half jaar tuinplezier. Hoe vroeger de overijverige tuinier 
aan het snoeien en opkuisen gaat, hoe minder hij zal kunnen 
genieten van koolmeesjes en putters die zich aan de zaaddozen te 
goed doen. Hoe netter een tuin, hoe minder leven. ‘De tuin is een 
treurige plek voor perfectionisten’ schreef Michael Pallan in ‘Mijn 
tweede natuur. Leven met een weerbarstige tuin’, een verzameling 

van zijn columns over tuinieren die verschenen in ‘The New York 
Times’. Ik houd er van om de natuur in het najaar haar gang te 
laten gaan. Wie de grote tuinschoonmaak tot de lente uitstelt, 
schenkt zichzelf gegarandeerd een winter met meer natuurplezier.

Johan Strobbe 
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N a t u u r s p r o k k e l s
Wespendief steelt de show in Woumen

“Maar Cien, dit wordt dé waarneming van het jaar!” Sofie’s 
enthousiasme kon niet op. Alles begon op 10 september 2014. 
Ik ontdekte toen enkele verse raten in de buurt van een wes-
pennest bij mij thuis in Woumen, op een boogscheut van De 
Blankaart. Hier was een wespendief op bezoek geweest!

Geheel onverwacht was dit bezoek niet: in juli hadden we het 
wespennest ontdekt aan de voet van een grote es. De wespen vlo-
gen af en aan en verdwenen in een mollen- of muizengat zo’n 15 
cm diep, schuin weg onder de grond. Het wespennest was ver 
genoeg van het huis verwijderd zodat de kleinkinderen er niet 
langs kwamen. Het kon dus rustig blijven zitten.
Eind juli hoorde ik de torenvalken alarmeren. Toen ik ging kij-
ken, vloog er een grote, bruine roofvogel weg vanuit een hoge 
boomtop. Een buizerd? Of was het een wespendief op prospectie? 
Ook in augustus kwam er al een grote, bruine maar slanke roof-
vogel een rondje overvliegen.

Met gespreide vleugels en opgerichte staart

In de namiddag ging ik met mijn oudste kleinzoon van op een 
veilige afstand kijken. De wespen waren immers hyperactief. 
Toen mijn dochter Sigrid en ik rond 17 uur naar het nest liepen, 
zagen we een donkerbruine vogel ter grootte van een buizerd van 
bij het wespennest naar de beschutting van de knotwilgen aan 
de wal weg vliegen. We zagen heel duidelijk een vuilwitte band 
op de rug, aan de basis van de staart. Dit was een juveniele wes-
pendief.

Onmiddellijk gingen we terug naar binnen om de vogel niet ver-
der te storen. Een twintigtal minuten later was hij terug. Vanop 
een trapladdertje in de living kon ik mijn eerste foto’s van een 
hele reeks maken.
Het gedrag van de vogel was echt verbazingwekkend. Ik had 
altijd gedacht dat wespendieven gewoon het gat van het wes-
pennest met hun poten openkrabben. Dat is inderdaad ook het 
geval, maar deze vogel ging volledig plat op de grond over het 
wespennest liggen met gespreide vleugels en soms opgerichte 
staart. De vogel kon deze houding meer dan anderhalve minuut 
lang aanhouden.

Ik sloop dichterbij via het terras en kon vanachter een haag het 
gebeuren van heel dichtbij observeren en fotograferen. Die dag 
bleef de vogel aan de slag tot ongeveer 19 uur. 
De volgende dag was de wespendief rond 11 uur terug op post en 
bleef opnieuw twee uur foerageren. Je zag hem telkens de larven 
uit de raten pikken. Rond 17 uur was hij er opnieuw en speelden 
zich dezelfde taferelen af.

Tot nu toe had ik enkel mijn kinderen van het hoog bezoek op de 
hoogte gebracht, maar nu de wespendief dagelijks twee keer langs 
kwam, telkens voor twee uur, wilde ik ook andere mensen laten 

meegenieten van het spektakel. Toevallig kwam ik op vrijdag 12 
september op het secretariaat van Natuurpunt op De Blankaart 
en vertelde Sofie van het bezoek. Tijdens haar lunchpauze kwam 
ze langs, want de vogel was er terug sinds 11 uur 30. Met mijn 
fototoestel kon ze enkele filmopnames maken van de foerage-
rende vogel.

Klokvast fotomodel met allure

Gedurende die dagen bleef ik angstvallig binnen om de vogel 
zeker niet te verstoren. En inderdaad, iets na 17 uur zat hij met 
uitgespreide vleugels rustig te zonnen op een hooiopper. Weer 
sloop ik naar buiten en kon vanachter de haag enkele foto’s ne-
men waarop duidelijk de witte rand aan de staartveren te zien 
was. Na een tiental minuten begon hij weer te foerageren.
Sofie had intussen enkele vakkundige vogelfotografen verwittigd. 
Nog diezelfde vrijdagavond kwam Rik Clicque langs om de situ-
atie te verkennen. De wespendief hield zich echter schuil in de 
fruitbomen. De volgende dag kwam Rik zijn schuiltent plaatsen 
en tegen 17 uur was de wespendief present. Bovendien was het 
mooi weer en kon er naar hartelust gefotografeerd worden. Op 
zondag konden nog 3 andere vogelfotografen de vogel op een 
hooiopper fotograferen, maar ze hadden niet het geluk hem te 
zien foerageren.
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N a t u u r s p r o k k e l s
Rond 19 uur installeerde ik mij ook in de schuiltent en ik kon de 
foeragerende vogel filmen. Johan Plouvier van Natuurpunt Man-
delstreke heeft uit het filmmateriaal een compilatie gemaakt, je 
kan die bekijken op zijn blog http://wildlifejohan.blogspot.be of 
op https://www.youtube.com/watch?v=iM_t0d_m6SA

Op maandag 15 september kwam de vogel rond 11.30u de laatste 
keer langs en bleef amper 5 minuten. Wellicht kon hij de overblij-
vende raten niet meer bereiken, ofwel was het hoog tijd om naar 
Afrika te trekken.

Angels geen bezwaar

De wespendief is een roofvogel uit de familie van de sperwerachtigen 
die zich specialiseerde als insecteneter. De vogel voedt zich vooral met 
bijen, hommels, wespen en hun larven. Zijn dikke veren, schubben 
op zijn poten en speciale wimperharen rond de ogen beschermen hem 
tegen pijnlijke insectensteken wanneer hij nesten van wespen en hom-
mels uitgraaft. In geval van grote honger eet hij ook wel eens een 
kikker, sprinkhaan, regenworm of een jonge vogel.
Een wespendief zit dikwijls rustig in een boom of zelfs op de grond 
om er geduldig te wachten en uit te kijken waar de insecten naartoe 
vliegen. Zo spoort hij het nest op en graaft het dan uit.

Als een buizerd met een duivenkopje

In de vlucht lijkt een wespendief op een buizerd. De spanwijdte van 
de vleugels is 110 tot 135 cm. Je herkent hem aan de langere staart 
met 3 brede dwarsbanden, smallere vleugels, lange hals en de type-
rende, slanke ‘duivenkop’.
De bovenzijde van het verenkleed oogt grijsbruin, maar is variabel 
van kleur met aan de onderzijde witte en bruine vlekken. Bij adulte 
exemplaren is de kop grijsachtig. Jonge vogels zijn meestal donker-
bruin met een witachtige U op de bovenstaartdekveren en een wit-
achtige smalle eindband aan de staart. Er bestaat ook een lichtere 
vorm bij de juvenielen. De juvenielen hebben ook een gele washuid 
aan de bek.

Bivråkensdag op Falsterbo

Eind augustus 2007 trokken mijn man Bart en ik mee met de 
Zuid-West-Vlaamse Vogelwerkgroep naar Falsterbo in Zuid-
Zweden om de vogeltrek te observeren. We bleven nog enkele 
dagen langer. Op zondag was het ‘Bivråkens dag’, de dag van de 
wespendieven, aan de rand van de heide. Het was een drukke 
bedoening met enkele honderden ornithologen, elk met hun te-
lescoop. Verdienstelijke mensen werden in de bloemetjes gezet, er 
waren interviews met professoren van het departement Ecologie 
van de universiteit van Lund, de Zweedse tegenhangers van op-
tiek ‘Sights of Nature’ en ‘Porteman’ hadden er een stand. Telkens 
er roofvogels te zien waren, werden de interviews onderbroken 
en klonk het: “4 wespendieven links, 3 buizerds rechts”, enz ... 
In 1992 werd ‘Bivråkens dag’ voor de eerste maal georganiseerd 
door de Zweedse Ornithologische Vereniging. Bedoeling was de 
mensen bewust te maken van de noodzaak van vogelbescherming 
en steun te werven tegen de jacht op trekvogels, vooral rond de 
Middellandse Zee. Sindsdien gaat ‘Bivråkens dag’ ieder jaar door 
op een zondag eind augustus en lokt honderden vogelliefhebbers 
uit gans Zweden en het buitenland.

Schaarse maar regelmatige streekbewoner

Wespendieven verblijven het grootste deel van het jaar in West-
Afrika. Vanaf half mei arriveren ze in hun Europese broedgebie-
den, om eind augustus, begin september alweer te vertrekken 
naar Afrika. Soms trekken ze in grote groepen door.
Wespendieven broeden in een groot deel van Europa met uitzon-
dering van het Verenigd Koninkrijk, Spanje en de Scandinavische 
kust. Ze broeden in loof- en dennenbossen afgewisseld met open 
terrein. Na hun aankomst beginnen ze meteen te broeden.
De vogel maakt vaak zijn eigen nest maar gebruikt ook wel oude 
nesten van kraai of buizerd. De nesten bevinden zich vooral aan 
de rand van het bos, zo’n 10 m hoog met uitzicht op open ge-
bied. Het wijfje legt 2 tot 3 eieren, beide vogels broeden om beurt 
gedurende 30 à 35 dagen. De jongen blijven dan nog 40 tot 44 
dagen in het nest. Na het uitvliegen kunnen de jongen nog 14 
dagen op de hulp van hun ouders rekenen, daarna staan ze er 
alleen voor.

In Nederland wordt de populatie op zo’n 500 broedparen ge-
schat, in Vlaanderen bedraagt de meest recente schatting (2008-
2012) 150 à 250 koppels. Volgens het INBO komt de soort in 
West-Vlaanderen voor in alle bosgebieden ten zuidoosten van 
Brugge, in het West-Vlaamse Heuvelland (Kemmelberg), en in 
de Ieperboog (zandleemstreek rond Ieper). Ornitholoog Koen 
Devos neemt aan dat er jaarlijks wespendieven broeden in Hout-
hulstbos. Waarnemingen van wespendieven en uitgegraven wes-
pennesten in het Blankaartgebied hebben waarschijnlijk betrek-
king op deze vogels.
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N a t u u r s p r o k k e l s

Ook in augustus 2012 had ik een wespendief op bezoek, waar-
schijnlijk een volwassen exemplaar. Die is toen slechts 2 keer gedu-
rende een vijftal minuten langs geweest, maar zulke spectaculaire 
manoeuvres als dit jaar waren er toen niet bij. 
Ik probeerde de wespendief tijdens zijn herhaaldelijke bezoekjes 
zoveel mogelijk met rust te laten en toch anderen te laten meege-
nieten via foto’s en filmmateriaal. Ik hoop dat ik daarin, ook via 
deze bijdrage en de prachtige foto’s van Rik Clicque, Wim De-
bruyne en Johan Seys, ben geslaagd.

Tekst: Cien De Roo, Lieven Stubbe
Foto’s: Cien De Roo, Rik Clicque, Wim Debruyne, Johan Seys

Bronnen:
• ANWB Vogelgids van Europa
• Tirions Vogelgids
• http://www.vloedlijn.nl/interviews/rob.htm. (interview met 
Rob Bijlsma, wespendiefspecialist)
• Wespendief (Pernis apivorus), Instituut voor Natuur-en bo-
sonderzoek, www.inbo.be/ygen/broedvogels.asp?pid=FAU_VO_
ASP...spec...
• http://www.sofnet.org/om-falsterbo-bird-show/bivrakens-dag/

Wespendieven kunnen ook dicht bij bebouwing voorkomen. Cien De Roo maakte deze 
foto vanuit haar living. De wespendief zit op de grond voor de linkse hooiopper.
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        N a t u u r b e h e e r
Toeren in de kappe

Ben je helemaal? We moeten nog de winter in en het gaat hier 
weeral over gierzwaluwen, meer zomers kan het niet. Laat 
hierover geen twijfel bestaan, ze zijn veilig ver weg ergens in 
de verhitte sferen van tropisch Afrika. Dus nul verstoring als 
we hun woningen nu onder handen willen nemen. In het vorig 
nummer vernam je al dat we ons aan enkele kruipoefeningen 
in de zolders van de Burgerschool gewaagd hadden met zicht 
op vliegklare jongen.

Bij een najaarsbezoek, waarbij het grootste deel van de ruimte 
reeds extra was geïsoleerd en zo luchtdicht mogelijk werd toe-
gestopt, werd het algauw duidelijk dat de oude nestruimten niet 
zomaar opnieuw in gebruik konden genomen worden. De nest-
ruimten zo aanpassen om ze toegankelijk te houden zou een mi-
nutieuze klus worden, zonder aan de isolatie of luchtdichting te 
tornen.

Aangezien het gebouw rondom nog in stelling stond en er aan 
de gevelzijde al drie nestbakken sinds 1999 hingen, was dit het 
geknipte moment om tegen de buitenzijde van het gebouw extra 
van die nestbakken te voorzien. Met de twee rechterhanden van 
Ludo en ik als handlanger zagen we dat wel zitten. Om leerlingen 
vlakbij de klasramen niet al te veel door Ludo in zijn blitse overal 
af te leiden, kozen we voor een woensdagnamiddag na half no-
vember. Oef, droog weer en nauwelijks wind. Een dik uur duurde 
het voor we met alle lompe nestbakken en werkgerief bovenop de 
stellingen raakten. Met stompen en stoten, mijlenver van de ele-
gantie van de luchtacrobaten waarvoor we in de steigers hingen.

De drie oude bakken hingen nu vlak onder onze neus: super-
nieuwsgierig om die na 15 jaar voor het eerst open te maken: 

alle zes nestelruimten waren bezet geweest door gierzwaluwen. 
In één nest vonden we nog 2 onbeschadigde eieren naast wat 
samengekitte pluimen, enkele grassen en zelfs blauw nylontouw 
wat samen de nestkommen moest voorstellen. Je moet met je tijd 
kunnen meegaan… In de bovenhoeken trosjes overwinterende 
vliegen en insectenpoppen, die nu geen hongerige belagers meer 
moesten vrezen.

Natuurlijk voelden we ons gesterkt vast te stellen dat onze kunst-
nesten volop aanvaard werden en we dus met hetzelfde type 
mochten doorgaan. Dat werden er 40 of tien bakken met elk 
4 nestelruimten tegen drie gevels van het gebouw. Door de in-
vliegopening onderaan te voorzien zijn geen andere vogelsoorten 
kandidaat bewoners: zonder concurrenten krijgt de kolonie zo 
maximale uitbreidingskansen.

De ruime houten dakgootombouw bood nog extra nestkansen, 
erg dichtbij de van oudsher gebruikte spleten tussen metselwerk 
en houten planchetten aan de onderzijde. Daarin voorzagen we 
enkele invliegopeningen die van het straatniveau al helemaal niet 
te zien zouden zijn. Als dit lukt is het een goedkope, efficiënte en 
erg esthetische oplossing als nestelruimten.

Wanneer je dit leest, zijn de stellingen alweer verleden tijd. Laat 
je ogen dan maar eens naar boven afdwalen in de Kattenstraat - 
hoe kunnen vogels hier zich zo thuis voelen – na eerst te genieten 
van de zo typerende verzen van Gezelle langs de zijgevel over die 
vliegende stadsherauten die hij als geeneen moet gekend hebben. 
Zie zie zie!!!

Piet
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K l e i p u t n i e u w s
Na regen toch zonneschijn over het reservaat

Het kon niet blijven duren na de 21 droge edities op rij van de ‘Dag van de Natuur’ in de Kleiputten. Vanaf bij de start op 15 novem-
ber kregen we het Griekse citaat druipend over ons uitgegoten: ‘Panta rei kai oeden menei’ of letterlijk alles vloeit en niets blijft. Dat 
merkten we al toen we halverwege de helling voorbij de parking met auto en aanhangwagen bleven hangen, ondanks een stel duwers... 
Dank Sebastiaan om alles weer te hebben vlot getrokken.

Wie bij een korte verkenningsronde ook niet bleven dob-
beren waren de wintertalingen, enkele kuifeenden en een 
net aangevlogen waterral die vlug rechtsomkeer maakte. 
De nattigheid weerhield 25 deelnemers niet om zich van-
af ‘s morgens soms schuivend en glijdend maar met veel 
overtuiging in de beheerwerkzaamheden te storten. Wat 
niet alleen fraaie, beslijkte beelden opleverde, maar ook 
het uitzicht van het reservaat deed wijzigen.

Hoofdaccent lag dit keer op wilgenkappingen in een 
sinds lang verboste oever aan de rand van de diepe vijver, 
om bij de ondiepe oevers meer licht en moerasvegetatie 
toe te laten. Geen sinecure was het om met de stammetjes 
de helling op te raken: de JNMers konden hier echt laten 
zien wat ze in huis hadden.

Rustiger maar niet minder belangrijk waren de maaibeur-
ten in de ruigtezones en het snoeien van de vele knotwil-
gen langs het wandel-pad. De verspreid liggende takken-
wallen binnen en buiten het reservaat puilden alweer snel 
uit van het aangesleepte verse materiaal. Even konden de 
dampende lijven op adem komen en zich laven aan een 
nog meer dampende soep. Op algemene vraag vind je 
hierna Rita’s erg gesmaakte recept. Idem voor de alweer 
zeer welkome veggie Chili, die we ondertussen niet meer 
in de drup hoefden naar binnen te werken.

Even welkom in de namiddag waren de gaten in de wolken waardoor de zon zowaar doorheen brak. Fel belaagd door verstoorde 
kraaien kon een buizerd het niet laten om rondjes te draaien boven het reservaat. Een sperwer moeide zich ook en een zingende tjiftjaf 
riep zelfs een lentesfeertje op. Het was zeker een opsteker om alle werkzaamheden tegen vier uur zo goed als droog te kunnen afronden, 
met veel welkome handen die het opruimen snel deed opschieten. Nog wat tijd om wat  na te praten met een pint en boswachter Jan 
op inspectieronde, waarna de reservaatpoort weer dicht kon. Dank aan alle vrijwilligers voor de bergen werk die verzet werden!
         

De conservators

Pompoensoep

Neem 1 hokkaidopompoen (dit is een kleine, oranje en harde 
pompoen). Doe die met schil en al in water en breng aan de 
kook. Laat een 5 tal minuten koken en haal de pompoen uit het 
water. Nu kan je makkelijk de pompoen snijden en de zaden 
uithalen. Als de schil mooi is, mag die eraan blijven. Snij de 
pompoen in stukken. Snij ook een grote, geschilde ui in stukjes. 
Neem 100 gr oranje linzen. Doe alles samen in een kookpot en 
overgiet met water. Laten koken tot alles gaar is. Kruiden naar 
smaak met een groentebouillonblokje, een beetje komijn en een 
beetje curry. Mixen. 

Chili sin carne

1 grote ui in blokjes gesneden, 2 paprika’s (om het even welk 
kleur) in stukjes gesneden, 2 soeplepels rozijnen, 1 blik afgego-
ten rode bonen, 1 blik tomatenpulp (met of zonder kruiden), 1 
pakje veggie gehakt (van quorn, seitan of tofu), 2 verse tomaten 
in stukjes gesneden. 
Olijfolie in een pot en alles stoven. Kruiden met peper en zout, 
tijm … naar smaak.  Serveren met witte of volle rijst.
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       C l o s e - u p
Witte dovenetel – Lamium album

De witte dovenetel is in Euro-
pa een algemeen voorkomen-
de, overblijvende plant die tot 
de lipbloemenfamilie behoort. 

De vierkante, holle stengel is 
afstaand behaard. De blade-
ren zijn paarsgewijs tegenover-
staand. Aan de voet van de steel 
zijn de bladeren hartvormig, 
aan de top meer langwerpig. De 
bladeren zijn evenals die van de 
brandnetel getand. De naam 
dovenetel is hiervan afgeleid, hij 
brandt namelijk niet. Boven-
dien is het sap uit de bladeren 
van de dovenetel te gebruiken 
om de pijn van een steek van een brandnetel te verminderen.  Hij 
‘dooft’ als het ware de pijn.  

Het meest opvallende kenmerk van de plant zijn de witte (soms 
geel aanlopende) bloemen. Deze ontspringen in het bovenste deel 
van de plant kransvormig rondom de plaats waar de bladeren uit 
de stengel komen. Zo’n krans bestaat uit acht of meer lipvormige 
, 2-4 cm grote bloemen. Elk van de bloemen heeft een lange, 
gebogen kroonbuis en een vijftandige kelk. De voorste twee van 
de vier meeldraden zijn langer dan de andere twee. Ondergronds 
kent de plant ver vertakte uitlopers. De bloeitijd is van april tot 
oktober. Het zaad heeft een mierenbroodje, waardoor het door 
mieren verspreid wordt.

Lamium is afgeleid van het Griekse laimos en zinspeelt op de 
wijd gapende, tweelippige bloemkroon. Album betekent wit en 
verwijst naar de kleur van de bloemen.

De plant groeit uitgebreid op ruderale plaatsen: langs wegber-
men, in parken, op stortplaatsen en afvalterreinen, langs dijken 
en bosranden. De witte dovenetel groeit op een vochtige, voed-
selrijke bodem. Het verspreidingsgebied beslaat Europa en gema-
tigd Azië. In Noord-Amerika is de soort geïntroduceerd.

De bloem is rijk aan nectar en dus populair bij honingbijen en 
hommels. De rijpe bloemen van de witte dovenetel laten mak-
kelijk los van de plant, waarna de heerlijke nectar er makkelijk 
uit te zuigen is.

De jonge scheuten kunnen in 
soepen en salades worden ver-
werkt. Verder kan men deze 
samen met andere groenten als 
spinazie eten. De bloemen van 
de witte dovenetel versieren je 
rodebietenschotel op een su-
blieme manier. De bloemen 
van alle soorten zijn eetbaar. De 
bloemen van de witte dovenetel 
zijn gesuikerd lekker over vla en 
pudding.

Van het gedroogde blad kun je 
thee trekken. Van de witte do-
venetel maakte oma thee tegen 
verkoudheid, slapeloosheid 

en allerlei vrouwenziekten. Ook aan nierproblemen leverde dit 
kruid goede diensten. 

Witte dovenetelbladeren en -bloemen kan je van mei tot augus-
tus verzamelen. 

Recept
Maak een lasagna met blaadjes van witte dovenetel. Stoof ze even 
in olijfolie. Maak 3 laagjes: lasagnevellen/tomatensaus/blaadjes 
van dovenetel. Bestrooi met gemalen kaas en leg daarop weer je 
laagjes. 

Rita
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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

22-11-2014
Patrijs - Perdix perdix ................Roeselare ................................... Bart Augustijns
Slechtvalk - Falco peregrinus .....Roeselare .............................Michael Parmentier

17-11-2014
Slechtvalk - Falco peregrinus .....Roeselare .....................................Frieda Wyffels

16-11-2014
Houtsnip - Scolopax rusticola .....Roeselare ........................................Piet Desmet

13-11-2014
IJsvogel - Alcedo atthis ..............Roeselare ........................................Piet Desmet

11-11-2014
Witgat - Tringa ochropus ...........Ledegem - Oosthove .....................Luc Deblauwe

06-11-2014
Rotgans - Branta bernicla ..........Ledegem - Oosthove ........Meerdere waarnemers

05-11-2014
Rotgans - Branta bernicla ..........Ledegem - Oosthove ........Meerdere waarnemers 
IJsvogel - Alcedo atthis ..............Ledegem ...................................... Ignaas Robbe

04-11-2014
Rotgans - Branta bernicla ..........Ledegem - Oosthove .........................Luc Segers
Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus....Roeselare .................................. Jan Klaas

01-11-2014
Patrijs - Perdix perdix ................Oekene (Dg) .................................Luc Deblauwe
Witgat - Tringa ochropus ...........Rollegem Kapelle (Dg) ...................Luc Deblauwe
Boomleeuwerik - Lullula arborea Rollegem Kapelle (Dg) ...................Luc Deblauwe

31-10-2014
Witgat - Tringochropus ..............Moorslede ....................................Luc Deblauwe
Velduil - Asio flammeus .............Sint-Eloois-Winkel (Dg) .............................L Feys
IJsvogel - Alcedo atthis ..............Gits (Dg) ....................................Koen Vandepitte

30-10-2014
Rotgans - Branta bernicla ..........Ledegem - Oosthove .........................Luc Segers

26-10-2014
Rotgans - Branta bernicla ..........Ledegem - Oosthove ........Meerdere waarnemers
Smelleken - Falco columbarius ..Staden ........................................Wim Debruyne
Waterpieper - Anthus spinoletta .Ledegem - Oosthove ........Meerdere waarnemers

We delen in het geluk van Lieven en Bie Vankeirsbilck-Cools, bij 
de geboorte van hun dochtertje Selle op 10 november.






