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Door Weer en Wind

Maandagochtend 3 oktober rond 10u00: zopas ontbeten en 
even een dagprogramma opgesteld want ‘s avonds gaat weer 
een bestuursvergadering van Natuurpunt door met opnieuw 
een joekel van een programma. Achteraf beschouwd zijn we 
mooi geslaagd en werd een stevige aanzet gegeven voor een ge-
varieerd jaarprogramma 2017 voor onze leden!

De afwas is een standaardactiviteit geworden maar een aange-
naam moment om wat te mijmeren en daarin werd ik dankbaar 
geholpen door de presentator en dichter-filosoof Bart Stouten 
in het Klara-programma ‘klassiek leeft’. De volgende mooie zin 
sloeg als een meteoriet in op m’n wakker wordend hersenweefsel: 
‘het verleden is de voedingsbodem van de toekomst’. Een betere 
aanzet kon ik niet krijgen om deze laatste inleiding van ‘Door 
Weer en Wind’ te beginnen. Inderdaad de laatste …

Tijden veranderen steeds sneller en dit voelen we allemaal! Het 
goede en quasi zorgeloze leven van de jaren 60 en daarna, met 
utopische maar wervende ideeën bestaat helemaal niet meer. 
Toen was ‘groei’ een wervend woord! Toen was alles mogelijk: zo 
herinner ik mij als kleine jongen nog prenten van visionair utopi-
sche en achteraf beschouwd nooit te realiseren steden waarin het 
transport door helikopters gebeurde. Maar stelselmatig ontwik-
kelt de consumptiemaatschappij zich verder en wordt de ecolo-
gische voetafdruk van iedereen steeds groter. De koude oorlog 
was een randfenomeen dat dankzij het bijna oneindige geloof in 
techniek, in dit geval kernwapens, door militairen en politici kon 
beheerd worden. Maar deze mooie wereld krijgt grote deuken: de 
vele rampen met olietankers of de ramp met de kerncentrale van 
Tsjernobyl … maar merkwaardig genoeg is het geloof in techniek 
blijkbaar niet in te tomen … en blijven we tot op de dag van 
vandaag rustig op dezelfde manier verder boeren. Helaas, maar 
toen werd ook de ongelofelijk rijke natuur ook stelselmatig afge-
bouwd: techniek moet de natuur beheersen en de restjes natuur 
stopt men in reservaten. Dit was de voedingsbodem voor het ont-
staan van bijvoorbeeld de Wielewaal, de voorloper van Natuur-
punt, en de eerste natuurreservaten. In de jaren ’60 ontstaat ook 
de systeemtheorie waarvan het begrip ecosysteem een vertaling in 
de biologie betekende. Nu is het begrip ecosysteemdenken steeds 
dieper ingebed bij politici en studiebureaus.

Jaar Earth Overshoot Day
1981 14 december  2008 26 augustus
1985 7 december  2009 24 augustus
1990 6 november  2010 21 augustus
1995 22 oktober  2011 27 september
2000 9 oktober  2012 22 augustus
2005 10 september  2013 20 augustus
2006 4 september  2014 19 augustus
2007 30 augustus  2015 13 augustus
    2016 8 augustus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Earth_Overshoot_Day 

‘Groei’ wordt steeds meer een gruwel! De Earth Overshoot Day 
(is de dag van een bepaald jaar wanneer -vanaf 1 januari geteld- 
de mensheid wereldwijd net zoveel van de aardse grondstoffen, 
voedingswaren, en dergelijke heeft opgebruikt als wat de Aarde 
in één jaar tijd terug kan opbrengen) illustreert dit ten voeten uit.
We weten ook allemaal hoe snel de wereld in de laatste 10 jaar 
veranderd is: immigratie door oorlogen aan de grenzen van Eu-
ropa, populisme en daarmee samenhangend zeker ook leugens en 
hardere politiek, verarming van een deel van de bevolking door 
politieke beslissingen, multinationals die financieel en naar werk-
nemersbeleid toe flegmatisch om de democratische landen heen 
laveren en zich nestelen in goedkope, minder eisende landen en 
financieel zich indekken in belastingparadijzen, onzekere arbeids-
markten, verharding van standpunten, ook binnen godsdiensten, 
grondstoffen en energie worden zeldzaam maar de economie en 
politici zijn daarvoor blind door korte termijn denken, het di-
gitaal verhaal overspoelt onze maatschappij waarvoor een groot 
deel van de bevolking nog niet rijp is, grootschalige cyberaanval-
len zullen steeds frequenter voorkomen, mondialisering door de 
kunstmatig lage energieprijzen, een landschap wordt steeds ar-
mer door industriële landbouw, op woningen liggen steeds meer 
fotovoltaïsche cellen en windmolens sieren ons landschap langs 
verkeersknooppunten en wegen, we steven af op 9 en 10 miljard 
mensen op de wereld die moeten gevoed worden en … Monsanto 
wordt opgekocht door 
Bayer die zo nog meer 
verzekerd is dat gene-
tisch gemanipuleerde 
gewassen en de nodige 
pesticiden mondiaal 
verder kunnen opge-
drongen worden aan de 
landbouwers waardoor 
de klassieke en reus-
achtige diversiteit aan 
rassen voor elk denk-
baar gewas verpletterd 
zal worden …
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De huidige tijdsgeest als kristallisatie van botsende ideeën en be-
leid zal grote gevolgen hebben voor de komende 20 jaar:
- dit nieuwe postliberale economische en financiële denken, ach-
terna gehold door de politici die er niet in slagen om nieuwe boei-
ende en wervende, zeg maar enigszins utopische maatschappijvi-
sie, naar voor te schuiven waarin het nieuwe en huidige denken 
over hoe deze en toekomstige maatschappij er moet uitzien. Het 
resultaat van het huidig economisch, financieel en politiek han-
delen wordt helaas steeds meer een distopisch verhaal (distopisch 
is het tegengestelde van utopisch) met het steeds sneller elkaar 
opvolgen van luchtbellen en economische crisissen waarbij steeds 
opnieuw dezelfde bevolkingsgroep getroffen wordt.

Wordt dit onze utotpische nieuwe wereld?

- godsdiensten die mekaar in vraag stellen – om het voorzichtig 
uit te drukken …
- angsten van de mensen: velen hebben grote vragen en voelen 
zich bedreigd door deze evoluties waarop ze geen greep krijgen: 
een wereld (hun wereld?) en maatschappij evolueert op poli-
tiek, economisch, cultureel, godsdienstig en ecologisch vlak. Het 
distopisch wereldbeeld dat ons voorgespiegeld wordt over de na-
bije toekomst door bijvoorbeeld de klimaatsverandering maakt 
hier deel van uit!
- …

Populisme, hardere standpunten en leugens, bedrijven die finan-
cieel sterker zijn of worden dan sommige landen, afbouw van 
infrastructuur door een gebrek aan geld, te trage reacties en ac-
ties op het veranderend klimaat … zijn de huidige tendensen, … 
maar ook acties van onderuit, door de mensen zelf zoals stads-
landbouw, LED’sers, samenwoonprojecten, fietsostrades, digitale 
platforms die tot (mondiale) acties oproepen, of vanuit de indu-
strie met de realisatie van elektrische fietsen en auto’s … zijn de 
fijne takjes waaraan we ons kunnen optrekken. 

Ook Natuurpunt heeft in deze positieve kant van m’n verhaal 
een groot belang. Om het lokaal te houden: voor het ogenblik 
liggen 5 dossiers omtrent ruimtelijke ordening op mijn bureau 
die een opvolging vragen. Een ervan is de geslaagde actie omtrent 
de aanvraag tot verkaveling middenin het stadsbos: ruim 750 
bezwaarschriften werden ingediend! Dit kan niet zonder stevig 
onderzoekwerk en dossierkennis! Op de fruithappening vroeg 
een mevrouw me tijdens de natuurwandeling (of RO-wandeling 

…) of ik het niet eens echt beu wordt, of ik het niet eens he-
lemaal moe wordt … Ja! Maar laat ons niet met illusies leven: 
elke historische verworvenheid, zowel sociaal, politiek, econo-
misch als ecologisch- natuurlijk … is niet voor de eeuwigheid. 
Nu zeker worden ze allemaal stelselmatig in vraag gesteld en dit 
op elk niveau: hoeveel energie heeft o.a. Natuurpunt nationaal 
niet moeten stoppen in het mobiliseren van politici om in het 
Europees parlement te voorkomen dat heel het Europese natuur-
beschermingsproject, één van de beste van de wereld, drastisch 
zou afgebouwd worden ten voordele van energiegroepen die zich 
beknot voelen bij het boren naar de laatste oliebronnen of het 
zoeken naar de laatste ertsaders. Hoe hopeloos worden ze? De 
Provincie West-Vlaanderen, samen met de Landmaatschappij wil 
ten zuiden van Roeselare tot en met Moorslede de industriële 
landbouw nog versterken: alles wat nog rest aan natuur, en dit is 
nu reeds bitter weinig, zou moeten verdwijnen … Hiermee loopt 
ze reeds ver vooruit aan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurs-
plan dat nog maar pas tijdens drie sessies voorbereidend werd 
door de ‘Plaatsbepalers’, politici en ‘burgers’, dit aan de hand van 
stellingnamen per regio in regionale bijeenkomsten. Een van die 
stellingen voor Midden West-Vlaanderen lag heel dicht bij de 
titel van het document die de visie moet ondersteunen, nl. ‘naar 
een duurzaam landbouw-productie-landschap’ Daarmee zijn we 
dus ook bezig!

Binnen het hierboven geschetste maatschappelijk versplinterde 
maatschappijbeeld zonder een echt wervend perspectief moeten 
we als afdeling van NP blijven functioneren en efficiënter met 
middelen, mensen en tijd omspringen om het kopje boven water 
te houden. 

De geschiedenis mag ons niet inhalen want dan tekenen we ons 
eigen einde maar deze wordt en is wel de voedingsbodem van 
waaruit we denken en handelen voor ons toekomstige Natuur-
puntverhaal dat steeds opnieuw bevestigd wordt als essentieel en 
noodzakelijk in onze evoluerende wereld. Waarop kunnen we bo-
gen vanuit de lange geschiedenis van NP Mandelstreke tot nu?:
- een steeds opnieuw groeien naar een vereniging die ongeveer 
duizend gezinnen telt;
- een natuur en milieuvereniging die stevig ingebed is in het Roe-
selaarse weefsel zoals gecoro en milieuraad, maar ook door onze 
acties: wij staan aan de wieg van het behoud van een deel van de 
kleiputten Ostyn die nu als natuurreservaatje van ruim 4 ha de 
kern uitmaakt van het toekomstige stadsbos. Maar ook sedert 
1990 liggen we mede aan de basis van de modellering van een 
stadsbos rond Roeselare dat na 20 jaar door de politici in uitvoe-
ring komt maar merkwaardig genoeg heel nauw aansluit bij ons 
denkwerk van 20 jaar terug.
- een evolutie naar meer overleg en samenwerking is waar te ne-
men, zowel ten opzichte van de lokale politiek als de onderne-
mers. De samenwerking met Vanheede is typerend als initiatief-
nemer tot het realiseren van verscheidene hectaren nieuwe natuur 
bij het te realiseren stadsbos op het opgevulde stort! 
- Een steeds groter wordend aantal diensten dat NP Mandelstre-
ke aanbied! Een omlijsting maken is een onbegonnen zaak maar 
toch: op de eerste plaats een ruime werking aanbieden naar de 
leden, milieu-educatieve projecten organiseren naar verschillen-
de bevolkingsgroepen, onze competenties inzetten bij stedelijke 
groenprojecten om het stedelijk groen en biodiversiteit te verster-
ken of bekender te maken, naambekendheid met standen, ad-
viezen schrijven, verdedigen en opvolgen omtrent groen en open 
ruimte binnen het kader van ruimtelijke ordening, , studie van 
zoogdieren, planten, paddenstoelen, mossen en lichenen, zwalu-
wen tellen en torenvalken tellen, ringen en voorzien van nestkas-
ten, een brede natuurstudie op poten zetten in de regio, …

Maar dit kan steeds minder door ons alleen gerealiseerd worden! 
Sedert vorig werkjaar streven we naar een sterkere samenwerking 
met de JNM, VELT, StadLandSchap, de NP-kernen de Reiger 
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Een grote merci voor 
“de man achter de schermen”

Wie kent Johan D’haenen? Johan is als een verstopt nachtdier 
in het woud: je ziet het niet maar het laat van zich horen. Ho-
ren is dan eerder overdrachtelijk te begrijpen. 

Johan was negen jaar lang de lay-outer van ons ledenblad 
Door Weer en Wind! Het werkt zo: vier keer per jaar komt 
het onderwerp DW&W ter sprake op de bestuursvergadering. 
De verdeling van te schrijven artikelen en de reeds bestaande 
artikelen lijst Koen op en binnen de afgesproken termijn kan 
Koen deze dan schikken, samen met het aangeleverde beeld-
materiaal en de afgesproken sponsorkaders. Ook de kalender 
en de voorstelling of verslagen van activiteiten, wandelingen 
en excursies krijgen hun plaats. Enkele lezers corrigeren de 
teksten. En dan is het de beurt aan Johan die dit kluwen al-
tijd in een mooie lay-out omtovert. Een laatste nazicht van 
de lay-out-PDF door enkele mensen voorkomt, of zou moe-
ten voorkomen … dat het tijdschrift foutloos naar de druk-
ker kan. 1250 exemplaren liggen een weekje later klaar om te 
versturen: een 5-tal vrijwilligers buigen zich een kleine twee 
uur over deze tijdschriften om de adresbandjes te kleven en 
verzendklaar ter leggen. Na een administratief afhandelen van 
de boekjes in het postkantoor liggen de Door Weer & Wind-
tijdschriften in de 1250 brievenbussen van de leden.

Of, zo’n tijdschrift is steeds werk van veel menselijke inzet. 
Johan is deel van deze ketting, maar een heel belangrijke: een 
ledenblad moet motiverend, verbindend en inhoudelijk rijk 
zijn … maar de mooie lay-out ondersteunt deze doelen.
Hartelijk dank Johan voor deze jarenlange inzet achter de 
schermen. Op een komende bijeenkomst wordt jouw bijdrage 
zeker nog eens gevierd: proost op de mooie lay-out van negen 
jaargangen van het tijdschrift Door Weer en Wind. 
Het gaat je ook goed in je verder leven, o.a. het halfjaarlijks 
leven in China met je vrouw.

In naam van het NP Mandelstreke bestuur en de vele lezers 
van het tijdschrift, 

Peter

en Groot Staden of de buurafdelingen zoals de Buizerd … Deze 
samenwerking werd als uitermate verrijkend en versterkend erva-
ren en volgend werkjaar zetten we met Mandelstreke nog meer 
in op dit spoor.

Dit jaar startten we gesprekken op met NP Houtland vzw om 
deel uit te maken van deze koepel: wij waren een behoorlijk uit-
zonderlijke afdeling geworden als onafhankelijke afdeling. Deze 
samenwerking binnen de koepel zal op vele domeinen als natuur-
studie, werkgroepen, acties, beheer, excursies en wandelingen een 
versterking betekenen. Maar ook financieel zijn er heel positieve 
kanten aan deze samenwerking!

Wat verandert er nu allemaal voor de leden van NP Mandel-
streke?
- Op zich bitter weinig: onze afdeling NP Mandelstreke zal nog 
steeds z’n diensten en werking op de lokale leden richten: we 
stellen nog steeds onze eigen kalender op van wandelingen, ex-
cursies, werkgroepswerking, … We blijven dus een autonome 
werking voorzien!
- Door opgenomen te worden in een koepel zullen samenwer-
kingsverbanden en inhoudelijke versterking een realiteit worden. 
Zo zal onze kalender voor alle koepelleden kenbaar worden en 
zullen gemeenschappelijke activiteiten meer voorkomen: over het 
muurtje kijken is steeds boeiend!
- De grootste verandering zal vooral visueel van aard zijn: een 
gemeenschappelijk tijdschrift wordt werkelijkheid. Inderdaad, 
dit vierde nummer van Door Weer en Wind van 2016 is het laat-
ste en dus historisch nummer van onze afdeling Mandelstreke! 
Vanaf januari starten we met een gemeenschappelijk tijdschrift: 
dit bespaart de afdeling duizenden euro’s aan papier, drukwerk 
en verzending en het redactiewerk zal voor Koen op één derde 
komen van het huidige werk. Was het niet zielig dat de familie 
Koen Maes niet mee kon op excursie omdat het redactiewerk van 
DW&W 3 opnieuw zo omvangrijk was … Ook een maande-
lijkse digitale krant wordt een realiteit. Maar nog even wachten 
op de nieuwe naam van de koepel, het tijdschrift en de digitale 
krant! Dus tijd en geld die we veel beter kunnen inzetten op nieu-
we activiteiten en projecten!

Op de samenwerking klinken we zeker samen tijdens de nieuw-
jaarsbijeenkomst van de algemene vergadering in januari.

Een trotse voorzitter, Peter
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Nu ook nog een Dwwexit? Of worden alleen de bakens verzet?

Hoe het allemaal begonnen is… Met dit te kort overzicht graaf 
je mee in een stukje historiek vanaf de beginjaren van dit le-
denblad, met enkele opvallende bochten en ook al eens cosme-
tische ingrepen gedurende die bijna 2 generaties. Het is tege-
lijk een kroniek van hoe recreatieve natuurstudie evolueerde 
naar meer bewuste keuzes om zelf in de bres te springen voor 
natuur en milieukwaliteit.

We schrijven 1972, 45 jaar en bijna evenveel jaargangen van ons 
ledenblad geleden. Mandelstreke telde toen 79 leden/gezinnen 
met Adhemar Lagrou als voorzitter. Verder een handvol Wiele-
waal-jongeren, nog maar net boven de plaatselijke doopvont ge-
houden, getrokken door collegestudent Marc Espeel. Na een rit 
door een onvervalst guur winterweer werden de bestuursleden in 
Woumen bij bestuurslid/Blankaartconservator Paul Houwen wel-
kom geheten met ‘Ewel, daj gieder door weer en wind gekomen 
zijt om te vergaderen! Komt zere binnen’. Op de vergaderagenda 
stond onder meer de opstart van een periodiek contactblad voor 
de afdeling, met, naast de komende activiteiten, ook verslagen 
van uitstappen en meer wetenschappelijke cursiefjes. Tot dan 
bleef de communicatie beperkt tot één enkel gestencild blaadje 
waarin enkele geplande activiteiten werden aangekondigd. Daar-
naast verscheen er soms een natuurbijdrage in de Weekbode.

Iedereen was het gauw over 
de titelkeuze van het blad 
eens - inspiratie van het 
moment - die ondertussen 
44 jaar lang ongewijzigd 
is gebleven. Op 1 januari 
1973 verscheen het eerste 
nummer waarvan Gerard 
Dooms, nog steeds lid, de 
redactie verzorgde. Dat 
men hard van stapel liep 
bewijzen de 10 nummers 
die dat jaar uit de stencil-
machine van Raf Vanstee-
landt rolden. Weliswaar 
enkel recto: duurzame re-
flexen moesten nog gebo-
ren worden. Toenmalige 

bestuursleden Luc Houtsaeger en Henri Tilleman waren er toen 
ook al bij en net als Gerard nu nog steeds lid.

In zijn eerste inleiding vraagt voorzitter Adhemar zich af of hier-
bij een mijlpaal mag geplant worden. Opzet is in ieder nummer 
ook verslagen te publiceren met een waarnemingslijst. Hij was 
ervan overtuigd dat hiermee de belangstelling voor plaatselijke 
activiteiten zou toenemen en aanzetten tot meer meeleven met de 
vereniging. Voor het ‘gezicht’ van de voorkaft koos hij, gedreven 
amateur-fotograaf met een eigen ‘bewerkte’ foto van overtrek-
kende ganzen in het winters polderlandschap van Damme.

Naast een rubriek Personalia lanceert hij meteen een oproep naar 
de eigen leden om zelf in de pen te kruipen voor een goed toegan-
kelijk artikel. Hij besluit: De tijds-evolutie glijdt in razend tempo 
naar een waanzinnig materialisme. Met een vereniging zoals de 
onze en een kontaktblad die allen bindt, zullen we gelukkig zijn 
dat we dat nog hebben. Dit klinkt toch een beetje profetisch: 
nihil nove sub sole?

Het volgend jaar al maakt het aantal nummers, nu recto verso, 
een duik, met een dringende oproep voor schrijver - en illustreer-
talent. Maar de belangstelling voor de activiteiten is overdonde-
rend met gemiddeld 35 deelnemers bij de 9 uitstappen, meestal 
per bus.

In datzelfde jaar wordt aan de bestuursboom geschud: Peter 
Hantson en Pol Ingelaere komen de rangen versterken. Zo sij-
pelden ook de eerste BJN-leden (Belgische Jeugdbond voor 
Natuurstudie), nu JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu), 
in het bestuur. Aanvankelijk was dit een doorn in het oog van 
oudere bestuursleden, ongerust dat er geen aflossing zou komen 
met jongeren uit eigen rangen. In andere Wielewaalafdelingen 
lukte die aflossing wel door Wielewaaljongeren of jongeren uit 
Natuur2000. De onafhankelijke BJN kwam immers over als een 
ongeleid projectiel, neutraal en volledig door jongeren geleid.

Al twee jaar later, in 1976, nam Peter het redactioneel werk over 
van Raf, die intussen de redacteur geworden was. De stoelenwis-
sel verliep snel want het jaar erop kwam Pol aan de beurt. Er 
verschenen dan 5 nummers, met een nieuwe verplichting van de 
post om minstens 40% ‘algemeen nut’ te publiceren, waardoor  
lage posttarieven geldig bleven. Een lastige evenwichtsoefening 
telkens welke artikels hiervoor in aanmerking konden komen. Er 
werd snel gekozen voor een volwaardige vierkoppige redactieraad 
die afwisslend in de pen klommen. Door het gebruik van fo-
tostencils illustreerden zwart/wit foto’s en tekeningen van Peters 
hand voor het eerst de artikels.

In diezelfde periode kwam de Blankaart, sinds 1959 een reser-
vaat van de BNVR en dat te koop werd gesteld, in de branding. 
Enkel door aankopen konden we het gebied veilig stellen ver-
sus speculanten. Een oproep via dit blad en de lokale krant om 
daarvoor volk te mobiliseren. Het werd een succesvolle massale 
sponsortocht voor Roeselaarse scholen, die te voet naar Woumen 
trokken. Bestuurslid Pol was hiervoor de grote roerganger. De 
fondsenwerving die ermee gepaard ging hielp mee om het gebied 
definitief veilig te stellen. Als dank werden we door Paul Houwen 
naar aanleiding van ons 25jarig bestaan rondgeleid rond de een-
denkooi van de Blankaart.

Er volgden nog acties en opstekers: die resulteerden in een aanpas-
sing van de jachtwet waardoor o.a. houtsnip buiten schot kwam. 
Behoud en verstandig beheer van landelijke wegbermen kregen 
aandacht als belangrijke schakels voor natuurverbindingen, zeker 
in een natuurarme regio als de onze. Discrete onderhandelingen 
met openbare werken van vooral weer Pol en Leo Decooman 
leidden in 1980 tot een eerste eigen reservaat De Mandelhoek 
in Ingelmunster, nu in beheer bij NP De Buizerd. Voorzitter Pol 
was terecht heel fier om dit blad via zijn nieuwjaarswoordje te 
kunnen aankondigen. Jarenlang verzorgde conservator Leo voor 
ons ook de boeiende rubriek UIT HET BOEK VAN MANDEL-
HOEK.

Ondertussen sierde een fijne 
pentekening met een riet-
zanger als blikvanger de 
nieuwe voorkaft, alweer van 
gelegenheidstekenaar Peter. 
Ex-BJNer Piet deed toen het 
redactiewerk. Met voorzitter 
Lena werd na 1984 de stap ge-
zet om het blad digitaal klaar 
te stomen, waarbij zowel de 
kwaliteit layout als van kopi-
eren gevoelig toenamen. Ook 
vanaf toen werden dit een een 
tweemaandelijks periodiek, 
voor precies 20 jaar lang. De 
oplage volgde de stijgende le-
denaantallen, dan al meer dan 
200.
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In 2000, op de vooravond 
van grote veranderingen, 
werd Freddy Van Eeck-
houtte redacteur. Na in-
tensieve onderhandelingen 
beleefden we een jaar later 
de zwanenzang van Wie-
lewaal en BNVR en was 
in augustus 2001 Natuur-
punt geboren. We kozen 
letterlijk om het geweer 
van schouder te verwis-
selen. De voorkaft met 
een brandnieuw NP-logo 
werd het spiegelbeeld van 
voordien: van Peters oud 
ontwerp werden links en 
rechts gewoon omgewis-
seld! De oplage was een 
ander paar mouwen: de 
oplage steeg in een klap van 220 naar 750 nummers, met alle 
praktische en financiële implicaties vandien. Een lastige brok 
want allemaal gedragen door vrijwilligerswerk. Weet dat het leg-
werk tot dan manueel gebeurde: we hebben uren tapijten ver-
sleten door met het team rondjes rond de tafel gelopen om de 
boekjes samen te stellen. Wegens kosten besparen weetjewel…

Naar aanleiding van ons 
50-jarig bestaan werd een 
soort volksraadpleging onder 
alle gasten gehouden tijdens 
de feestgebeuren in de zomer 
van 2004: iedereen kon kie-
zen uit verschillende nieuwe 
en kleurrijke ontwerpen van 
graficus Filip Cardoen. Een 
steenuiltje haalde het met 
voorsprong en die voorkaft 
werd dan ook telkens voor een 
jaar ver gedrukt. Tegelijk, we-
gens een toegenomen volume 
van het blad, kozen we voor 
4 seizoensnummers per jaar: 
dit zijn jullie ondertussen al 
twaalf jaar gewoon. En dit 
houden we zo voor het nieu-
we fusieblad in de toekomst.

Kort na het aantreden van de nog-steeds-jonge redacteur Koen 
Maes raakte het blad alweer in een stroomversnelling. Wegens 
de oplage, bijna 1100 ex., en de toenemende kwaliteitsvraag én 
–mogelijkheden, zochten we professionele steun voor de lay-out. 
We waren zeer gelukkig met het aanbod van Johan D’haenen 
die vanuit zijn beroepservaring ons gratis kon depanneren tot op 
vandaag. Ook als natuurfotograaf kon hij met zijn prachtige fo-
to’s veel lezers bekoren. De kwaliteitssprong en overstap naar dito 
drukwerk zou zonder hem niet mogelijk geweest en bovendien 
moeilijk financieel haalbaar. Net dan werd de natuurvereniging 
De Buizerd een volwaardige Natuurpuntafdeling, waardoor we 
onze leden van hun regio Izegem/Ingelmunster naar hen ‘overhe-
velden’. Gevolg: ons oplage/ledenaantal dook ineens naar minder 
dan 850 leden.

De laatste, meest grondige 
facelift kwam er begin 2009. 
We wilden voor een volledig 
vierkleurentijdschrift gaan, 
waar plaats was voor kwali-
teitsfoto’s van eigen bodem 
en vaste rubrieken. We waren 
zeer blij dat we met het fami-
liebedrijf Defieuwdruk in Da-
dizele konden scheep gaan, 
waarbij alle communicatie tot 
op vandaag steeds zeer correct 
verlopen is. Ze hielpen ons 
ook om ecologisch duurzaam 
papier te vinden dat aan hoge 
kwaliteitseisen kon voldoen. 
Gebonden aan het drukpro-
cédé kozen we voor een vaste 
20 bladzijden inhoud naast 
de kaft. Een verzorgd blad, 
waarvan de oplage alweer tot 
1250 gestegen is, maakte het ons ook gemakkelijker om nieuwe 
sponsors aan boord te krijgen.

De stap maken naar een nieuw fusieblad geeft op zijn zachtst 
gezegd het gevoel een (geestelijk) kind te moeten loslaten dat 
nu meer een eigen leven zal leiden, weliswaar volledig profes-
sioneel gesteund. Schaalvergroting biedt beslist heel wat nieuwe 
perspectieven maar we willen er zeker over waken onze identiteit 
te bewaken en een natuurgericht, kritisch, aantrekkelijk en goed 
leesbaar infoblad te blijven, waar eigen leden aan bod kunnen 
komen. Wat erin verschijnt blijft natuurlijk de spiegel waar we 
met alle plaatselijk afdelingen van Natuurpunt en alle zuster-na-
tuurorganisaties aan boord mee bezig zijn. Helemaal nieuw? Voor 
wie het zich vanaf de geboorte van DWeW bij was: het nieuwe 
(???)-blad verschijnt weer met Nieuwjaar, zoals in 1973…

Hier past zeker een zeer gemeend woord van dank aan alle stille 
‘matrozen’ die dit Door-Weer en-Wind-zeilschip 44 jaar lang 
hielpen varende te houden. Wie schrijft die blijft, ook na DWeW. 
Wat betekent dat alle schrijvers hun bijdragen aan het verse blad 
kunnen toevertrouwen: inhoud en herkenbaarheid staan nl. 
voorop! Vermelden we tot slot zeer graag Koen Maes die, zonder 
een krimp te geven, tot vandaag erg gedreven voor een volle elf 
jaar redacteur was. Hiermee geeft hij niet alleen alle gewaardeerde 
voorgangers het nakijken, maar deed hij dit onder de radar met 
een groot gevoel voor relativeren, ook wanneer het allemaal op 
een hoopje kwam en alles via Johan D’Haenen meteen naar de 
drukker moest... je moet het maar kunnen. Een meer dan fris-
groene schrijfpluim hiervoor!

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

Vierdaagse naar de Eifel van 25 tem 28 mei

Wil je vier dagen  genieten van  mooie landschappen, rode wouw,  massa’s orchideeën en een frisse Duitse pint op terras, dan 
moet je je zeker inschrijven voor de 4-daagse van Natuurpunt Mandelstreke in de Vulkaaneifel. 
We boekten het rustige hotel Assion in Birgel voor de periode van 25 tem 28 mei 2017.  Vanuit het hotel zit je direct in de na-
tuur. Ideaal voor wie een ochtend- of nog  een avondwandeling wil doen. We reserveerden 6 kamers met een dubbel bed en 2 
kamers voor 3 personen.  Op de vierdaagse kunnen er dus 18 Natuurpunters mee. De kostprijs bedraagt 375 euro per persoon. 
In de prijs is halfpension, vervoer en 3 lunchpakketten inbegrepen.
Reservatie kan door 100 euro voorschot te storten op de rekening van Natuurpunt Mandelstreke (BE51 9799 6273 0762) tegen 
15 januari 2017.  Het saldo moet betaald worden tegen 15 april 2017. Tegen begin mei worden de praktische afspraken nog 
eens doorgestuurd aan de deelnemers.

Het reisprogramma:

Donderdag  25 mei
• Vertrek bij Vera om 7u30
• Picknick  in Born (tussen Amel en Sankt-Vith)
• Namiddagwandeling in het Emmeltal. In dit natuurgebied 
van Natagora (tegenhanger van Natuurpunt in Wallonië) kun 
je vanaf een oude spoorwegberm de dammen en nesten van 
de bevers zien. De bever creëerde een mooi moerasgebied met 
massa’s adderwortel, moerasspirea en gele lis. De rode wouw zal 
ons verwelkomen en blijft show geven gedurende de rest van het 
weekend. In de bossen aan de rand van het  moeras bloeien wilde 
narcissen en bosanemonen.

Vrijdag 26 mei
We bezoeken de hele dag het gevarieerde en 1100 ha  grote na-
tuurgebied Lamperstal und Alendorfer Kalktriften. Het gebied 
ligt op een kwartier rijden  van het hotel.
Het gebied wordt eigenlijk gevormd door twee deelgebieden, na-
melijk het Lampertstal  en de Alendorfer Kalktriften. Het smalle valleitje van Lampertbeek wordt ingesloten door heuvels die 
begroeid zijn met open beukenbossen.  Deze bossen hebben een mooie voorjaarsflora  met o.a. bloedooievaarsbek, bergcentau-
rie, monnikskap en gele anemoon.
De Alendorfer Kalktriften zijn de  kalkheuvels met struiken  van 
jeneverbes rondom het  charmante dorpje Alendorf.  Deze kalk-
heuvels worden begraasd met  een schaapskudde  die zorgen voor 
een bloemenweelde (o.a. 20 soorten orchideeën, kogelbloem en 
wildemanskruid).  Boompieper, fluiter, grauwe gors, gekraagde 
roodstaart  en bonte  vliegenvanger zorgen voor de achtergrond-
muziek.  

Zaterdag 27 mei
Zaterdag wordt vulkaanmeer –dag  of Maar in het Duits. ’s Mor-
gens gaan we richting het Jungferweihermeer.  Het meer lijkt een 
gewone vijver maar is van vulkanische oorsprong (130.000 jaar 
oud). Op de voorbereiding zagen we bruine kiekendief, zwarte 
stern, rietgors, krakeend en kuifeend.  In de omringende bossen 
moeten er ook grijskopspecht en matkopmees zitten. De flora  is 
ook de moeite. Naast mattenbies groeien ook grote pollen van 
verschillende zeggensoorten in de oeverzone. We zagen ook or-
chideeën en dotterbloem in de natte hooilanden langs de vijver.
’s Namiddags wandelen we langs de indrukwekkende kraterme-
ren nabij de stad Daun, namelijk de Gemünderer en de Weinfelder Maar. De steile wanden van de Gemünderer Maar zijn volle-
dig bebost terwijl de wanden van de Weinfelder begraasd worden met geiten en schapen. Het struweel van meidoorn, sleedoorn  
en brem zit vol met grasmus, geelgors en braamsluiper. Tussen de twee kratermeren ligt de Mäuseberg met een uitkijktoren van 
waarop je machtig uitzicht hebt op de streek en waar je goed roofvogels kan spotten.

Zondag 28 mei
Op de laatste dag verkennen we de omgeving van de oude Belgische kazerne Vogelsang  in het Nationaal park van de Eifel.  We 
verkennen het oude tankoefenterrein op de hoogvlakte van Dreiborn. Dit uitgestrekte natuurgebied van 3300  ha is geen oe-
fenterrein van het Belgische leger meer sinds 2006. Naast open grasvlaktes en bossen zijn er ook beekvalleitjes die spontaan aan 
het verbossen zijn met brem en andere struiken en bomen. We vinden dus zowel de vogels van open terrein zoals veldleeuwerik, 
graspieper en torenvalk als de liefhebbers van struweel zoals grauwe klauwier en roodborsttapuit.  De afwisseling zorgt ook voor 
veel vlinders zoals boswitje, dambordje, hooibeestje en vuurvlinder.

Tekst: Wim Marichal
Foto’s: Piet Desmet
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Ganzenuitstap op 11 december 2016

Het belang van historisch permanente graslanden (HPG) in de kustpolders voor overwinterende ganzen kan niet genoeg be-
klemtoond worden. Je hebt ongetwijfeld gehoord dat de bescherming ervan in 2014 en 2015 hoog op de parlementaire agenda 
stond. Dankzij dit eeuwenlang in stand houden van het grondgebruik als graasweide, hooiland of wisselweide, kunnen o.a. de 
‘vriezeganzen’ uit het hoge noorden hier overwinteren. 

Dit jaarlijkse gebeuren boeit menig vogelaar mateloos. Het oorverdovend 
gegak van duizenden overvliegende Kolganzen en Kleine rietganzen doen je 
nekharen rechtkomen.

Het is vooral in het hinterland van de oostkust - Vlissegem, Uitkerke en 
Damme – dat we de ganzen terugvinden. Het is dus deze omgeving die we 
zullen aandoen. Wees erbij!

Wie klopt daar op 28 december?

Voor een keer moet je niet vroeg opstaan om er vroeg bij te zijn. Pas om 13u30 is het verzamelen geblazen in de grote loods bij 
bouwonderneming Debal. Voor al wie hamer en verfkwast kan hanteren en zich wil laten assisteren door onschuldige kinderen 
en/of kleinkinderen is deze doenamiddag een must.

De kersttimmeractie is meer dan alleen de voorraden nestkastjes/voedertafels aanvullen. Een gezellige namiddag samen aan de 
slag, daar gaan we al jaren voor en willen deze traditie in ere houden. Gezellig betekent ook een smakelijk tractaat voor jong 
en oud met vers gebakken cake en dito warme choc of koffie met toetje. Voor ieder wat wils dus en waaraan iedereen zich kan 
opwarmen!

Laatste toetje: alle ‘voltijdse’ medewerkers kunnen een nestkast naar keuze of vlinderkast/insectenhotel aan €6/€5 (= ledenprijs 
zelfbouwpakket) meenemen. We zorgen voor een droog voorraadje dat eerder behandeld werd.

Wanneer?
Woensdag 28 december van 13u30 tot 16u00

Waar?
Bouwfirma Debal, Verbrandhofstraat 130 Roeselare. Aan de straatzijde zal je niet naast onze Natuurpuntbeachvlag kunnen 
kijken.

Meebrengen?
Warme kledij en een jas die geen schrik heeft van beitsspatten. Voor handschoenen en kwasten om te beitsen zorgen wij wel. 
Timmeraars kunnen best hun eigen hamer en tang bijhebben. Oordopjes welkom om het feestgedruis wat te kunnen intomen. 
We willen jullie niet onnozel laten vertrekken…

We zijn blij als je ons een seintje kan geven van jullie komst: natuur.mandelstreke@gmail.com of 051225852

Tekst en foto: Piet Desmet
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A a n k o n d i g i n g e n

Eindejaartips uit eigen huis

De feestdagen komen ons snel tegemoet gehold: voor je het beseft staan alweer Kerst en Nieuwjaar voor de deur. Duimen dat 
we ze in het wit kunnen beleven. Niet enkel voor de romantiek, de natuur snakt zelf naar wat afkoeling in de winter. Elk seizoen 
moet zijn recht krijgen. Nu meer dan ooit…

Terwijl we het er toch over hebben, waarom niet eens een voe-
dertafel of notenruif inpakken voor onder de kerstboom? Daar 
kunnen niet alleen de gelukkige ontvangers jarenlang van genie-
ten, ook de vele tuinvogels varen er gedurende het koude seizoen 
wel bij.

Als lid hebben jullie minstens 10% korting op ons assortiment. 
Voor een voederruif wordt dit €6, het muurmodel-voedertafel 
kost €9 en bij de grote voedertafel heb je keuze tussen hangend 
€18 of op paal €23.

We kregen op de valreep een nieuwe lading Natuurpuntkalenders 
binnen. De bestelde voorraad ging namelijk heel snel de deur uit 
terwijl nog heel wat leden-habitués er niet eens eentje konden 
aanschaffen. Blijkbaar doet de ijsvogel op de cover de harten 
smelten, of overtuigt de geeuwende vos nog meer. Als we nog niet 
hebben aangeklopt, meld ons zeker om je natuurkalender 2017 
te reserveren. En je valt niet uit de toon door zo’n hebbeding in 
te pakken voor een presentje. Je zegt het maar! We zullen je hier-
voor graag €10 lichter maken, wat weer in natuur rondom ons 
geïnvesteerd wordt.

Contact: 051225852 of natuur.mandelstreke@gmail.com
Tekst en foto: Piet Desmet
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A a n k o n d i g i n g e n
Kom meegenieten van het bruisend leven in Macronesië

Ooit gehoord van gon-gon, roodvoetgent, roodsnavelkeerkringvogel, zwartkruinwoestijnleeuwerik, renvogel, Portugees oorlogsschip, 
Bulwer stormvogel of bruine Gent? Om maar te zwijgen over Indische grienden, loggerhead, bultruggen, Brydes vinvis, een handvol 
dolfijnsoorten, scholen vliegende vissen en chummen. Of met zodiacs tot vlakbij Selvagen, Raso, Fogo of de Ilhas Desertas kunnen 
komen: alleen al de vreemde namen houden een belofte in.

Met een hele meute Natuurpunters kregen we dit voorjaar de kans om op een unieke manier de trek van zeezoogdieren en zeevogels te 
beleven in volle oceaan, die zich vanaf half april naar hun voortplantingsgebieden haasten. Het comfortabel expeditieschip de Plancius, 
net terug van de Zuidpool, werd voor 10 dagen onze stek en uitkijkplatform.

Voor wie even niet kan volgen: we gingen aan boord in de haven Praia op Santiago, een van de grotere eilanden van de Cabo Verde. 
Deze archipel en onafhankelijk Afrikaans land ligt zo’n 500km westwaarts van Senegal.

Op deze West-Africa Pelagic volgden we de steile rand van de Atlantische diepzee naar het noorden, langsheen de Canarische eilanden 
om op 6 mei te ontschepen op Madeira, een paar duizend kilometer noordelijker dan waar we aan boord gingen.
Van deze zeereis en een verblijf op Cabo Verde maakte Jan Verboven alweer een boeiende film. We vergasten jullie ook op een selectie 
van eigen dia’s met pittige reisanekdotes. Het mysterieuze leven op Cabo Verde en het kleurrijke Madeira komen evenzeer aan bod, 
waarbij we de endemische eilandbewoners evenmin vergeten.

Veel soorten zeedieren die je moeilijk te zien krijgt, kregen we zomaar op een dienblad. Weergaloze indrukken van een ongerept stuk 
natuur, we kwamen echt ogen tekort. Je kan het met ons meebeleven zonder zeeziek te worden op vrijdag 16 december om 19u30 
in de Zilverlink, Meensesteenweg 412 in Roeselare. Vrienden ook welkom!

Piet Desmet
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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/

Deelnamen aan onze activiteiten mogelijk met vrijetijdspas.

Met eigen wagens vanaf hoek 
Meiboomlaan-Lindenstraat (Roularta) 

Busuitstap

Fietsuitstap

Uitstap geschikt voor fotografen 

Gezinsuitstap

Uitstapverantwoordelijke

VertrekuurLunchpakket meebrengen Leiding

Publieksactiviteit

Gids

Kerstnestkasttimmer-
actie

Daguitstap Harchies 
en St.Amand-les-Eaux           

Foto-avond in 
Zilverlink

nieuwjaarsreceptie + 
bestuursverkiezing       

Ganzenuitstap                            

Vierdaagse naar de Eifel

15 jaar Natuurpunt                            

Dag van de natuur 
Kleiputten Rumbeke         

Wo 28 december

Zo 27 november

Vr 16 december

Vr 27 januari 2017

Zo 11 december

Do 25 - zo 28 mei 

Za 3 december

Za 19 november

13:30-16:00 

19:30 

9:00-16:30 

8:30-18:30 

8:30 

Parking
Babilliestraat

Verbrandhofstraat
130

De Zilverlink Meen-
sesteenweg 412

Philippe Deprez 
0499 722224

Tuinvogelweekend              28 - 29 januari

Piet Desmet
051 225852

Piet Desmet
051 225852

Piet Desmet
051 225852

Peter Hantson

Piet Desmet
051 225852

Daguitstap naar het 
Meetjeslandse Kreken-
gebied       

Zo 26 februari
08:30-18:30 

Philippe 
Deprez 
0499 722224

Start CVN Natuurgids-
cursus in Streekhuis 
Midden-West-Vlaande-
ren

Do 2 februari
19:00-22:00 

Spanjestraat 141
Roeselare

Michael 
Parmentier

Winterwerkdag 
vooraf inschrijven (voor de catering)!   

Feestelijk programma 
vanaf 13u30 in Gent

zie pag. 9

Meer info en inschrijven zie pag.8

zie pag. 9

zie pag. 11

De Zilverlink 
Meensesteenweg 412

19:30 
Zeeleven rond de West-Afrikaanse eilanden

Last Minute Toppers
De uitstap “wintertoppers” wordt “Last Minute Toppers”. 
Daar in de winter en het voorjaar soms speciale waarnemin-
gen te zien zijn, zullen we de activiteit “Last Minute Top-
pers” organiseren.

Wanneer er speciale waarnemingen zijn, zal een mail uit-
gestuurd worden, om de dag erop op een bepaald uur te 
vertrekken op de gekende plaats aan Roularta. De mail dient 
niet beantwoord te worden,  je komt gewoon op het ge-
melde uur naar de gekende plaats bij Roularta. Het kan zijn 
dat het hier gaat over een avondactiviteit, maar het kan ook 
een halve dag zijn, of een volledige dag activiteit.

Hou dus vanaf nieuwjaar uw mails in het oog!
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A c t i v i t e i t e n k a l e n d e r
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Uit 
sympathie
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Vo o r b i j e  a c t i v i t e i t e n
Nacht van de duisternis

Een groot succes toen de nacht viel over de Vijfwegen, het gehucht op het knooppunt van Staden, Houthulst en Langemark.  Zowat 
350 deelnemers kwamen aan de start voor een wandeling onder sterrenlicht.
Halverwege mocht Natuurpunt de wandelaars ontvangen om hen kennis te laten maken met de dieren die elke dag het nachtleven 
verkiezen. 
We gingen met de batdetector op zoek naar vleermuizen en met een lichtval probeerden we nachtvlinders te vangen.  Helaas was het 
net iets te koud voor een grote vangst maar de uitleg was al interessant genoeg op zich. 
De muizen liepen gelukkig wel gewillig in de vallen voor wat pindakaas en konden op het enthousiasme rekenen van de vele kinderen 
die mee wandelden.
Binnen in de schuur zetten we de verschillende marterachtigen nog eens op een rij en ook een oude verzameling opgespelde nacht-
vlinders kon op heel wat bijval rekenen.
We zagen heel de avond door een constante stroom van blije en contente mensen op onze site passeren. 
En natuurlijk namen we van de gelegenheid gebruik om Natuurpunt Groot-Staden nog wat bekender te maken. Weer wat extra ziel-
tjes voor onze nieuwsbrief en facebookgroep!

Tekst: Sophie Declercq
Foto’s: Ivan Bruneel

De achtkoppige Natuurpunt-nachtploeg

Muizenschrik overwinnen met Michael!

Een hoekje van Natuurpunt in Ivans schuur Muizen in het vizier
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Vo o r b i j e  a c t i v i t e i t e n
Waddenzeiltocht: en dat er vaart in zat!

Dat zo’n zeiltocht een totaalbelevenis is moet je de 24 deelne-
mers niet meer van overtuigen, die je niet zomaar in een paar 
quotes kan vangen. Het zat meer dan mee: na de felle regens 
kwam heel veel zonneschijn, een vertrouwde Minerva met haar 
3 sympathieke bewoners: kapitein Chris Roch, matroos Hilde en 
de enige mannelijk bewoner labrador Odin. Reken daarbij een 
voortdurend wisselende Waddenzee met duizenden hongerige 
bewoners die net als wij gedwongen werden op het ritme van de 
getijden te leren leven. Volk aan dek krijgen om de fok, grootzeil 
of bezaan te hijsen of de zwaarden op te trekken, naderhand een 
specialiteit voor Rolino. Leren knopen leggen: een 8, daarop een 
tweede en dan een 9 eroverheen, schoten vieren of oprollen, sta-
gen verleggen, opkruisen en over stag gaan, al eens een gijp doen 
of afvallen. Om hijgend in het gewone jargon terug te vallen en 
samen lekker te koken, aperootjes te nemen in de kuip, vogels en 
zeedieren beloeren en natuurlijk ook de eilanden gaan verken-
nen. Varend, droogvoets stappend of door water wadend, met 
de fiets of zelf zwemmend. En zwijgen van wat zich in de kooien 
afspeelde… Heerlijk! We laten jullie even meeproeven van enkele 
dagtoppers.

Zondag: bezoek Oostvaardersplassen en ’s avonds inschepen in 
Harlingen
De ganse heenrit gutsende regen, wind , kortom herfstweer tot 
de middag. Vanaf de Praamweg picknicken met zicht over het 
gebied, waarin honderden grazende edelherten en wilde paarden. 
Tijdens een droge(!) wandeling bij het infocentrum werden we 
onder meer vergast op ijsvogel, roerdomp, visarend, boomvalk en 
bosruiter. Een mensenketting gevormd om bijna 1000 kg bagage 
en foerage aan boord te krijgen. Carmen kookt zich haast uit de 
naad: heerlijk gegeten!

Maandag: op naar het NO en vastlopen onder Ameland
Het schip verkend en op de zeilinstructies van Hilde onder de 
Friese kust gezeild met een flinke westenwind, waarbij 50km naar 
het oosten opschoten. Voor het eerst te midden van de Wadden-
zee overnacht, terwijl de hemel begon op te klaren. Lepelaars, 
eidereenden, zeehonden en zelfs een stel bruinvissen als buren.

Dinsdag: Schiermonnikoog verkennen
Het moeilijk bereikbare haventje bij hoogtij net kunnen binnen-
varen. Op wandel naar de Westerplas heel wat steltlopers van erg 
dichtbij gezien: hierbij ook krombekstrandloper, erg veel goud-
plevieren, 3 soorten sternen, pijlstaart oeverzwaluwen en tapuit. 
Parnassia volop in bloei.

‘s Avonds genoten van de eilandrust en een royale BBQ. Ivo ont-
popt zich als een volleerde butler, bovendien smetteloos in het 
wit.

Woensdag: Schier en opnieuw vastlopen, nu onder het Oerd
De ochtend ingezet met een verkenning van Schier per fiets of 
tandem tot over enkele slenken in de kwelders. Drie zwaluwsoor-
ten waren erg algemeen, verder bruine kiekendief, zwarte ruiters, 
oeverloper, koekoek, grauwe klauwier en roodborsttapuit. De 
Kobbeduinen bekoorden de plantenmensen.
Bij hoogtij uitgevaren en onder Oost-Ameland droog gevallen. 
Bij een waterdiepte van één meter stapte de helft in zee om een 
zotte wandeling richting het duinengebied van het Oerd te ma-
ken. Met rugzakjes, kijkers en fotogerief soms boven het hoofd. 
Bijna een bijbels gebeuren, in slow motion: terugwijken bij klei-
ne ondieptes met wat drijfzand. Vooruitkijken om de ebstroom 
en de bijna zwemmende koptrekkers in te schatten, achterom 
hoe ver we de Minerva al achter ons hadden gelaten. Gestaag 
werd het lauwe Wadwater dieper: oeps, een dikke misrekening…
Ewel mannekes, wad scheelt er? Niet trunten éh! De alfaman-
netjes Willy maar vooral Peter, die iedereen bewerkt had om aan 
boord te blijven, maakten hun borst nat en lieten onversaagd 
zien hoe het verder moest. Maar het water werd ook voor hen, 
niet gehinderd door bagage, te diep om Ameland te bereiken. 
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Uiteindelijk maakten alle wadwandelaars rechtsomkeer naar de 
ondertussen drooggevallen Minerva om aan boord te klimmen, 
in een geul vlakbij te zwemmen of rond het schip te kuieren. Een 
onvergetelijke zonsondergang en avond beleefd onder een inspi-
rerende sterrenhemel, de wadwespen lieten ons eindelijk met rust, 
enkel nog een eenzame dwergvleermuis: de hemel was nabij, zelfs 
zonder zeevonk.

Donderdag: Aanmeren in de haven van Nes op Ameland
Ingeslapen en/of gewekt worden met Bourvils Salade de fruits: 
jolie-jolie!
Je plongerais tout nu dans l’océan,
Pour te ramener des poissons d’argent,
Avec des coquillages lumineux,
Oui, mais en échange tu sais ce que je veux.
Het plaatje klopte bijna helemaal, op enkele details na. Inder-
daad schelpen, zeesterren, krabben en meer mooie wadvondsten 
gedaan tijdens een ochtendverkenning rond de Minerva. Zeesla 
voor aan tafel geoogst.
Bij vloed over het wantij heen kunnen varen en aangemeerd in 
Nes. Een korte avondwandeling levert een berg nieuwe soorten 
op, met watersnippen, kiekendieven, ruim 10 paapjes, tapuiten, 
roodborsttapuiten, kemphaan, regenwulpen en grutto’s op een 
dienblaadje. Jolie-jolie!

Vrijdag: oversteek van Ameland naar Terschelling
Tegen een strakke maar lauwe wind doorheen uitgestrekte oude 
duinmassieven fietsen naar Hollum, een oud dorpje van eertijds 
vooral walvisvaarders. Een afgedwaalde sperwergrasmus zong alsof 
het nog volop lente was. Buizerden en wulpen alom. Een sprintje 
met rugwind langs de polders om tijdig aan boord te raken en het 
zeegat weer in. Via diepere geulen vlakbij een zandplaat ten oos-
ten van Terschelling heen gevaren, waarop honderden luierende 
zeehonden en wolken steltlopers. Slierten kanoetstrandlopers de-
fileerden naast rosse grutto’s en kleiner grut. Overweldigend!
In het haventje van West-Terschelling op adem komen. De dames 
die aan boord bleven beleefden grote leute bij hun hilarische con-
fidenties. Vraag het maar aan Ronny…

Zaterdag: rondfietsen op Terschelling
Geen hittegolf zoals thuis, maar een super-mooi-weer-dag die we 
met de fiets inzetten. Door purperen bloeiende struik- en dophei-
develden, waartussen kraaiheide en cranberries. Bij veel jongere 
helmgrasduinen met prachtige natte pannes aan de Noordzeekust 
splitste de groep: de plaatselijke kaart uitproberen in West Ter-
schelling of met een picknick helemaal naar de Boschplaat, een 
immens en onaangetast schorrengebied. Puur genieten van een 
natuurmix in een desolaat landschap, met duinen, natte hooi-
landjes en zilt grasland. Met een stevige rugwind bij hoogtij voor 
15 km de Waddendijk gevolgd, waar alweer duizenden scholek-
sters, rosse grutto’s, bontbek-, strand-, goud- en zilverplevieren 
bijeentroepten. Bij eb konden ze het wad als voedselbank weer 
in. Net weer aan boord toen we een milde douche over ons heen 
kregen als afkoeling: a perfect day!

Zondag: de oversteek naar Harlingen en thuis
Behoorlijk warm in de kajuiten, die de zon van de voorbije week 
gevangen hield. De aan-boord-catering was nog steeds genereus, 
hoewel ‘restjesdag’. Een laatste keer de zeilen gehesen en in de 
touwen gehangen, maar wegens meer regenbuien van korte duur. 
Iedereen aan dek voor een luie grijze zeehond die zie ongegeneerd 
liet bekijken. Tegen 15u aangemeerd waar we een week geleden 
inscheepten. De Wadcirkel was afgerond, vol boeiende verhalen, 
waarnemingen en een zeer gelukkige bemanning! Iedereen dank 
voor de toffe sfeer!

Van een medeopvarende
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Paddenstoelen in plaatjes - excursie op 16 oktober

amethistzwam (Michael Parmentier)

knolparasolzwam (Michael Parmentier)

dennenvoetzwam (Michael Parmentier)

porseleinzwam (Michael Parmentier)

prachtvlamhoed (Michael Parmentier)

houtknotszwam (Philippe Deprez)
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Herfst in de Kleiputten

Na de commotie deze zomer 
en de tsunami van veront-
waardigde reacties op de 
verkavelingsaanvraag voor 
een luxueuze villawijk vlak-
bij werd het verrassend stil 
rond het reservaat. Hopen 
dat geen nieuws voorlopig 
goed nieuws betekent. Maar 
we twijfelen er niet aan dat 
er verder gelobbyd zal wor-
den. We blijven op onze 
hoede…

Ondertussen zijn er in 2014 
tot 2016 verder gronden ver-
worven voor het Bergmolen-
bos en Krommebeekbos, sa-
men 11,6 ha. Hiervan zou in het Bergmolenbos deze winter en 
in 2017-18 een vijftal ha aangeplant worden.

In de zomer van volgend jaar wil het ANB - Agentschap van 
Natuur en Bos - een aantal grachten graven, poelen aanleggen 
en worden o.a nog delen opgehoogd waardoor over nieuwe wan-
delpaden een lus doorheen het Bergmolenbos mogelijk moet 
worden. Maar we zijn nog een heel eind af van de geplande op-
pervlakte. Het Bergmolenbos moet 135 ha groot worden. Met 
de ongeveer 5 ha die er tegen 2018 bij komen, zal het bos op de 
gronden van het ANB 18 ha tellen.

Voor het Krommebeekbos tussen Beveren en Roeselare, dat 35 ha 
groot moet worden, komen we tegen volgend voorjaar aan dik 12 
ha ingericht bosgebied. Wat ons betreft mag hier zeker een tandje 
bijgestoken worden.

Wat met het reservaat zelf, vraag je je af? Het najaar bracht alweer 
heel wat beweging op de been. We verzorgden met onze natuur-
gidsen een pak natuurwandelingen voor klasgroepen, naast de 
maandelijks druk bijgewoonde traditionele zondagmorgenwan-
delingen. En de bewoners zelf? Vanaf half september hoorden 
we al het eerste haast muzikaal knorren van overwinterende win-
tertalingen. Naast vaste gasten als aalscholvers, blauwe reigers, 
meerkoeten en waterhoenen werd de stilte doorbroken door 

kreten van dodaars, waterral, 
ijsvogel, grote gele kwik en 
overtrekkende groepjes ko-
perwieken en kramsvogels. 
Buizerd en sperwers rekenen 
we ook bij de winterhabitués, 
die het reservaat omwille van 
de rust op de eerste plaats als 
slaapplaats gebruiken. Een 
schroevende sperwer verraste 
ons met een indrukwekkend 
snelle stootduik à la slecht-
valk. Tot ze vlakbij ons, ver-
scholen bij de kijkwand, een 
indrukwekkend en luidruch-
tig remmaneuver deed om 
een vliegende prooi te slaan. 
We konden helaas net niet 

zien wat ze te pakken kreeg, want goed verstopt tussen de onder-
groei deed ze haar pluimenplukwerk.

In een volgend nummer beloven we jullie een foto- en sfeerver-
slag van de Dag van de Natuur op 19 november. Alvast dank aan 
alle medewerkers die een stuk van hun vrije tijd aan het beheer 
van De Kleiputten komen besteden.

De conservators Piet en Dirk
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Zelfs in een bosarme stad als Roeselare valt gelukkig niet te ont-
snappen aan de schitterende herfstkleuren waarin de bomen zich 
elk jaar opnieuw tooien. De Mandel is vanaf de Grote Bassin 
tot in Schiervelde door slechts een smalle lint groen omgeven, 
maar tijdens die korte fietstocht was het op een late zonnige ok-
toberdag gewoon genieten van de kleurenpracht die terecht al zo 
vaak door dichters werd bezongen. Op het Mandelwater viel er 
echter ook veel te beleven. Ik telde tientallen meerkoeten, op-
vallend veel waterhoentjes en verschillende futenfamilies, terwijl 
het zoete gezang van de roodborst weerklonk uit het struikgewas. 
Twee reigers vlogen onder luid gekrijs laag over het wateropper-
vlak en enkele koppels wilde eenden zochten beschutting bij de 
rietkragen langs de oever. In Schiervelde kwamen de twee reigers 
nog eens even luidruchtig opdagen, terwijl aalscholvers in strakke 
houding de wacht hielden op de verlichtingspalen van de nabije 
voetbalvelden. En kijk, daar zwom ook een wat gedrongen vogel 
in het midden van de rivier die hier op haar breedst is. Toen ik 
halt hield om de zwemmer beter te observeren, kreeg hij mij in 
de gaten, wipte met zijn witte achterste even in de lucht en dook 
onder water. Het was een dodaars, een soort die het hier blijkbaar 
naar zijn zin heeft, want ik hoor en zie hem al sinds dit voorjaar.

De dodaars (Tachybaptus ruficollis) is een watervogel uit de fa-
milie van de futen. Met een grootte van  23 tot 29cm. is het de 
kleinste fuut in Europa en wellicht ook de meest onopvallende. 
Ik vergelijk de dodaars wel eens met de heggenmus: je merkt hen 
nauwelijks op en ze zijn beiden eerder schuw maar hebben een 
heel herkenbare zang. De dodaars heeft een trillende roep, die in 
volume over een periode van enkele seconden afneemt en aan-
zwelt en in toonhoogte rijst en daalt en die een beetje op het 
gehinnik van een paard lijkt. Hun broedseizoen duurt van april 
tot augustus en in die lange periode kunnen ze tot drie broedsels 
voortbrengen. Het legsel bestaat uit vier tot zes witte eieren, die 
echter door de rottende planten in het nest van waterplanten tot 
bruin verkleuren. De rottende planten geven warmte af en be-
vorderen daarmee het broeden. De jongen komen na een kleine 
maand uit en verlaten het nest heel snel, soms al enkele uren 
nadat ze uit het ei gekropen zijn. Op die manier zijn ze kwetsbaar 
want hongerige reigers, kiekendieven of meeuwen en grotere 
roofvissen zoals snoeken  vormen een bedreiging.

De dodaars heeft zijn naam te danken aan zijn uiterlijk. Volwas-
sen dieren (mannelijke en vrouwelijke dieren zijn moeilijk van 
elkaar te onderscheiden) hebben een roodbruine hals en een 
vaalbruin verenkleed met een opvallend achterlichaam van witte 
donsveren: die witte dot (of ‘dodde’ in het middelnederlands ) 
leidde tot de benaming dod-aars. Plaatselijk werd hij ook wel aal-
duiker, kleine fuut of duikertje genoemd of zelfs hagelzakje. Die 
laatste naam heeft hij te danken aan een gebruik in de 18de eeuw 
toen de gelooide huid van de vogel door jagers werd gebruikt om 

er een zakje voor de hagel van de jachtpatronen van te maken. 
Daar heeft de dodaars gelukkig geen last meer van. Slechte wa-
terkwaliteit en de verstoring van het broedgebied door water- en 
oeverrecreatie vormen momenteel een groter gevaar. Het aantal 
dodaarzen blijft nu in Vlaanderen redelijk stabiel maar een eeuw 
terug was hij nog veel algemener. Nu hebben de grotere futen 
hem overvleugeld, ook in Roeselare.
Een dodaars houdt niet zo van vliegen en zeker niet van wande-
len. Zijn poten zitten immers eerder achteraan zijn dikke lijfje en 
daarom maakt een stappende dodaars een onbeholpen indruk: 
het lijkt er telkens op dat hij voorover zal vallen. Zwemmen is 
wel zijn lang leven. In het water vindt hij zijn hele menu verza-
meld: visjes, slakjes, schaaldiertjes, kreeftachtigen, waterinsecten 
en –plantjes. Vreemd genoeg lust hij ook zijn eigen veren die hij 
zelf verorbert en ook aan zijn jongen voorschotelt. Waarom de 
dodaars dat doet blijft een mysterie. Sommigen opperen dat de 
veertjes de maagwand beschermen tegen visgraten of gebroken 
slakkenhuisjes. Anderen menen dat de veertjes vitaminen of mi-
neralen bevatten.

Ooit kreeg nog een tweede vogelsoort de naam dodaars toebe-
deeld. In 1598 zetten Nederlandse zeelui voet aan wal op een 
onbewoond eiland in de Indische Oceaan dat zij de naam Mau-
ritius gaven. Zij ontdekten er een forse onbekende vogel die niet 
kon vliegen en een opvallende snavel bezat. Vanwege het dotje 
veren op zijn kont noemden zij hem dodaars. Blijkbaar smaakte 
de vogel niet erg lekker want hij kreeg ook de naam walgvogel. 
Een eeuw later was de vogel uitgestorven, waarschijnlijk als ge-
volg van het invoeren van honden, ratten en apen die het vaak 
op de eieren van de grote dodaars hadden gemunt. Van de naam 
dodaars is de latere naam dodo (Raphus cucullatus) afgeleid, de 
naam waaronder deze beroemdste uitgestorven vogel nog altijd 
bekend is. Jan den Hengst schreef er in 2003 een boeiende bio-
grafie over met als titel De Dodo, portret van een pechvogel. Af 
en toe gaan er in Roeselare, tot in het schepencollege toe, stem-
men op om  na de bouw van het nieuwe zwembad op Schiervelde 
ook in de nabijgelegen Mandel waterrecreatie mogelijk te maken.  
Laten we die plannen zo snel mogelijk opbergen als we van onze 
dodaars geen Roeselaarse dodo willen maken.

Tekst: Johan Strobbe
Foto’s: Johan D’haenen

Over een kleine fuut met een opvallende dot
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Walnoot of okkernoot – Juglans regia

De walnoot of okkernoot is een 
plant uit de okkernootfamilie 
of Juglandaceae.  Deze boom 
is niet inheems maar afkomstig 
van Klein-Azië. Vanuit Perzië 
werd hij oostwaarts via China 
tot in Japan verspreid en west-
waarts via Griekenland  naar 
Italië, Frankrijk en de rest van 
Europa. Hij wordt veel aan-
geplant in tuinen en parken 
maar ook veel gekweekt, bv in 
Frankrijk (Périgord), voor de 
noten. Het is een winterharde, 
bladverliezende boom met een 
brede bladerkroon die ruimte 
nodig heeft om zich volledig te 
kunnen ontplooien. De boom heeft een diepe penwortel, een vrij 
korte stam die zich snel splitst in stamdikke takken. De bladeren 
zijn oneven samengesteld, bestaande uit 5 tot 9 deelblaadjes. De 
boom krijgt laat blaadjes en op het eind van het voorjaar verschij-
nen de bloemen. De boom is eenhuizig. De mannelijke bloemen 
zijn geelgroene katjes en de vrouwelijke bloemen (alleenstaand 
of in katjes van 2 of 3 samen)  groeien aan de uiteinden van de 
nieuwe uitlopers. De vruchten bestaan uit 2 delen die ietwat op 
onze hersenen lijken en zijn bedekt door een bitter zaadvlies.

Juglans is een samentrekking van Iovis (Jupiter) en Glans (eikel) 
omdat men dacht dat noten godenvoedsel waren. Regia komt 
van Rex (koning)  en betekent koninklijk, dit verwijst eveneens  
naar het godenvoedsel.  Okkernoot is afkomstig van nokernoot 
, in het Frans noyer en afgeleid van het Latijn Nux = noot.  De 
“Wal” in walnoot gaat terug op de stam der Volcae.  Na verloop 
van tijd begonnen de Germaanse stammen de naam van de Vol-
cae te gebruiken voor hun niet-Germaanse buren, eerst de Kelten 
en nadien ook de Romeinen . Men vindt ook vandaag nog sporen 
hiervan terug in streeknamen zoals Wallonië en Wales.

De plant wordt al eeuwen ge-
plant vanwege de economische 
waarde van het hout en de eet-
bare noten. Het hout wordt ge-
bruikt voor de meubelindustrie 
en werd vroeger ook gebruikt 
voor gebruiksvoorwerpen, zoals 
lepels, deurklinken en vlieg-
tuigpropellers. Tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog zijn er veel 
bomen gekapt voor het maken 
van geweerkolven, maar ook 
later is veel notenhout hiervoor 
nog gebruikt. Befaamd is het 
gebruik van wortelnotenhout  
in dashboards van sommige 
auto’s.

De noot bevat ongeveer 50 procent olie met voornamelijk onver-
zadigde vetzuren. Daarnaast bevat de noot ook mineralen zoals 
calcium, fosfor, ijzer, magnesium en vitaminen, voornamelijk B 
vitaminen. De noot werkt cholesterol-verlagend  en is goed bij 
herstel na ziekte. Ook voor vegetariërs is het regelmatig eten van 
enkele noten zeer gezond.

Walnootolie wordt verwerkt in schminkproducten en in zonne-
crèmes.

Culinair kan je zo de noot uit de hand eten. Je kan ze eten met 
kaas en wijn. Ze worden ook in salades verwerkt.  Walnotenpasta 
is te verkrijgen in natuurwinkels. Walnotenolie kan als vinaigret-
te-olie gebruikt worden, maar wordt snel ranzig. 

Recept : notenkoekjes
Maal 100 gr hazelnootjes en 100 gr walnoten, voeg er 1 soeplepel 
honing en 1 ei bij. Roeren tot je een smeuïg geheel bekomt. Is 
het mengsel nog  te droog, voeg nog 1 eitje bij. Kleine bolletjes 
maken en bakken gedurende 10 min op 200 gr.
Smakelijk

Rita
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door storting van €6 op BE51 9799 6273 0762

VogelOpvangCentrum 
Bulskampveld 8, 8730 Beernem - 050/790 959

Giften voor Mandelstreke 
(vanaf €40 met fiscaal attest): 
rechtstreeks te storten op rekening 293-0212075-88 van Natuurpunt Beheer vzw, met 
vermelding “Reservatenfonds 3567, Mandelstreke”.

Giften voor Steenuilenwerkgroep
(vanaf € 40 met fiscaal attest):
rechtstreeks te storten op rekeningnummer 230-0524745-92 van Natuurpunt Studie 
vzw,
met vermelding “Steenuilenwerkgroep - project 2492”

Werkten mee aan dit nummer: 
Ivan Bruneel, Sophie Declercq, Philippe Deprez, Johan D’haenen, Piet Desmet, Rita 
Gesquiere, Peter Hantson, Koen Maes, Wim Marichal, Michael Parmentier, Johan 
Strobbe
Foto’s cover:  boven: Graspieper - onder: Speurende Wim (Michael Parmentier) 

Druk: Defieuwdruk
Oplage: 1250 exemplaren

Colofon

BANDEN VANDEWALLE 

Al meer dan 25 jaar uw bandenspecialist!

Voor alle Auto-, Vrachtwagen-, & Landbouwbanden.

TEL: 051.70.33.68
www.bandenvandewalle.be

Sint-Jansstraat 161, 8840 Staden
Ma-Vrij: 8u-12u & 13u-18u Zat: 8u-12u

Volg ons vanaf nu ook op



Uit 
sympathie

Joost Desmet




