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Vogelen maar!
In het voorjaar van 2019 plaatsten enkele vrijwilligers van 

Natuur.werkgroep Torhout een nestbak voor kerkuilen op de 

zuidflank van de Ruidenberg, in Koekelare. De eerste reac-

tie kwam van enkele zwarte kraaien, maar op 23 september 

was het prijs. In de uilenbak zat een bijna volgroeide jonge 

kerkuil. Dit kleine succes is toch weer een opsteker voor de 

vrijwilligers van de werkgroep.

Dankzij de jarenlange inzet van natuurvrienden krijgt de  

mysterieuze kerkuil opnieuw kansen in onze regio. In het  

werkingsgebied van Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen zijn 

er veel natuurbeschermers actief rond uilen en andere roof-

vogels. Naast de Natuur.werkgroep uit Torhout heeft Natuur-

punt Gistel-Oudenburg een uilenwerkgroep, is in Roeselare en 

omstreken Steenuilwerkgroep Mandelstreke actief. En vanuit 

Diksmuide heeft Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw, ook een  

regionale vereniging, projecten lopen rond tal van soorten, 

waaronder de bruine kiekendief, de torenvalk en de velduil.

Ieder jaar weer trekken vrijwilligers op pad om nestbakken 

te controleren, jongen te ringen of nieuwe broedplaatsen op  

te sporen. Deze belangeloze inzet komt te weinig in de aan-

dacht en krijgt vaak niet de lof die het verdient. Maar deze 

inzet drijft op de energie die ons allen motiveert: direct con-

tact met de natuur en het besef te helpen. Dat zijn krachtige 

motivaties om de stap te zetten naar een actieve rol binnen 

onze vereniging.

Er is werk aan de winkel: onze amfibieën-, beheer-, vogel- 

en andere werkgroepen doen wat ze kunnen om biodiversi-

teit, erfgoed, milieukwaliteit en open ruimte te beschermen 

en waar nodig een handje helpen. Telkens blijkt dat heel 

wat mensen bereid zijn om mee de handen uit de mouwen 

te steken, of het nu gaat om afsluitingen slopen, nestkasten 

schoonmaken, wilgen knotten of zelfs spaghettisaus maken. 

Dit is de stille kracht van onze vereniging en iedereen kan 

naar godsvrucht en vermogen zijn steentje bijdragen.

Op zaterdag 18 januari kan je helpen door spaghetti te  

komen eten in Torhout. :-) Je steunt er ons aankoopproject in 

het Groenhovebos mee. En tijdens het weekend van 25 en 26 

januari kan je meedoen met ‘Het Grote Vogelweekend’ van 

Natuurpunt. Deelnemen is simpel: bekijk en tel de vogels in je 

tuin. Zo neem je deel aan het grootste tuinvogelonderzoek in 

Vlaanderen en daarmee kan Natuurpunt de toestand van de 

tuinvogels volgen over de jaren heen.

Blijf dus niet voor je scherm of in je sofa plakken, maar kom 

naar buiten. Kijk maar eens goed in onze activiteitenkalender. 

Er zit vast iets bij dat je aanspreekt. Onze natuur zal er zeker 

blij mee zijn!

Georges Pollentier, voorzitter, 

namens de raad van bestuur 

van Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen.
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A L G E M E N E  I N F O R M AT I E

Expeditie Natuurpunt: 
op avontuur voor en door de natuur.

Slapen onder de sterren, zere voeten, 
de slappe lach, filosoferen aan een 
kampvuur? Ja, dat is Expeditie Natuur-
punt. En het mooist van al? Je doet iets 
voor de natuur!

Sinds begin december kan je je weer 
inschrijven voor de Expeditie. Op 27 
en 28 juni 2020 geven tientallen ex-
peditieteams het beste van zichzelf in 
de Vlaamse natuur : per fiets, met de 
kano of te voet. Op voorhand zamelen 
ze geld in voor hun favoriete natuur-
gebied. Zin om mee te doen voor de 
natuur in jouw buurt? Schrijf je dan snel 
in, want de plaatsen zijn beperkt!

Kriebelt het al? Je kan kiezen uit twee 
tweedaagse fietstochten, een kano-
tocht, drie wandelroutes en drie com-
bitochten, waarbij je de ene dag wan-
delt en de andere dag met de kano 
vaart. Alle teams komen aan in Muizen 
(Mechelen), waar hen een warme ont-
vangst en een heus feest wacht.

Om als team aan dit unieke avontuur te 
mogen deelnemen, zoek je eerst drie 
vrienden die samen met jou de uitda-
ging willen aangaan. Zorg daarnaast voor 
een teamcoach die je begeleidt tijdens 
de tocht. Kies een tocht en een natuur-
gebied waarvoor je geld wil inzamelen. 
Klaar? Dan kan je je nu inschrijven op de 
site van Natuurpunt Expeditie. 

Je betaalt 250 euro inschrijvingsgeld 
voor je team. Dat dient om alle prak-
tische kosten van de tocht te dek-
ken, zoals maaltijden, overnachting en 
verzekering. Willen jullie kanovaren, 
komt daar nog 25 euro materiaalkost 
bij. Daarnaast zamelen jullie minstens 
1.500 euro in voor jullie favoriete na-
tuurgebied. Dat klinkt heel wat, maar 
valt reuze mee, zeker met de tips en 
tricks die Natuurpunt je bezorgt. Bo-
vendien gaat dat geld integraal naar jul-
lie natuurgebied.

Roep dus snel enkele sportievelingen 
bij elkaar. Dat hoeven echt geen actieve 
vrijwilligers of leden van Natuurpunt te 
zijn. Misschien ken je wel mensen bij de 
jeugdbeweging, in de sportclub of op 
het werk die zin hebben in een pittige 
uitdaging? Mensen die graag reizen en 
houden van de natuur? Iedereen is wel-
kom om mee te doen!

In 2018 vormden Danny, Jos, Veerle en 
Wim samen met de coaches Kathleen 
en Micheline het team ‘De Vinnige Ve-
lo’s’. In het weekend van 23 en 24 juni 
fietsten zij zo’n 250 km, helemaal van 
de Blankaart in Diksmuide naar Muizen 
bij Mechelen. Het geld van hun spon-
sortocht, 5.000 euro, ging naar het aan-
koopproject van Natuurpunt Torhout 
in het Groenhovebos. Wim: 

“We beschikten over twee fantastische 
coaches die ons onderweg voorzagen 
van spijs en drank. Bij aankomst in 
Brakel, na dag 1, stonden onze ten-
ten al rechtop en konden wij genieten 
van een lekker maal, verzorgd door de 
plaatselijke afdeling van Natuurpunt. ‘s 
Avonds hebben we gezellig nagepraat 
met de andere teams, om dan onder 
een prachtige sterrenhemel onze tent 
op te zoeken. Daarmee zaten onze 
eerste 150 km er op.

Na een stevig ontbijt hadden we zon-
dag nog maar een schamele 100 km 
voor de boeg. De aankomst in Muizen 
was een ontlading én verrassend, toen 
bleek dat een Torhouts ontvangstcomité 
ons aan de eindmeet stond op te wach-
ten. Kortom: Expeditie Natuurpunt was 

In 2018 fietsten ‘De vinnige velo’s’ van de Blankaart in Diksmuide naar Muizen bij Mechelen 

ten voordele van ons project in het Groenhovebos.
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een leuke en mooie ervaring, waarbij 
we een prachtig parcours volgden langs 
vele natuurgebieden van Natuurpunt. 
Een aanrader!”

Verleden jaar ging ‘Team Origin’o’ de 
uitdaging aan, maar zij besloten om te 
peddelen. Guy:

“65 km varen met een kano in amper 
2 dagen? Het leek me wel een maf 
idee, zeker voor de niet-sportiefste 
van de klas, maar met de stille hoop 
dat de stroming ons wel een duwtje 
in de rug zou geven, zei ik ja. Zoon 
Casper was direct mee, Mathias en 
Suzan hadden welgeteld 2 minuten 
nodig om mee op de boot te springen, 
Valérie nam onmiddellijk de taak als 
coach op zich en met Veerle was ons 
topteam compleet. De wetenschap 
dat het voor Natuurpunt was, en zeker 
voor ons geliefde Groenhovebos, was 
wel de grootste motivatie om ons in te 
schrijven. De eeuwige roem namen we 
er dan maar bij.

Omdat we pas in maart het water 
op konden om te starten met trainen 
- een doop in de Brugse Reien, in de 
avonduren en bij vriestemperatuur, niet 
meegeteld - was onze eerste prioriteit 
het inzamelen van het nodige geld. We 
konden uiteraard rekenen op de hulp 
van de plaatselijke Natuurpunthelden, 
maar we vonden het een eer om het 
overgrote deel toch via eigen acties 
bijeen te zoeken. We hebben verschil-
lende evenementen op poten gezet, 
met als hoogtepunt een mega ‘mini-
Montmartre’ in het Groenhovebos. En 
wat ons zeker bijblijft zijn de spontane 
giften van vele Natuurpuntleden, waar-
voor onze dank!

In maart konden we eindelijk het water 
op en dit verliep niet altijd van een leien 
dakje, maar druppelsgewijs kregen we 
de techniek van het sturen toch onder 
de knie. We waren vooral blij toen we 
richting Lummen konden rijden in een 
voor de gelegenheid gehuurde minibus. 

‘Team Origin’o’ met de coaches en de supporters.

Ga jij dit jaar de uitdaging aan?

Zaterdag 22 juni om 8.32u was de 
start van een zalig avontuur, waarbij 
Casper en ik het niet konden laten 
om nog eens te kapseizen en om dan 
varend, met de hulp van een ander 
team, onze boot leeg te scheppen. De 
coaches konden het samen goed vin-
den en stonden op de stopplaatsen 
paraat met het nodige krachtvoer. De 
sfeer op de kampplaats zal ons bij-
blijven, de paella was heerlijk en onze 
slaapzak welkom. Zondagnamiddag 
kwamen we moe maar uitgelaten, en 
een beetje te vroeg, aan in Mechelen. 
We werden er verwelkomd door onze 
Torhoutse Natuurpuntvrienden, die 
we een cheque van maar liefst 4.000 
euro konden overhandigen.

Heb je zin om dit avontuur ook te 
beleven? Doe het gewoon! Het is 
soms afzien, maar het zijn vooral de 
mooie momenten en de warme Na-
tuurpuntfamilie, die bijblijven. En de 
eeuwige roem natuurlijk!”

Voel jij je geroepen om in dit jaar 
op expeditie te gaan en geld in te 
zamelen voor een van onze na-
tuurgebieden? Keuze te over: je 
kan fietsen, kanovaren of wande-
len voor:
- de Bourgognepolder 
   in Oudenburg, 
- de Vijfwegenpoel in Staden, 
- de Zwaanhoek in Oudenburg, 
- het Groenhovebos in Torhout, 
- het Waterdambosje 
   in Moorslede & 
- Snipgate in Gistel. 

Meer info en inschrijven 
op www.expeditienatuurpunt.be. 

Meer info over de projecten van Na-
tuurpunt Midden-West-Vlaanderen 
op het secretariaat (peter.lemmens@
natuurpunt.be of 051/700.695).

Katrien Degreef

Foto’s: Jozef Germonprez.
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A L G E M E N E  I N F O R M AT I E

Natuur- & milieunieuwtjes

H O O G L E D E

Savio’s bosuilsaga
Dit verhaal werd opgetekend door Do-
minique Denys, leerkracht PO in Domi-
niek Savio. In april van vorig jaar liep er 
daar op school een natuurweek, waarin 
natuur en milieu centraal stonden. Er 
werden heel wat workshops georga-
niseerd, waaronder een zwerfvuilactie. 
Onder een struik ontdekten de leerlin-
gen, naast een hoop troep, een wel heel 
bijzondere vondeling: een jonge bosuil 
(Strix aluco). Deze takkeling was blijkbaar 
aan zijn lot overgelaten.

Daarop werd steenuilenman Ludo ge-
contacteerd die de uil kwam ophalen en 
naar het Opvangcentrum voor Vogel en 
Wilde Dieren (VOC) in het Bulskamp-

I C H T E G E M

Einde van een monument
De bruine beuk voor de kerk van Eerne-
gem, ook gekend als ‘de dame met naak-
te schouders’, is terminaal ziek. Op het 
ogenblik dat je dit leest is ze misschien 
al geveld. Deze boom was een treur-
vorm. Geënt, zie bobbel op de stam. Met 
wat fantasie lijkt deze treurbeuk op een 
dame. De naakte gesteltakken, helemaal 
bovenaan, hebben wat van schouders 
en de treurende kruin hangt als een jurk 
langs haar stam.

De boom stond ooit in de tuin van de 
pastorie, al lang afgebroken, en zag heel 
wat geschiedenis onder zich passeren. 
Maar omdat er rondom de boom nog 
weinig plaats is waar er regenwater in 
de bodem kan sijpelen en omdat we 
twee uitzonderlijk droge jaren achter 
de rug hebben, raakte de boom ver-
zwakt. Dit jaar verscheen de gevreesde 
reuzenzwam (Meripilus giganteus), een 
agressieve parasiet, die de houtvaten 

veld bracht. Gelukkig bleek het dier niet 
ziek, wel erg verzwakt, en had het een 
tijdlang verzorging nodig. Maanden ver-
streken. Pas halverwege oktober was de 
bosuil voldoende aangesterkt om zelf-
standig te kunnen jagen. En waar kon die 
beter worden vrijgelaten dan tussen de 
oude parkbomen en het bos van Domi-
niek Savio? Hier was de school bijzonder 
blij mee.

Het ‘moment suprême’ voor de leerlin-
gen van BuSO Talentier kwam net voor 
de herfstvakantie. Na een boeiende uit-
eenzetting door Ludo, waarbij veel en-
thousiaste vragen op hem werden afge-
vuurd, volgde de kers op de taart. De 
bosuil werd weer vrijgelaten. Iedereen in 

verstopt en zo’n boom in korte tijd kan 
doden. Laten staan zou te gevaarlijk zijn: 
de reuzenzwam tast in de eerste plaats 
de wortels aan en de boom zou op de 
openbare weg kunnen vallen.

de wolken, wat ook de uil zonder aarze-
len deed. :-) Dank aan al wie meehielp 
aan deze redding, een verhaal van heel 
veel mensen met een groot hart voor 
natuur. En daar is die bosuil het vast en 
zeker mee eens. 

Onze vrijwilligers stelden alvast voor om 
de boom te vervangen door iets anders. 
Er zijn vast wel bomen die beter omkun-
nen met ons veranderend klimaat.

Deze jonge bosuil dacht wellicht dat hij goed 

verstopt zat. Foutje! :-) Foto: Dominique Denys.

Deze stokoude treurbeuk viel ten prooi aan de reuzenzwam. Een doodvonnis. Op de foto rechts zie je hoe de 

zwam zich helemaal rond de stamvoet heeft genesteld, wat betekent dat het wortelstelsel zwaar is aangepast. 

Foto. Koen Maertens. 



I C H T E G E M

Zeldzaam bezoek uit het zuiden
De omgeving van de stationsput in Eer-
negem is de laatste jaren uitgebouwd 
tot een groene oase. Wandelaars en 
fietsers vinden het zalig om even te 
verpozen rond deze grote plas. Door 
de aanleg van een kikkerpoel vonden 
reeds heel wat amfibieën en libellen 
hun weg naar Eernegem. 

De paardenbijter is er een courante 

verschijning. En in tegenstelling tot wat 
zijn naam doet vermoeden, bijt hij geen 
paarden. Hij dankt zijn naam aan het 
feit dat hij vaak jaagt op insecten die 
zich dichtbij het lijf van dieren of men-
sen ophouden, waardoor het lijkt of hij 
ze bijt. 

Dit jaar dook zijn neefje hier op, de zui-
delijke glazenmaker. Dit is echt wel uit-
zonderlijk bezoek. Door de opwarming 
van ons klimaat is deze zeldzame libel 
vanuit Zuid-Europa tot bij ons geraakt, 
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Fonteinpad weer toegankelijk
Het Fonteinpad, een voetweg bij de 
noordrand van het Wijnendalebos, is 
een prachtige plek. Voor erfgoedlief-
hebbers is dit een pad vol verhalen 
met oude, wellicht vroegmiddeleeuwse 
wortels. En voor natuurliefhebbers is dit 
een prachtig pad door een van de na-
tuur- en reliëfrijkste landschappen van 
de regio. 15 jaar geleden was er heel 
wat heibel over het illegaal afsluiten en 

O U D E N B U R G

Cetti’s zanger in ‘De Hoge Dijken’
Midden november verbleven er nog altijd 
een drietal Cetti’s zangers (Cettia cetti) in 
‘De Hoge Dijken’. Door de klimaatver-
warming vind je hem tegenwoordig ook 
tijdens de winter in onze contreien en 
neemt het aantal toe, zodat het nu een 
vrij algemene soort geworden is. 

Gewoonlijk zit hij diep verborgen in het 
struikgewas en laat hij zich enkel opmer-
ken door zijn explosief en luid voorgedra-
gen zang. Je hoort hem eerder dan je hem 
ziet, maar met wat geluk komt hij af toe 
uit de begroeiing, zijn staart opwippend, 
helemaal tevoorschijn. 

De Cetti’s zanger is een kleine bruine 
zangvogel met een ronde staart. Diep 
roodbruin van boven, meer grijs van on-
deren, en met een opvallend koppatroon 
met donkere oogstreep, lichte wenk-
brauwstreep en twee witte halve maan-
tjes onder en boven het oog. Je kan hem 
verwarren met de kleine karekiet of snor, 
maar hij heeft een compacter lichaam en 
een meer rossig warmbruine in plaats van 
geelbruine kleur.

En die naam? Dat is een eerbetoon aan 
de Italiaanse onderzoeker Francesco 
Cetti (1726-1778). Dat was een Italiaanse 
priester, natuuronderzoeker (vooral zoö-
loog) en wiskundige. Als eerbetoon aan 
Cetti noemde Coenraad Jacob Temminck 
in 1820 deze door hem beschreven kleine 
zangvogel naar deze wetenschapper.

Knotwilgen in de knel
Eind mei werden we gecontacteerd 
door mensen uit Bekegem, die zich 
zorgen maakten over een groot aantal 
knotwilgen die daar in de weilanden 
staan. “We willen geen miserie, maar het 
is een schande en dat is iets voor ‘de groe-
nen’.” Een aantal oude knotwilgen werd 

geknot - dat is nodig, ander scheuren ze 
kapot - maar volgens de omwonenden 
werden de bomen gelijk ook met vergif 
behandeld zodat ze niet meer zouden 
uitlopen. Toen we eind mei gingen kij-
ken was dat niet echt duidelijk en waren 
daar geen bewijzen voor. Maar toen we 

ei zo na afschaffen van deze voetweg, 
maar ondertussen kan iedereen weer 
van dit prachtige pad genieten. Tot mid-
den november : toen bleek dat het oos-
telijke deel van het pad versperd werd 
door een omgevallen boom. We heb-
ben dit aan de gemeente doorgegeven 
en de boom werd kort daarop opge-
ruimd. Geweldig toch!?

De Cetti’s zanger zit gewoonlijk diep verborgen in het struikgewas, 

maar met wat geluk laat hij zich soms toch even zien. Foto: Freddy Cordy.

Niet zo handig, een boom over het pad, maar 

de gemeente had die in een wip weer opgeruimd. 

Foto: Roney Debaillie.
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R O E S E L A R E

Boomplantactie Krommebeekbos
We waren de eerste dag van decem-
ber met veel, héééél veel volk om het 
bosarme Roeselare te vergroenen. Heel  
wat verenigingen, maar vooral jonge 
ouders met kleine kinderen en zelfs kin-
derwagens, kwamen afgezakt naar het 
Krommebeekbos om een geboorte-
boom te planten.

er in november nog eens passeerden, 
viel het op dat er meer aan de hand 
was. Een aantal bomen was al gerooid, 
heel wat knotwilgen waren dood en de 
overblijvende exemplaren waren syste-
matisch ‘mismeesterd’. Daarop hebben 
we de natuurinspectie ingeschakeld, die 
de pachter ondertussen duidelijk maak-
te dat kappen enkel kan via een vergun-
ning, dat er zoiets bestaat als ‘zorgplicht’ 

Hang een NPM-nestkast in je tuin
Ons landschap wordt steeds kaler en 
daardoor vinden sommige vogels nog 
moeilijk een natuurlijke holte om hun 
nest in te bouwen. Natuurpunt Man-
delstreke helpt deze holenbroeders al 
jaren door nestkastjes te verkopen. Het 
voorbije jaar werden onze nestkasten 
een stuk duurzamer doordat we nu 
thermisch gemodificeerd hout gebrui-
ken. Dat is hout dat een hittebehande-
ling kreeg, waardoor het beschermd 
wordt tegen insectenvraat en rot. Zo 
is nabehandelen met beits niet meer 

Een ruwe telling leverde ruim 700 deel-
nemers op die samen 6.600 boompjes 
plantten, namelijk de ganse voorraad 
die het Agentschap voor Natuur en Bos 
had aangesleept. Het mocht zelfs iets 
meer zijn…  ;-) Zo werd het Kromme-
beekbos tussen Beveren en Roeselare, 
dat uiteindelijk zo’n 35 ha groot moet 
worden, weer een 10 % groter. Weer 
een stapje verder naar een prachtig bos 
voor iedereen.

en dat er heraangeplant moet worden. 
Hopelijk redden de overblijvende bo-
men het en kunnen de nieuwe knot-
wilgen snel de plaats innemen van de 
gevelde exemplaren.

nodig. Dit heeft slechts een beperkte 
impact op de prijs: voor leden is die, 
ongeacht het nestkastmodel, nu € 10. 
Niet-leden betalen € 12.

Nestkasten voor mezen en andere ho-
lenbroeders zijn verkrijgbaar bij Piet 
Desmet (natuur.mandelstreke@gmail.
com of 051/225.852). Bij je nestkast 
krijg je een handleiding voor ophangen 
en schoonmaken. De opbrengst inves-
teren we opnieuw in ons succesvol 
steenuilenproject, dat ondertussen al 
meer dan 20 jaar loopt. 

Naast infostanden van ANB, ‘Meer bo-
men in Roeselare’ en Velt, mocht ook de 
Natuurpuntstand op veel belangstelling 
rekenen. Onze winkel draaide op volle 
toeren en heel wat mensen werden lid 
van onze vereniging. Deze geslaagde dag 
toont nog eens aan dat de samenwer-
king tussen het ANB, de stad, het Stad-
Land-schap en de natuurverengingen 
een grote meerwaarde oplevert. Op 
naar de volgende spadesteek!

Héél veel volk voor de aanplantingen bij het Krommebeekbos. Foto: Piet Desmet.

Koop een nestkast en steun ons steenuilenproject! 

Foto: Peter Lemmens.

De persoon die hiervoor verantwoordelijk is kreeg 

ondertussen een aanmaning om nieuwe knotwilgen 

aan te planten. Foto: NPGO&HD vzw. 
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Anthea en Floor steunen 
het Groenhovebos
In de maand september hebben Anthea 
en haar buurmeisje Floor weer een bene-
fietactie georganiseerd voor Natuurpunt. 
Samen met mama Gwendoline maakten 
de meisjes confituur van fruit uit eigen 
tuin en verkochten die ten voordele van 
ons project in het Groenhovebos. Tijdens 
de familiewerkdag van 14 oktober kwam 
Anthea - Floor kon er jammer genoeg 
niet bij zijn - ons een cheque overhan-
digen met een bedrag van 641,40 euro. 
Dit bedrag zal onder meer gebruikt wor-
den voor het aankopen en planten van 
streekeigen bomen. Nogmaals een dikke 
Dank je wel,  Anthea en Floor!!!

Een nieuw pad bij het Groenhovebos
Zaterdag 19 oktober werd de ‘Ruit-
jesboswegel’ ingewandeld, een nieuwe 
trage weg die de Ruitjesbosstraat en 
de Ventweg Zuid met elkaar verbindt. 
Dat geeft, samen met de Ruddervoor-
dewegel en de Vrouwkenswegel, weer 
heel wat nieuwe mogelijkheden om te 
genieten van het bos en de landerijen 
die het bos omgeven.

Dit nieuwe pad, toegankelijk voor wan-
delaars en niet gemotoriseerd verkeer, 
is een realisatie die kadert in het inrich-
tingsplan Groenhove-Vrijgeweid van de 
Vlaamse Landmaatschappij. Het project 
werd uitgewerkt in samenwerking met 
de stad en Natuurpunt. Ook Marcel 
Gevaert, de pionier van onze vereni-
ging, en zijn vrouw Anne-Marie waren 
aanwezig bij de opening. Dit maakte 
ons heel blij, dankbaar en fier.

Dankjewel Anthea en Floor!!! Het is ongelooflijk wat 

jullie weer klaargespeeld hebben. 

Foto: Jozef Germonprez.

Dit nieuwe pad, dat de Ruitjesbosstraat en de Ventweg Zuid met elkaar verbindt, 

schept weer heel wat nieuwe wandelmogelijkheden.

Foto: Jozef Germonprez.

Alles voor uw tuin
Bij Vanraes vindt u echt alles voor de tuin! 
In onze ruime toonzalen kan u kiezen uit 
méér dan 5.000 artikelen en 30 merken. 

Diksmuidsesteenweg 394, 8800 Roeselare - T 051 22 20 15 - www.vanraes.be 
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Op vrijdag 25 oktober ontdekten 
Kenny Hessel en Geert Carette van 
Natuur.werkgroep Torhout een bruine 
klauwier (Lanius cristatus) in Zeebrug-
ge. Een heel bijzondere waarneming: 
het was de eerste keer dat deze soort 
in België gezien werd.

Het was alweer even geleden dat er 
nog eens een nieuwe soort aan de 
Belgische vogellijst toegevoegd werd, 
maar met deze volwassen bruine klau-
wier was het eindelijk nog eens raak. 
Het is de 452e vogelsoort die in België 
werd gezien en dat lokte honderden 
nieuwsgierige vogelkijkers uit heel Bel-
gië naar het Zeebrugse havengebied. 

Bruine klauwieren broeden in Oost-
Azië: van Centraal- en Oost-Siberië 
tot Mongolië, Oostelijk China en Japan. 
De soort overwintert onder andere in 
zuidelijk China, in Taiwan, op de Filip-
pijnen en in India. De bruine klauwier 
is een dwaalgast in Europa. De soort 
werd voor het eerst waargenomen in 
1985 op de Shetland-eilanden (Groot-
Brittannië). Later doken ze ook op in 
o.a. Denemarken, Duitsland, Frankrijk, 
Ierland, Italië, Malta, Nederland, Noor-
wegen, Spanje en Zweden. Wat de 

Zeebrugse bruine klauwier extra bij-
zonder maakt, is dat het vrijwel zeker 
gaat om de ondersoort lucionensis. 
Die broedt van China tot in Korea 
en komt dus helemaal uit het meest 
oostelijke deel van het verspreidings-
gebied van deze soort.

In oktober werden in België al erg veel 
zeldzaamheden vastgesteld. De meest 
opvallende soorten waren een izabel-
tapuit (7 - 13 oktober, Zeebrugge), 
een Siberische sprinkhaanzanger (11 - 
16 oktober, Heist), een roodoogvireo 
(12 - 14 oktober, Heist), een Dauri-
sche of Turkestaanse klauwier (14 ok-
tober, Heist) en nu dus ook een bruine 
klauwier (25 – 29 oktober, Zeebrugge 
en Heist). 

Waarom er net de voorbije herfst zo-
veel extreme zeldzaamheden opdo-
ken, is niet helemaal duidelijk. Vogels 
kunnen uit koers worden geslagen 
door slechte weersomstandigheden. 
Doorgaans gaat het om jonge vogels 
die nog niet veel ‘trekervaring’ hebben. 
Van oudere vogels wordt aangeno-
men dat die beter de juiste richting 
kunnen aanhouden tijdens de jaarlijkse 
trek tussen de broedgebieden en de 

landen waar ze overwinteren. Maar 
deze verklaring is zeker niet sluitend: 
zo is de bruine klauwier van Zeebrug-
ge een volwassen vogel. 

Het valt elk jaar op dat heel wat zeld-
zaamheden opduiken in de omgeving 
van het havengebied van Zeebrugge. 
Dit is niet zo verwonderlijk. Voor 
soorten die uit Azië afkomstig zijn  
en verdwaald in westelijke richting  
blijven doorvliegen, vormt de Noord-
zee een natuurlijke barrière. De 
meeste zangvogels vliegen niet graag 
over zee - even uitrusten is daar im-
mers geen mogelijkheid - en stoppen 
dus aan de kustlijn. 

Maar waarom dan net allemaal in het 
Zeebrugse havengebied en niet even-
redig verspreid over de ganse kust? Dat 
komt vooral doordat de haven ’s nachts 
fel verlicht is. Vogels die ’s nachts trek-
ken worden door dit licht aangetrok-
ken, misschien omdat ze in zo’n fel ver-
lichte omgeving ook tijdens de nacht 
verder naar eten kunnen zoeken. Net 
daarom zoeken vogelaars in het najaar 
gericht alle bosjes, struwelen en vlaktes 
in het Zeebrugse af, in de hoop een 
dwaalgast te ontdekken. Van zodra dit 
gebeurt, wordt de vondst snel door-
gegeven (o.a. via www.waarnemingen.
be) zodat ook andere vogelaars mee 
kunnen genieten.

De ontdekking van Kenny en Geert 
kreeg heel wat persaandacht: de brui-
ne klauwier was terug te vinden in de 
kranten, op de radio en op televisie. In 
‘De Ideale Wereld’ zat zelfs een korte 
reportage over ‘Kenny Hessels van Na-
tuurpunt’ (sic) die de cameraploeg mee 
op sleeptouw nam, maar in het bos op 
de ‘gewone witte Kowlier’ botste’… ;-)

Tekst: Dominique Verbelen van Natuurpunt 

Studie op www.natuurbericht.be

Bewerking: Peter Lemmens

Natuur.werkgroep Torhout spot 
eerste bruine klauwier ooit

De bruine klauwier van Zeebrugge op de dag van zijn ontdekking. 

Foto: Kenny Hessel.



Ben je op zoek naar een uiterst nut-
tige en nobele tijdsbesteding? Spring 
jij graag mee in de bres voor nood- 
lijdende inheemse wilde dieren in 
jouw buurt?

Vogelbescherming Vlaanderen werkt 
nauw samen met de erkende ‘Opvang-
centra voor Vogels en Wilde Dieren’ 
(VOC’s) in Beernem en Oostende 
om een ‘Wildlife Taxi Team’ (WTT) in 
de provincie West-Vlaanderen uit te 
bouwen. Een WTT is een transport-
netwerk van vrijwilligers dat noodlij-
dende inheemse wilde dieren naar het 
dichtstbijzijnde VOC vervoert. Dankzij 
de professionele opvang en verzorging 
van het VOC krijgen veel dieren een 
tweede kans op een leven in de na-
tuur. Jammer genoeg geraken niet alle 
hulpbehoevende dieren in een VOC en 
daar willen we, samen met jou, veran-
dering in brengen.

In West-Vlaanderen kunnen vinders 
van een noodlijdend inheems wild dier 
telefonisch advies bij VOC Beernem of 
VOC Oostende inwinnen. Indien ver-
zorging noodzakelijk blijkt, vraagt het 
VOC de vinder om het dier over te 
brengen. Is de vinder verhinderd, dan 
schakelt het VOC het WTT in. Een te-

lefonist contacteert dan een chauffeur 
die het dier ophaalt en naar het dichtst-
bijzijnde VOC voert. Eens hersteld, 
wordt het dier opnieuw vrijgelaten.

De helden van WTT Oost-Vlaande-
ren, WTT Midden-Kempen en WTT 
Vlaams-Brabant hebben in 2018  
samen 3.640 gewonde dieren hel-
pen redden. Maak jij graag deel uit 
van het West-Vlaamse heldenteam?  
Kies één of meerdere vrijwilligers-
functies die bij jou passen en breng 
ons op de hoogte!

- Startschot Wildlife Taxi Team West-
Vlaanderen: voorjaar 2020.

- Bereikbaarheid: 7 dagen op 7 van 9 
tot 21 u. 

- Gezocht: tientallen chauffeurs, tien-
tallen telefonisten en minimum 
twee regio-coördinatoren.

1. Chauffeur
Ben jij graag de redder in nood  
ter plaatse? Kom je graag in aanra-
king met kleine of grote, veelvoorko-
mende of zeldzame inheemse wilde  
dieren? Kan en wil jij noodlijdende 
wilde dieren veilig naar een VOC 
overbrengen? Dan ben jij voor ons de 
geknipte chauffeur!

2. Telefonist
Ook van thuis uit kan je noodlijdende 
dieren helpen! Ben jij een sociaal per-
soon met een gezonde portie verant-
woordelijkheidsgevoel? Ga je graag 
nauwgezet te werk en werk je zaken 
liefst tot in de puntjes af? Dan pas jij als 
telefonist perfect in ons plaatje!

3. Regiocoördinator
Ben jij een organisatietalent, een gebo-
ren coördinator die graag de touwtjes 
in handen heeft? Neem je graag initi-
atief om problemen op te lossen en 
draag je een efficiënte werking hoog in 
het vaandel? Kan je vanuit jouw eigen 
enthousiasme mensen warm maken 
en heb je behoorlijk wat vrije tijd? Dan 
ben jij misschien geknipt als regiocoör-
dinator!

De eerste vrijwilligers, waaronder 
een zeer gemotiveerde regiocoördi-
nator, hebben zich reeds aangemeld 
en staan te popelen om hun collega’s 
te leren kennen! Interesse? Meer info 
gewenst over hoe jij heldenwerk als 
chauffeur / telefonist / regiocoördina-
tor kan verrichten? Wacht dan zeker 
niet langer en contacteer ons snel via 
afdelingenteam@vogelbescherming.be.  
Tot binnenkort?  Vogelbescherming Vlaanderen

Een egel neem je heel voorzichtig op, met handschoenen uiteraard. Foto: Greet Brouckaert.

Voor een reiger heb je een veiligheidsbril nodig, en die vogel houd je maar beter goed vast. :-) Foto: Mirjana Grbinicek.
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Wildlife Taxi Team West-Vlaanderen zoekt 
tientallen vrijwillige helden
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Beversesteenweg 369 - Roeselare
tel. : 051 69 00 30 - Gsm: 0475 688 871

info@davidtshubert.be

Gistel: Kerkstraat 5
Lichtervelde: Marktstraat 26
Roeselare: Noordstraat 156

Torhout: Hofstraat 9

www.oxfamwereldwinkels.be

Ecologische teelt 
is hét antwoord van 
kleinschalige boeren 
in het Zuiden op 
landbouw die energie 
en water verslindt. 

  proef eens van 
eerlijke handel

         Oneerlijke 
   handelsregels geven 
kleinschalige producenten in 
het Zuiden geen kansen op de 
internationale markt. Laat zien 
dat jij het anders wil: kies 
            voor eerlijk.

Houthandel
Carpentier
Gitsbergstraat 53

8830 Hooglede-Gits
Tel. 051 20 20 04 
Fax 051 24 59 52

Biologisch,
seizoensgebonden &

vegetarisch 
huiskamerrestaurant

in Torhout.

Meer info en data op 
www.rozemarijnenmelisse.be
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ALGEMENE
BOUWONDERNEMING

Verbrandhofstraat 130 - Roeselare
Tel. 051 20 83 41

info@debalerik.be - www.debalerik.be

NIEUWBOUW - VERBOUWINGEN
WIND- EN WATERDICHTE WONINGEN
ALLE RUWBOUW- EN BETONWERKEN
ENERGIEBESPARENDE RENOVATIES

Uit sympathie

Joost Desmet
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Spaghettiavond 
t.v.v. aankoopproject Groenhove
Torhout
• Zaterdag 18 januari vanaf 18 u. 
(00.30 u.)

Vanavond kan je tussen 18 u. 
en 20.30 u. aanschuiven voor 
de jaarlijkse spaghettiavond 

van Natuurpunt Torhout. Die gaat op-
nieuw door in de ‘grote zolder’ van Tor-
dale, Bruggestraat 39 in Torhout.
Je kan kiezen tussen een vegetarische 
of een niet-vegetarische spaghetti. Voor 
een volwassene betaal je € 13, voor 
een kind van 6 tot 12 jaar betaal je € 9. 
Afhaalspaghetti (saus + spaghetti) kost 
€ 9 per portie. Daarmee steun je ons 
aankoopproject in het Groenhovebos.
Vooraf inschrijven door overschrij-
ving op rekeningnummer BE64.9731. 
7610.5352 met vermelding van het 
aantal personen en het type spaghetti 
(x volw./x kind/x afhaal – x veggie/x 
vlees).
Na de maaltijd reikt Natuur.werkgroep 
Torhout ‘De Corveleijn 2019’ en de ‘Pu-
blieksprijs 2019’ uit. (De Corveleijn is 
de wisseltrofee die Natuur.werkgroep 
Torhout sinds 2013 toekent aan de 
persoon die het voorbije jaar de meest 
bijzondere natuurwaarneming deed in 
Torhout of één van de aangrenzende 
(deel)gemeenten). Meer info bij Geert 
Carette (0484/183.761).
Organisatie: NP TORHOUT

GEZOCHT: VOORZITTER REGIONALE KOEPEL
team – sfeer – groeien – impact: Georges Pollentier vindt het tijd om een stapje opzij te zetten. Daarom gaan wij op zoek naar 
een nieuwe voorzitter voor Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen. 

Taakomschrijving: Samen met een tof team van gedreven natuurliefhebbers en milieubeschermers werk je aan een sterke regio-
nale Natuurpuntkoepel in het midden van West-Vlaanderen. Je leidt de maandelijkse vergaderingen (niet in de schoolvakanties) en 
bent de verbindende factor over de afdelingsgrenzen heen. Zo bouwen we aan een sterke vereniging met een steeds grotere impact.

Wij bieden: Vrijwilligerswerk met inhoud en verantwoordelijkheid in een groeiende vereniging met een toffe sfeer. Je wordt on-
dersteund door een bestuur met pakken ervaring en een professionele medewerker.

Kandidatuur: Stuur een brief of e-mail naar het secretariaat (zie voorlaatste pagina van deze knotwilg) waarin je jezelf voorstelt. 
Vertel waar je interesses op natuur- en milieuvlak liggen en welke ervaring je hebt in het verenigingsleven. Kortom, waarom ben jij 
de geschikte kandidaat om voorzitter van NP MWV te worden?

Meer info: Georges Pollentier (051/589.418 of pollentier.georges@outlook.com)
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Watervogeltelling
Oudenburg
• Zondag 19 januari om 8.30 u. 
(11.30 u.)

Elk winterhalfjaar organiseert 
het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek (INBO) tussen 

oktober en maart zes midmaandelijkse 
watervogeltellingen in Vlaanderen. Daar-
naast omvat dit project ook slaapplaat-
stellingen van aalscholvers, meeuwen en 
wulpen. Met dit project verzamelen we 
informatie over aantallen, habitatkeuze, 
numerieke trends en verspreiding van 
overwinterende watervogels in Vlaan-
deren. 
Ook Natuurpunt Gistel-Oudenburg & 
Hoge Dijken doet mee! Jij ook? Onze 
vogelwerkgroep telt de watervogels 
op de Hoge Dijken en in de omgeving. 
Ook de wulpen in de Bourgognepolder 
vergeten we niet. Zin om mee te gaan? 
Afspraak bij bezoekerscentrum ‘De 
Grote Zaagbek’, Oude Brugseweg 239 
in Oudenburg, maar neem voor alle ze-
kerheid ook even contact op met Dirk 
Peene (0476/301.520) omdat afspraak-
plaats en -uur eventueel nog kunnen 
wijzigen. Breng een verrekijker of te-
lescoop mee.
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG & HOGE 

DIJKEN

Winterse biodiversiteit in 
Oost-Vlaamse stadsnatuur
Lokeren & Gent
• Zondag 19 januari om 8.30 u. 
(17.30 u.)

Met dank aan de natuurbe-
schermers van het eerste uur 
zijn er dichtbij de centrum-

steden Lokeren en Gent grote stukken 
natte natuur bewaard gebleven, respec-
tievelijk langs de Durme en de Leie.
Het reservaat Groot Molsbroek bevat 
de deelgebieden Molsbroek (75,6 ha), 
Hagemeersen (8,3 ha), Molsbergen (8,9 
ha) en Hamputten (27,2 ha). Rond een 
rivierduin (waar vind je dat nog?) kromt 
zich een uitgestrekte moerasvlakte met 
vochtige graslanden, rietvelden en el-
zenbroeken. Van dit alles kan je optimaal 
genieten vanop de wandel- en fietsdijk. 
Sinds enkele jaren kun je er ook knaag-
sporen van de bever ontdekken, het 
grootste knaagdier van Europa. Deze 

heeft zijn burcht gemaakt in de Hamput-
ten, een voormalig zandwinningsgebied.
De Bourgoyen-Ossemeersen, 230 ha 
groot, is van internationaal belang als 
‘wetland’ voor de overwintering van wa-
tervogels. Centraal in het gebied ligt een 
donk, een zandheuvel in nat gebied, met 
daarop de historische hoeve Valkenhuis. 
Die fungeert nu als beheerboerderij. Een 
van de belangrijkste beheermaatregelen 
in dit gebied is de regeling van de water-
huishouding. Vanaf half oktober wordt 
het regenwater opgehouden, waardoor 
het gebied langdurig overstroomt. Op 
die manier worden de vroegere over-
stromingen van de Leie nagebootst. Dat 
maakt van De Bourgoyen een belangrijk 
overwinteringsgebied voor krakeend, 
pijlstaart, slobeend, smient, wintertaling 
en kemphaan.
Afspraak om 8.30 u. op de parking bij 
het kruispunt Lindenstraat / Meiboom-
laan in Roeselare voor carpooling (€ 
0,05/km), om 9.30 u. bij ‘Bezoekerscen-
trum Molsbroek’, Molsbergenstraat 1 
in Lokeren of om 14 u. bij ‘Natuur- en 
Milieucentrum De Bourgoyen’, Drie-
pikkelstraat 32 in Gent. Meer info bij 
Philippe Deprez (0499/722.224).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Watervogeltelling
Kortemark & Torhout
• Zondag 19 januari om 9 u. (12 u.)

Elk winterhalfjaar organiseert 
het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek (INBO) zes 

midmaandelijkse watervogeltellingen 
in Vlaanderen. Met dit project wordt 
informatie verzameld over aantal-
len, habitatkeuze, numerieke trends en 
verspreiding van overwinterende wa-
tervogels in Vlaanderen. Ook Natuur.
werkgroep Torhout doet hieraan mee 
en bezoekt verschillende waterpartijen 
in Kortemark en Torhout. Deze activiteit 
staat open voor iedereen, van beginner 
tot doorgewinterde vogelaar. Afspraak 
op de parking van kinderboerderij 
‘d’Oude Smelterij’, Ieperse Heirweg 5 
in Torhout. Breng een verrekijker of te-
lescoop mee. Meer info bij Wim Rom-
mel (0471/477.754).
Organisatie: NP TORHOUT

Winterwandeling Roksemput & 
Nieuwjaarsreceptie
Oudenburg
• Zondag 19 januari om 9 u. (12 u.)

Wie heeft er nu geen zin in 
een leerrijke winterwande-
ling en een gezellige babbel 
bij een lekker drankje? :-) Tot 
dan! Afspraak bij bezoekers-
centrum ‘De Grote Zaagbek’, 

Oude Brugseweg 239 in Oudenburg. 
Meer info bij Koenraad Blontrock 
(0495/240.899).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG & HOGE 

DIJKEN

Startvergadering paddenoverzet
Kortemark
• Donderdag 23 januari om 20 u. 
(22 u.)

In het voorjaar begint het te 
kriebelen bij de padden en 
huppen ze zonder kijken de 

weg op richting poel. Een levensgevaar-
lijke onderneming. Vorig jaar hebben 
we in de Vrijbosstraat in Zarren een 
recordaantal padden gered: 360 dieren 
haalden de overkant op de hand van 
een vrijwilliger. De dodenaantallen wa-
ren nog nooit zo laag. En nooit eerder 
kwamen er zoveel nieuwe vrijwilligers 
opdagen. Padden overzetten is dan ook 
gewoon leuk.
Dit jaar gaan we een stap verder en 
bouwen we in de omgeving van het 
kruispunt Terrestdreef / Vlaestraat een 
echte overzet op. Daarvoor hebben 
we absoluut jouw hulp nodig. Zie je 
het zitten om in de week een vaste 
ochtend of avond eens langs te gaan 
en dierenlevens te redden? Of woon je 
dicht bij de Lauwstraat en Pereboom-
straat? Kan je ’s avonds, na het inval-
len van de duisternis, de baan op? Of 
wil je in het weekend helpen om de 
schermen op te zetten? Dan ben je van 
harte welkom op deze startvergade-
ring, waar we uitleggen hoe alles in zijn 
werk gaat en hoe we het werk verde-
len. Help ons om dit jaar opnieuw alle 
records te verbreken!
Kan je er vanavond niet bij zijn, maar 
wil je toch graag helpen? Neem dan 
contact op met Sofie. Afspraak in 
OC De Albatros, Stadenstraat 25a in 
Zarren. Meer info bij Sofie Declercq 
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(0486/249.062, overzet.kortemark@
gmail.com) of volg de facebookgroep 
‘Paddenoverzet Kortemark’.
Organisatie: NP Ruidenberg i.s.m. Milieuraad Kor-

temark

Roofvogeltelling
Torhout
• Vrijdag 24 en zaterdag 25 janu-
ari om 9 & 13 u. (12 & 17 u.)

Op 24 en 25 januari gaat in 
Torhout de jaarlijkse roofvo-
geltelling door. Buizerd, sper-

wer, toren- en slechtvalk mag je zeker 
verwachten en misschien zien we dit 
jaar weer een rode wouw of andere 
zeldzaamheid.
Afspraak en start bij Geert Carette, 
Dijlestraat 9 in Torhout om 9 u. en om 
13 u. Voorkennis is niet nodig, maar wie 
wil aansluiten wordt gevraagd op voor-
hand contact op te nemen met Geert 
(0484/183.761) omdat vertrekplaats 
en -uur nog kunnen veranderen.
Organisatie: NP TORHOUT

Het Grote Vogelweekend 
Tel de vogels in jouw tuin
• Zaterdag 25 en zondag 26 januari

Omcirkel 25 & 26 januari in je 
agenda en doe mee aan ‘Het 
Grote Vogelweekend’ van Na-

tuurpunt! Deelnemen is simpel: bekijk 
en tel de vogels in je tuin. Zo neem 
je deel aan de grootste vogeltelling in 
Vlaanderen. Kijk voor meer info in je 
Natuur.blad of surf naar www.vogel-
weekend.be.
Organisatie: Natuurpunt

‘Het Grote Vogelweekend’ 
bij WZC De Zilverberg
Roeselare
• Zaterdag 25 januari 
vanaf 13.30 u. (16.30 u.)

Het laatste weekend van janu-
ari worden in gans Vlaanderen 
tuinvogels geteld. In Roeselare 
doen we al vele jaren mee met 
deze campagne. Dit jaar spre-
ken we af in WZC De Zilver-

berg. Daar organiseren we, samen met 
het dienstencentrum, het wijkcomité en 
de bewoners van het woonzorgcen-
trum, een gezinsnamiddag ‘tuinvogels 
kijken’. 

Leden van NP Mandelstreke stellen er 
hun telescopen op. Een unieke kans om 
tuinvogels van dichtbij te bewonderen 
en je kennis bij te spijkeren. We geven 
je tips om je tuin vogelvriendelijker in 
te richten en je kan zelf aan de slag om 
wintervoedsel te maken. Voor de klein-
sten scherpen we de kleurpotloden om 
plaatjes met de meest voorkomende 
tuinvogels in te kleuren. 
Vooral ‘s winters weten onze tuinvogels 
dat extra voer te appreciëren. Er zijn 
verschillende manieren om vogels te 
voederen: een parelsnoer van pindano-
ten, vetbollen ophangen, zaden in een 
voederhuisje of op een voederplank 
strooien, ... Je leert het allemaal deze 
namiddag. Breng alvast jouw koffietas 
met handvat, die klaar stond voor de 
kringwinkel, mee naar deze activiteit. We 
vullen deze graag met graantjes en vet 
voor de vogels in jouw tuin.
En laat je niet afschrikken door guur 
winterweer. We zitten gezellig knus in de 
cafetaria van het WZC, waar iedereen 
een gratis drankje krijgt. 
Afspraak tussen 13.30 u. en 16.30 u. 
in WZC De Zilverberg, Knokuilstraat 
35 in Roeselare. Meer info bij Martine 
Lakiere (0479/780.002).
Organisatie: NP Mandelstreke i.s.m. SLS ’t West-

Vlaamse hart & stad Roeselare

Nieuwjaarswandeling 
in Oostnieuwkerke
Staden
• Zondag 26 januari om 9 u. (12 u.)

We maken een stevige nieuw-
jaarswandeling, kwestie van 
de beentjes terug wat los te 
maken na het vele tafelen tij-
dens de feestdagen. We maken 
een tocht van ongeveer drie 

uur over trage en onbekende wegen 
in Oostnieuwkerke. Jong en oud zijn 
welkom, deelnemen is gratis, en op het 
eind voorzien we een drankje om ons 
terug op te warmen. Doe zeker warme 
kledij aan en zorg voor stevig schoeisel. 
Afspraak om 9 u. aan de ingang van het 
Brigidapark bij het kruispunt Basijns-
molenstraat / Pastorieweg in Oost-
nieuwkerke (Staden). Meer info bij 
Koen Vandeportaele (0497/869.733).
Organisatie: NP KERN GROOT-STADEN

‘Het Grote Vogelweekend’ in het 
Ravenhofpark
Torhout
• Zondag 26 januari vanaf 14 u. 
(16.30 u.)

Elke winter zet Natuurpunt 
Torhout ergens in de stad haar 
voederplank neer en dit jaar 

kozen we voor de prachtige kasteeltuin 
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ticiden, verkeer, waterverontreiniging, … 
Het mag bijna een wonder heten dat 
ze nog in onze achtertuin voorkomen, 
maar ze zijn er nog steeds. En hun ver-
halen zijn ongemeen boeiend. Genoeg 
stof voor een fijne avond over blaaska-
ken en coole minnaars, kikkerpoelen en 
paddenoverzetacties.
Afspraak in ‘Club de B’ van ‘CC de 
Brouckere’, Aartrijkestraat 6 in Tor-
hout. Inkom € 3 voor Natuurpuntleden 
met lidkaart en € 5 voor alle anderen. 
Dit geld gaat integraal naar het reser-
vatenfonds van Natuurpunt Torhout 
ten voordele van ons project in Groen-
hovebos. Meer info bij Geert Carette 
(0484/183.761).
Organisatie: NP TORHOUT

Opstellen vanginstallatie 
paddenoverzet
Torhout
• Zaterdag 8 februari om 8.30 u. 
(12 u.)

We plaatsen een vanginstal-
latie zodat we alle amfibieën 
veilig over de Koolskampstraat 

kunnen zetten. Afspraak om 8.30 u. bij 
Dirk Werbrouck, Leiestraat 13 in Tor-
hout of om 9 u. in de Koolskampstraat 
t.h.v. huisnummer 47. Breng eventu-
eel een spade mee. Meer info bij Wim 
Rommel (0471/477.754). Ook wie de 
daaropvolgende weken wil helpen bij 
het overzetten van de amfibieën mag 
contact opnemen met Wim.
Organisatie: NP TORHOUT

Familiewerkdag 
in het Groenhovebos
Torhout

• Zondag 9 februari 
vanaf 9 u. (12 u.)
Zie familiewerkdag 12 januari.
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van het Ravenhof. In onze ca-
mouflagetent staan kijkers op-
gesteld zodat je van heel dicht-

bij naar onze stadsvogels kan kijken. Wij 
geven je uitleg over de vogels die er op 
bezoek komen en ondertussen geniet jij 
van onze zelfgemaakte pannenkoeken 
en warme chocomelk (of iets straffers). 
Om 14, 15 en 16 u. kan je aansluiten 
bij de kindvriendelijke natuurwandeling. 
Het belooft gezellig te worden! Ze-
ker een bezoekje waard met het hele 
gezin. Afspraak in het Ravenhofpark, 
Ravenhofstraat 5 in Torhout. Dat is 
midden in de stad en dus makkelijk be-
reikbaar met de fiets of te voet. Kom 
je met de auto, dan neem je best de 
achteringang bij het kruispunt Jacob 
van Arteveldestraat / Karel de Ghelde-
relaan. Meer info bij Bart Van Thuyne 
(0479/812.963).
Organisatie: NP Torhout

Wandeling in het arboretum
Koekelare
• Zondag 26 januari om 14.30 u. 
(16 u.)

We gaan op stap in het enige 
West-Vlaamse arboretum, 
dat van Koekelare. Je kan er 

boomsoorten van over de hele we-
reld bewonderen, waaronder heel wat 
bijzondere dennen en sparren. Aanslui-
tend kan je voor een babbel terecht 
in het vlakbij gelegen ‘Huis van de Dia-
loog’ (Noordstraat 1). Afspraak in het 
arboretum aan de Bovekerkestraat in 
Koekelare. Neem bij het kruispunt Bo-
vekerkestraat / Provinciebaan (N363) 
de richting Bovekerke. Na 190 m. vind 
je rechts de (kleine!) parking en de 
toegang van het arboretum. Meer info 
bij Georges Pollentier (0486/824.141).
Organisatie: NP RUIDENBERG

Paddenoverzet
Oudenburg
• Februari en maart

Help onze amfibieën om veilig 
hun voortplantingspoel te be-
reiken. Al te vaak worden ze 

het slachtoffer van ons verkeer. :-( Ze 
hebben onze hulp nodig! Wij zetten hen 
over aan de Zeeweg ter hoogte van 
domein ‘De Kluiten’. Zin om te helpen? 
Neem dan vrijblijvend contact op met 

Erik Vaneygen (0479/544.528).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG & HOGE 

DIJKEN

Digitale projectie ‘Natuur van 
bie oes...’ door Erwin Derous
Roeselare
• Zondag 2 februari om 10 u. (12 u.)

De naam ‘Erwin Derous’ zegt 
je misschien niet zo veel, maar 
zijn prachtige natuurfoto’s heb 

je als lezer van ‘de knotwilg’ sowieso al 
gezien. Hij is al jarenlang zowat de ‘hofle-
verancier’ van de foto’s die de cover en 
binnenkaft van ons tijdschrift sieren. Er-
win vertelt over zijn voorstelling: “Vaak 
ga ik op stap in de bossen, parken en na-
tuurgebieden in mijn omgeving, vooral de 
streek rond Brugge. Nooit vergeet ik mijn 
fototoestel, want daarmee probeer ik de 
schoonheid van de natuur op te slaan en 
te bewaren. Mag ik jullie meenemen naar 
de nachtvlinders in onze tuin, bosanemo-
nen in het park van Loppem, de grutto 
in de Uitkerkse Polders, orchideeën in de 
Leiemeersen, zonnedauw in het Vloethem-
veld, kikkers in het Plaisiersbos, visdiefjes in 
Oostende, de heidevelden rond Brugge en 
nog zoveel meer?”
Afspraak in zaal ‘Het Verzonken Kas-
teel’ van ARhus, De Munt 8 in Roe-
selare, om mee te genieten van meer 
dan 800 beelden in een 2 x 45 minuten 
durende voorstelling met begeleidende 
tekst en muziek over ‘Natuur van bie 
oes…’. Kaarten: € 5. 
Organisatie: Knipoogje i.s.m. NP MANDELSTREKE

Infoavond ‘paddenalarm 
& paddenoverzet’ door Dominique 
Verbelen
Torhout
• Donderdag 6 februari om 20 u. 
(22.30 u.)

Wil je alles weten over het 
wondere leven van onze am-
fibieën en over paddenover-

zetacties? Kom dan naar Torhout! Do-
minique Verbelen, de godfather van de 
paddenoverzetacties, komt naar CC de 
Brouckere om dit op zijn eigen bevlogen 
manier uit te leggen.
Amfibieën zijn graadmeters voor de 
toestand van onze natuur. Noem een 
milieuprobleem en ze hebben ermee 
te maken: klimaat, nieuwe ziekten, pes-
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Kwis t.v.v. ‘De Vijfwegenpoel’
Staden
• Vrijdag 14 februari om 19.15 u. 
(23.30 u.)

Kom tijdens onze derde kwi-
savond, samen met je ploeg 
van vier of vijf personen, jullie 

algemene kennis meten in een strijd 
om de eerste plaats. We beloven  
je een avond vol bloedstollende brein-
krakers, plakkende puzzels en werve-
lende weetjes.
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 20 
per ploeg. Vooraf inschrijven door 
een e-mail te sturen naar natuur-
puntgrootstaden@gmail.com met je 
contactgegevens en je ploegnaam. 
Afspraak in het Zonneheem, Basijns-
molenstraat 2 in Oostnieuwkerke. 
Meer info bij Daan Vandekerkhove 
(0486/214.608).
Organisatie: NP KERN GROOT-STADEN

Controle slaapmuizenkasten
Ploegsteert
• Zaterdag 15 februari om 8 u. 
(18 u.)

Ben je gebeten door zoog-
dieren? Sluit dan aan bij  
de controle van de slaap-

muizennestkasten in Ploegsteert.  
Een unieke kans om eikelmuizen 
en hun sporen te zien. Wie ge-
interesseerd is om mee te gaan,  
kan contact opnemen met Geert 
Carette (geert.carette@skynet.be 
of 0484/183.761). Je kan zowel een 

hele als een halve dag aansluiten.
Organisatie: Lys Nature & Natuurpunt Poperinge 

i.s.m. NP TORHOUT

Watervogeltelling
Oudenburg
• Zondag 16 februari om 8.30 u. 

(11.30 u.)
Zie watervogeltelling 
19 januari.

Watervogeltelling
Kortemark & Torhout
• Zondag 16 februari om 9 u. 

(12 u.)
Zie watervogeltelling 
19 januari.

Wandeling in het Koekelarebos
Koekelare
• Zondag 16 februari om 9.30 u. 
(11 u.)

We gaan op stap in het Koe-
kelarebos om te genieten van 
de winterse rust. Ondertussen 

staan we even stil bij enkele typische 
loof- en naaldbomen die hier groeien, 
en hebben we ook aandacht voor de 
evolutie van het bos. Afspraak op de 
parking van het bos. Rijd naar het kruis-
punt Provinciebaan / Litterveldstraat in 
Koekelare en draai de Litterveldstraat 
in. Na 150 m. vind je de parking rechts, 
aan een onverharde weg. Meer info bij 
Georges Pollentier (0486/824.141).
Organisatie: NP RUIDENBERG

Algemene ledenvergadering 
NP Torhout
Torhout
• Woensdag 19 februari om 20 u. 
(21 u.)

Ben je geïnteresseerd in de 
werking van je afdeling? Of wil 
je misschien je afdeling mee 

besturen? Kom dan zeker naar de Al-
gemene Ledenvergadering van Natuur-
punt Torhout. Die gaat door bij Roney 
Debaillie en Rose Deschynck, Leiestraat 
9 in Torhout. We bespreken er onze 
plannen en de financiering van onze 
vereniging. Kom je naar de vergadering? 
Geef dan vooraf even een seintje aan 
Roney of Rose (rdebaillie@gmail.com of 
0484/481.574). Wil je je kandidaat stel-
len voor het bestuur, neem dan vóór 14 

februari contact op met Bart Van Thuy-
ne (0479/812.963). 
Organisatie: NP TORHOUT

Algemene ledenvergadering 
NP Ruidenberg
Koekelare
• Donderdag 20 februari om 20 u. 
(22 u.)

Ben je geïnteresseerd in de 
werking van je afdeling? Of 
wil je misschien je afdeling 

mee besturen? Kom dan zeker naar de 
Algemene Ledenvergadering van Na-
tuurpunt Ruidenberg. Die gaat door in 
café ‘De Klyteput’, Bergmolenweg 2 in 
Koekelare.
We bespreken er onze plannen en 
de financiering van onze vereniging. 
Wil je je kandidaat stellen voor het 
bestuur, neem dan vóór 15 februari 
contact op met Georges Pollentier 
(0486/824.141).
Organisatie: NP RUIDENBERG

Vorming ‘Veiligheid tijdens 
natuurbeheer’ voor Natuurpunt-
vrijwilligers
Diksmuide
• Zaterdag 22 februari om 8.30 u. 
(17.30 u.)

Kettingzagen, snoeien, zware 
lasten tillen … Natuur beheren 
brengt risico’s met zich mee. 

Wil je weten hoe je veilige beheerda-
gen organiseert, hoe je je rug spaart, 
hoe je anderen bewust maakt van de 
veiligheidsregels en wat je moet doen 
als er toch een ongeluk(je) gebeurt? 
Kom dan zeker naar deze opleidingsdag! 
Meer info op de website van Natuur-
punt (www.natuurpunt.be/afdelingen/
natuurpunt-beheer) en bij Klara Debie 
(0499/906.474).
Organisatie: Natuurpunt

Algemene ledenvergadering & 
ledenfeest NP Gistel-Oudenburg & 
Hoge Dijken
Oudenburg
• Zaterdag 22 februari om 19 u. 
(23 u.)

Met een aperitief in de hand 
bespreken we het voorbije 
werkjaar. Wie blijft voor het 

ledenfeest betaalt 20 euro voor een 
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uitgebreide kaasplank met 
fairtradewijn à volonté! We 
sluiten af met koffie en taart. 

Niet te missen!
Afspraak in het Arnoldusheem (‘CM-
lokaal’), Marktstraat 40 in Oudenburg. 
Inschrijven (enkel voor het ledenfeest) 
vóór 13 februari bij Koenraad Blont-
rock (0495/240.899) of Dirk Peene 
(0476/301.520).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG & HOGE 

DIJKEN

Wintervogels spotten 
in de Oosterschelde
Nederland
• Zondag 23 februari om 7.30 u. 
(18.30 u.)

Na de bouw van de storm-
vloedkering werd de Ooster-
schelde het grootste nationaal 

park van Nederland. Vandaag lopen we 
in het spoor van tv-programma ‘Vroe-
ge Vogels’ op NPO2 die er de voor-
bije zomer op verkenning gingen. We 
bezoeken de Plompe Toren, speuren 
naar bruinvissen, volgen de plaatselijke 
vogeltrek van de slikken naar de bin-
nendijkse gebieden en bezoeken de 
Prunjepolder. Dat is een van de 33 pro-
jecten, goed voor 4.400 hectare nieuwe 
natuur, die werden aangelegd omdat er 
door de Deltawerken veel buitendijks 
getijgebied verloren ging. En vanop de 
Brouwersdam in het Grevelingenmeer 
en het voormalige werkeiland Neeltje 
Jans in de Oosterschelde zijn steevast 
zeldzame vogelsoorten te spotten. Niet 
te missen!
Afspraak om 7.30 u. op de parking bij 
het kruispunt Lindenstraat / Meiboom-
laan in Roeselare voor carpooling (€ 
0,05/km). Kleed je warm aan en breng 
picknick en verrekijker (of telescoop) 
mee. Meer info bij Philippe Deprez 
(0499/722.224).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Elfenzoektocht in het Groenhovebos
Torhout
• Zondag 23 februari om 10 u. 
(11.30 u.)

Het bos is een plaats waar de 
fantasie van kinderen geprikkeld 
wordt: elfenbankjes, holle bo-

men, mostapijten, … Het is er allemaal. 

Zouden de elfen daar met el-
kaar afspreken? Maar opgelet: 
enkel zij die sprookjesogen 

hebben zullen een glimp van deze mys-
terieuze bosbewoners opvangen... Na-
tuurwandeling speciaal voor kinderen en 
hun ouders. Afspraak op de parking van 
Groenhove, recht tegenover de manege 
(Bosdreef 8, Torhout). Meer info bij Xa-
vier Dirix (0488/811.245).
Organisatie: NP TORHOUT

Wandeling over het Fonteinpad
Ichtegem
• Zondag 1 maart om 10 u. 
(11.30 u.)

De omgeving van het kasteel 
van Wijnendale is zonder twij-
fel één van de mooiste plekjes 

van de regio. Het Fonteinpad loopt door 
dit beschermde landschap en voert je 
langs het fonteintje en machtige dre-
ven naar het mysterieuze poortje in 
de kasteelmuur… En na de wande-
ling trakteren we je traditiegetrouw op 
een glaasje. Afspraak bij het kapelletje 
in de Zuster Clarastraat (kruispunt 
Fonteinstraat /Zuster Clarastraat) in 
Ichtegem. Meer info bij Bart Van Thuy-
ne (0479/812.963).
Organisatie: NP TORHOUT

Dia-avond ‘Sri Lanka’
Torhout
• Donderdag 5 maart om 20 u. 
(23 u.)

Danny en Wim nemen je mee 
op natuurreis door Sri Lanka. 
We verkennen het eiland via de 

belangrijkste nationale parken, zoals Hor-
ton Plains, Udawalawe, Wilpattu en Yala. 
We gaan er op zoek naar de lippenbeer 
en het luipaard, en maken er kennis met 
prachtige soorten vogels. Ook het noor-
den, met de stad Jaffna en zijn Tamilbevol-
king, komen aan bod. In het regenwoud 
treffen we heel wat endemische soorten 
aan, zoals de bedreigde serendipdwerg-
ooruil, een soort die pas in 1995 werd 
ontdekt. Afspraak in ‘Club de B’ van ‘CC 
de Brouckere’, Aartrijkestraat 6 in Tor-
hout. Inkom € 3 voor Natuurpuntleden 
met lidkaart en € 5 voor alle anderen. 
Dit geld gaat integraal naar het reser-
vatenfonds van Natuurpunt Torhout 
ten voordele van ons project in Groen-

hovebos. Meer info bij Wim Rommel 
(0471/477.754). 
Organisatie: NP TORHOUT

West-Vlaamse natuurstudiedag
Kortrijk
• Zaterdag 7 maart vanaf 9 u. 

(16.45 u.).
Zaterdag 7 maart gaat de vol-
gende editie van de jaarlijkse 

West-Vlaamse natuurstudiedag door. 
Thema dit jaar is ‘Leven in en op de bo-
dem’. Kom luisteren naar boeiende uit-
eenzettingen of volg workshops over 
je composthoop, de mol, mycorrhiza-
schimmels, de patrijs als grondbroeder, 
platvissen en nog veel meer. Deze stu-
diedag gaat door in KU Leuven Cam-
pus KULAK, Etienne Sabbelaan 53 in 
Kortrijk. Het volledige programma en 
alle info vind je op www.westvlaamse-
milieufederatie.be/natuurstudiedag.
Organisatie: ANB, KU Leuven KULAK, Natuurpunt, 

Provincie West-Vlaanderen en WMF

Familiewerkdag in
het Groenhovebos
Torhout

• Zondag 8 maart 
vanaf 9 u. (12 u.)
Zie familiewerkdag 12 januari.

Infoavond ‘boommarter’ 
door Koen Van Den Berge (INBO)
Torhout
• Maandag 9 maart om 20 u. 
(22.30 u.)

Wildbioloog Koen Van Den 
Berge, onderzoeker gespeciali-
seerd in carnivoren bij het In-

stituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
(INBO), komt een avond naar Torhout 
voor een voordracht over de boommar-
ter (Martes martes). Boommarters zijn 
specialisten, helemaal aangepast aan het 
leven in het bos. Ze hebben een dikbe-
haarde staart voor extra evenwicht tij-
dens de achtervolging van prooien hoog 
in de bomen en een speciaal ontwikkeld 
heupgewricht dat toelaat om met het 
hoofd voorwaarts in bomen omhoog 
en omlaag te klimmen. Hun territoria 
liggen bij voorkeur in uitgestrekte struc-
tuurrijke bossen. Boommarters zijn nog 
altijd zeer zeldzaam, maar doen het on-
dertussen toch al iets beter dan enkele 

21



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

22

decennia geleden. Sinds enkele jaren 
duiken ze ook op in het Wijnendalebos 
en in de groene gordel rond Brugge. Wil 
je meer weten over deze fascinerende 
dieren en mee het beeldmateriaal uit 
het Wijnendalebos bekijken? Kom dan 
zeker af!
Afspraak in ‘Club de B’ van ‘CC de 
Brouckere’, Aartrijkestraat 6 in Tor-
hout. Inkom € 3 voor Natuurpunt-
leden met lidkaart en € 5 voor alle 
anderen. Dit geld gaat integraal naar 
het reservatenfonds van Natuurpunt 
Torhout ten voordele van ons project 
in Groenhovebos. Meer info bij Geert 
Carette (0484/183.761).
Organisatie: NP TORHOUT

Start ‘Jaaropleiding planten’ met 
Hans Vermeulen
Torhout
• Donderdag 12 maart om 9.30 u. 
(12.30 u.)

Over de 4 seizoenen heen 
neemt Hans Vermeulen van 
Natuurpunt CVN ons mee op 

verkenning in de wereld van de planten. 
De lessen vinden plaats op donderdag-
voormiddag van 9.30 tot 12.30 in lokaal 
2 van CC de Brouckere, Aartrijkestraat 
6 in Torhout. De excursie gaan door 
op donderdagnamiddag van 13.30 tot 
16.30 u. in Torhout of omgeving. Les-
sen én excursies worden begeleid door 
Hans Vermeulen. De volledige cursus is 
als volgt opgebouwd:
- Basiscursus planten (lessen 12 & 

26/03, excursie 26/03)
 Dit is een basiscursus waarin je uitge-

breid kennis maakt met de wondere 
wereld van de planten. Het accent 
ligt op kruidige planten. Tijdens de 
theorielessen gaan we in op veldken-
merken en voortplanting, de begrip-
pen die je nodig hebt om planten te 
beschrijven en hoe je planten in het 
veld kan herkennen door gebruik te 
maken van de kenmerken van plan-
tenfamilies. Via een unieke aanpak leer 
je tijdens de praktijklessen kijken naar 
planten. Na afloop van de cursus kan 
je zelfstandig planten in het veld op 
naam brengen.

- Zomerbloeiers (les & excursie 25/06)
 Deze module gaat over een grote 

groep inheemse landplanten die bloei-

en tussen eind mei en eind oktober. 
Zo bijvoorbeeld de grote klaproos 
die iedereen kent dankzij (of ondanks) 
het hartverscheurende gedicht van de 
Britse legerarts John McCrae ‘In Flan-
ders fields’. Maar naast deze iconische 
soort zijn er nog zoveel andere soor-
ten, die tijdens de zomer kleur geven 
aan bermen en open landschappen.

- Eetbare en giftige planten (les & ex-
cursie 24/09)

 De mens is een nieuwsgierig wezen. 
Op zoek naar voedsel heeft hij al in 
een ver verleden zowat alle planten 
op eetbaarheid getest. Dat daarbij 
slachtoffers gevallen zijn, staat buiten 
kijf. Aanvankelijk werd de kennis over 
giftigheid of eetbaarheid bij planten 
van generatie op generatie monde-
ling doorgegeven. Sinds de 16de 
eeuw gebeurt dat ook schriftelijk, 
maar ondertussen is die kennis wat 
in de vergeethoek geraakt. Deze mo-
dule wil dat verhelpen en leert je wat 
onze voorvaderen al van kindsbeen 
af wisten. 

- Vruchten en zaden (les & excursie 
22/10)

 Wist je dat een okkernoot geen noot 
is, maar wel een steenvrucht? Wist 
je dat een komkommer een bes is? 
Wist je dat de witte paardenkastanje 
doosvruchten vormt, terwijl de tam-
me kastanje nootjes omwikkelt die 
vervat zitten in een napje? Nochtans 
lijken de vruchten van beide bomen 
sprekend op elkaar. Over het hoe en 
waarom van bovenstaande vragen, 
en nog veel meer, kom je te weten 
tijdens deze module.

- Exoten (les & excursie 5/11)
 Sinds de ontdekking van de Caraï-

ben door Columbus in 1492 heeft de 
mens opzettelijk, maar even vaak (en 
wellicht nog vaker) onopzettelijk plan-
ten uit andere continenten elders ge-
introduceerd. Gezien de eerste ont-
dekkingsreizigers uit Europa kwamen, 
is dit continent met een aan zeker-
heid grenzende waarschijnlijkheid het 
meest ‘besmette’ continent op aarde. 
De ‘exoten’ die in Europa welig tie-
ren, vormen het onderwerp van deze 
module. Wat is de invloed van deze 
exoten op onze inheemse flora? Is die 
negatief of positief? 

- Bomen en struiken in winterkleed 
(lessen 26/11 & 3/12, excursie 3/12)

 Deze module is gericht op het her-
kennen van bomen en struiken aan 
de hand van winterkenmerken zoals 
knoppen, schors en zaden. Tijdens de 
excursie gebruiken we de theoreti-
sche kennis om in het veld bomen en 
struiken te leren herkennen. Alle in-
heemse soorten en enkele veel voor-
komende exoten komen aan bod. We 
werken met een handige determina-
tiesleutel, zodat je als deelnemer ook 
na afloop van de cursus je kennis ver-
der kan uitdiepen.

Geïnteresseerd? Inschrijven via de site 
van Natuurpunt (zoektermen ‘planten’ 
& ‘Torhout’). Als lid van Natuurpunt 
betaal je € 99 voor de volledige reeks, 
als niet-lid betaal je € 114. Meer info bij 
Peter Lemmens (051/700.695 of peter.
lemmens@natuurpunt.be).
Organisatie: NP MIDDEN-WEST-VLAANDEREN 

i.s.m. NP CVN

Natuurpuntstand op ‘Lokaal’
Roeselare
• Vrijdag 13 maart vanaf 14 u.
(19 u.)

‘Lokaal’ is een overdekte boe-
renmarkt met bar en kinder-
atelier. We dragen Lokaal een 

groot hart toe omdat dit project de 
korte keten, van boer tot consument, 
hoog in het vaandel voert én seizoen-
sproducten promoot. Deze namiddag 
verzorgen wij met Natuurpunt Man-
delstreke opnieuw het kinderatelier 
met natuur- en milieugerichte activi-
teiten. Daarnaast stellen wij onze wer-
king als Natuurpuntafdeling voor. Aan 
onze stand verkopen we ook artikelen 
uit de NP-winkel, brengen onze eigen 
bijenhotels en nestkastjes aan de man/
vrouw, werven leden en – last but not 
least – verkopen taarten ten voordele 
van de Vijfwegenpoel en het Water-
dambosje! Kom en beleef Lokaal en 
Natuurpunt Mandelstreke op deze bij-
zondere locatie.
Afspraak in de Sint-Amandskerk aan 
het De Coninckplein in Roeselare. 
Meer info op www.lokaalmarkt.be en 
bij Peter Hantson (0486/899.444).
Organisatie: Lokaal bvba i.s.m. NP MANDELSTREKE
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‘Repair Café’ met Torhout Content
Torhout
• Zaterdag 14 maart 
vanaf 13.30 u. (17 u.)

Torhout Content organiseert 
samen met Femma Torhout, 
Natuurpunt Torhout, Netwerk 

Bewust Verbruiken en Tordale opnieuw 
een ‘Repair Café’. Handige Harry’s en 
Henriëttes staan er klaar om, samen 
met jou, je kapotte spullen te herstel-
len. En dat kan eender wat zijn: een fiets, 
een beschadigd juweel, een botte ket-
tingzaag, een kledingstuk met een gaatje 
erin, kleine meubels of een elektrisch 
toestel dat niet meer naar behoren 
werkt, zelfs een computer!
Afspraak in ‘t Bourgondisch Hof (Gan-
zevijverstraat 4, Torhout). Vooraf in-
schrijven hoeft niet, maar is wel handig 
zodat we het nodige materiaal kunnen 
voorzien. Stuur een mail naar rdebail-
lie@gmail.com of bel 0484/481.547. 
Herstellingen zijn gratis; enkel voor 
eventuele wisselstukken moet je beta-
len. Een vrije bijdrage voor de werking 
van het ‘Repair Café’ is steeds welkom. 
Meer info op www.torhoutcontent.be 
of www.repaircafe.org.
Organisatie: Torhout Content i.s.m. Femma Tor-

hout, NP TORHOUT, Netwerk Bewust Verbruiken  

& Tordale

Watervogeltelling
Oudenburg
• Zondag 15 maart om 8.30 u. 

(11.30 u.)
Zie watervogeltelling 
19 januari.

Watervogeltelling
Kortemark & Torhout
• Zondag 15 maart om 9 u. 

(12 u.)
Zie watervogeltelling 
19 januari.

Lentewandeling in ‘De Kleiputten’
Roeselare
• Zondag 15 maart om 10 u. 
(11.30 u.)

Op de drempel van de lente: 
het ideale moment om zowel 
wintergasten als vroege zang-

vogels tegelijk in het vizier te krijgen. 
Het blijft een bijzondere belevenis om 

dodaarzen, meerkoeten of wintertalin-
gen op vrijersvoeten uit de bol te zien 
gaan, terwijl pas aangekomen tjiftjaffen 
zich voor het eerst laten horen. On-
dertussen zorgen de blijvers onder de 
zangvogels met hun aanstekelijke zang 
mee voor de bijzondere sfeer in dit 
ontwakend moerasgebied. En overal 
rond je overvloedig geel van bloeiende 
wilgen en klein hoefblad, waar de hom-
mels zich te goed aan doen. Een be-
levenis die je zondag een boost geeft! 
Je zou voor minder je wandelschoenen 
aantrekken. Neem samen met gidsen 
Johan Bostoen en Martine Lakiere een 
voorjaarsduik in ‘De Kleiputten’. Af-
spraak op de parking van ‘De Kleiput-
ten’ in de Babilliestraat in Rumbeke 
(Roeselare). Bij nat weer zijn laarzen 
handig. Meer info bij Martine Lakiere 
(0479/780.002).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. SLS ’t 

West-Vlaamse hart & Stad Roeselare

Opening nieuwe natuurfototentoon-
stelling in ‘De Grote Zaagbek’
Oudenburg
• Zondag 15 maart om 10.30 u. 
(12 u.)

Vandaag opent de nieuwe 
tentoonstelling van de leden 
van ‘Natuurfotografen Hoge 

Dijken’. De tentoonstelling is nog tot 
en met 15 september gratis te be-
zichtigen in het bezoekerscentrum, 
Oude Brugseweg 239 in Oudenburg, 
op woensdagnamiddag van 14 tot 16 
u. en op zondagvoormiddag van 10 
tot 12 u. Meer info bij Freddy Cordy 
(0486/127.834).
Organisatie: NATUURFOTOGRAFEN HOGE DIJKEN

De Swal & de Koekelareberg
Koekelare
• Zondag 15 maart om 14.30 u. 
(16 u.)

Kom zondag eens wandelen in 
de Swal, want er is altijd wel 
wat te beleven. Met wat geluk 

zien we de eerste lentebloeiers, zoals 
het groot hoefblad. Daarna wandelen 
we naar de top van de berg, vanwaar 
we een prachtig uitzicht hebben, hele-
maal tot aan de kustlijn. Nadien praten 
we bij in ‘De Klyteput’. Afspraak aan 
café ‘De Klyteput’, Bergmolenweg 2 in 

Koekelare. Meer info bij Georges Pol-
lentier (0486/824.141).
Organisatie: NP RUIDENBERG

Zwerfvuilactie Roksemput
Oudenburg
• Zaterdag 21 maart om 9 u. 
(12 u.)

Handen uit de mouwen! Wij 
gaan zwerfvuil ruimen rond de 
Roksemput. Wandel en raap 

mee. Gezond voor jou én voor de na-
tuur. Afspraak bij bezoekerscentrum 
‘De Grote Zaagbek’, Oude Brugseweg 
239 in Oudenburg. Meer info bij Koen-
raad Blontrock (0495/240.899).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG & HOGE 

DIJKEN

8e West-Vlaamse Plantendag
Roeselare
• Zaterdag 21 maart vanaf 10 u. 
(17 u.)

Dit gratis evenement met als 
thema ‘Meer bloemen voor 
bijen!’ wordt elk jaar georgani-

seerd in een andere (tuinbouw)school. 
Deze editie gaat door in het Klein Se-
minarie – VABI in Roeselare, een groene 
school voor land- en tuinbouwonder-
wijs / dierenzorg, midden in de stad. Vijf 
jaar geleden waren we hier ook al eens 
te gast. Tientallen organisaties, planten-
kwekers, overheden en natuurvereni-
gingen tonen deze dag hoe we met zijn 
allen in eigen tuin of daarbuiten kunnen 
werken aan een bijvriendelijke leefom-
geving. Je vindt er bijvriendelijke planten 
en zaden, demonstraties, educatieve 
spelletjes voor jong en oud, hapjes en 
drankjes, infostanden rond bijen, eco-
logisch tuinieren, imkerij en andere na-
tuur- en milieuthema’s, workshops voor 
kinderen, … Kortom: meer dan genoeg 
voor een boeiende zaterdagmiddag. 
Afspraak in het VABI, Zuidstraat 27 in 
Roeselare. Meer info op https://www.
west-vlaanderen.be/plantendag.
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. NP 

MANDELSTREKE en vele andere partners
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Op zoek naar ijsvogel en roerdomp 
in de Gavers
Harelbeke
• Zondag 22 maart om 8 u. (12 u.)

Vanuit de nieuwe kijkhut in het 
natuurgebied speuren we de 
rietkraag af op zoek naar ijsvo-

gel, roerdomp en ander fraai gevogelte. 
We genieten van de vele eenden, futen 
en andere watervogels die ronddobbe-
ren op het Gavermeer.
Afspraak om 8 u. op de parking bij het 
kruispunt Lindenstraat-Meiboomlaan 
in Roeselare voor carpooling of om 
8.45 u. ter plekke (parking zuid in de 
Eikenstraat - bij de molen). Breng war-
me kledij, laarzen, verrekijker en vogel-
gids mee. Meer info bij Wim Marichal 
(0476/307.762).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

“Jawadde, een padde!” - amfibieën-
activiteit voor jonge gezinnen
Roeselare
• Zaterdag 28 maart vanaf 13.30 
u. (16.30 u.)

Voor ‘Jawadde, een padde’ edi-
tie 2020 zijn we opnieuw graag 
te gast in het Sterrebosinsti-
tuut. Iedereen, zeker gezinnen 
met jonge kinderen, zijn van 
harte welkom op deze gratis 

activiteit die helemaal in het teken staat 
van kikkers, padden en salamanders.
Ontdek wat er allemaal in een poel leeft 
en kom oog in oog te staan met pad-
den, kikkers en salamanders. Herken 
deze dieren aan de hand van zoekkaar-
ten en pluis uit wat ze nodig hebben om 

te overleven. Neem deel aan de activi-
teiten voor jong en oud, en leer hoe je 
je tuin amfibievriendelijk inricht. Knutsel 
een kikker of speel kikkerspelletjes op 
het ganse schooldomein. En natuurlijk 
is er een gelegenheidsbar en zorgt de 
school voor een lekker gebakje.
Afspraak op GO! MPI Campus Ster-
rebos in Roeselare. De ingang vind je 
in de Kasteelstraat, tegenover huis-
nummer 137. Er is daar ook een ruime 
parking. Meer info bij Peter Hantson 
(0486/899.444).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. de amfibie-

enwerkgroep van de stad Roeselare, SLS ’t West-

Vlaamse Hart & stad Roeselare.

Nacht van de Steenuil
Moorslede
• Zaterdag 28 maart om 19.30 u. 
(21.30 u.)

Vandaag kan je in heel Vlaan-
deren gratis deelnemen aan 
de ‘Nacht van de Steenuil’. 
Maak kennis met het kleinste 
en sympathiekste uiltje van 
Vlaanderen. Deze rakker met 

knalgele ogen heeft een voorliefde 
voor holle knotwilgen en wordt actief 
in de vooravond. Dit en nog vele andere 
weetjes vertelt Ludo Momerency van 
Steenuilenwerkgroep Mandelstreke je. 
Daarna trekken we naar buiten, op zoek 
naar deze nachtbrakers. Met de nodige 
lokinstrumenten krijgen we er vast wel 
enkele te horen of, wie weet, te zien. En 
achteraf drinken we er natuurlijk nog 
eentje in Sint Jozef. Zin om het dap-
perste uiltje van Vlaanderen te ontdek-

ken? Afspraak om 19.30 u. in de zaal 
van Café Sint Jozef, Waterstraat 33 in 
Slypskapelle (Moorslede). Parkeren kan 
bij de kerk. Meer info bij Jean-Pierre 
Vandamme (0478/678.048).
Organisatie: NP KERN DE REIGER

Boomknoppen in Groenhove
Torhout
• Zondag 29 maart om 10 u. 
(11.30 u.)

Tijdens de herfst verliezen de 
meeste loofbomen hun blade-
ren. De knoppen ontwikkelen 

zich in de loop van de seizoenen om in 
de lente het ontluiken van de bladeren 
mogelijk te maken. En elke boom doet 
dat op zijn eigen manier. Ontdek er al-
les over tijdens deze knoppenwandeling. 
Kinderen welkom!
Afspraak op de parking van Groenho-
ve, recht tegenover de manege (Bos-
dreef 8, Torhout). Meer info bij Xavier 
Dirix (0488/811.245).
Organisatie: NP TORHOUT

Vlaamse Ardennendag
Oost-Vlaanderen
• Zondag 19 april

Samen met NP De Buizerd 
trekken we naar de ‘Vlaamse 
Ardennendag’ die wordt geor-
ganiseerd door ‘Natuurpunt 

Vlaamse Ardennen plus’. Noteer het 
alvast in je agenda. Meer info in het vol-
gende nummer van ‘de knotwilg’ of bij 
Wim Marichal (0476/307.762).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. NP De 

Buizerd
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“Le Bellet”
Vakantieverblijf te huur 

in het hart van de natuur
www.aubellet.com

Karel en Kristien Desmet-Naessens “Le Bellet”
19400 Monceaux sur Dordogne - Corrèze - France

kristien.naessens@gmail.com - 0033 555 911 017 - of +32 (0)486 021 249

Nieuwbouw & verbouwingen
Carports & bijgebouwen - Terrassen & opritten

Lakenstraat 58 - 8800 Roeselare
0472 38 12 75 - info@dbo-popelier.be

www.dbo-popelier.be

DBO POPELIER
DUURZAME
BOUW- EN
OMGEVINGSWERKEN

UITVOERING & ADVIES

P O P - U P
A C T I V I T E I T E N
Zowel Natuurpunt Mandelstreke 
als Natuur.werkgroep Torhout or-
ganiseren regelmatig ‘pop-up-ac-
tiviteiten’. Dat zijn ‘activiteiten die 
plots opduiken’ en erg snel georga-
niseerd worden, bijvoorbeeld om-
dat er ergens een bijzondere vogel 
werd gespot of omdat het de ideale 
omstandigheden zijn om een inven-
tarisatie te doen. Het is praktisch 
onmogelijk om deze activiteiten op 
te nemen in ‘de knotwilg’ of zelfs in 
‘de groene flits’, onze maandelijkse 
e-nieuwsbrief. Ben je in deze acti-
viteiten geïnteresseerd, stuur dan 
een mailtje naar Philippe Deprez 
van NP Mandelstreke (secretaris@
natuurpuntmandelstreke.be) en/
of naar Geert Carette van Natuur.
werkgroep Torhout (geert.carette@
skynet.be). Zij sturen je dan een be-
richt wanneer zij iets organiseren. 

Wie in Roeselare of Torhout woont 
en het financieel moeilijk heeft, kan 
korting krijgen op het lidgeld van 
Natuurpunt en op deelname aan 
betalende activiteiten. Met een 
Roeselaarse vrijetijdspas krijg je 
50% korting, met het Torhoutse 
sociaal tarief 75 %. Meer info bij 
de bevoegde diensten in Roese-
lare (vrijetijd@roeselare.be of 
051/262.400) of Torhout (sociaal.
huis@torhout.be of 050/221.233).

Als lid van Natuurpunt ben je tij-
dens alle Natuurpuntactiviteiten 
verzekerd voor Burgerlijke Aan-
sprakelijkheid, Lichamelijke Onge-
vallen en Rechtsbijstand. Opgelet: 
dit geldt niet voor wie geen lid is 
en/of enkel een abonnement heeft 
op ‘de knotwilg’. Als cursist, occa-
sionele medewerker of vrijwilliger 
ben je sowieso verzekerd. Daarvoor 
maakt het niet uit of je lid bent.
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Het winterkoninkje. Een biografie. 

De beste manier om na een drukke en 
stressvolle werkdag weer helemaal op 
je positieven te komen is te voet naar 
huis wandelen langs een stukje onge-
repte natuur. Ik geef onmiddellijk toe: 
niet iedereen verkeert in zo’n luxepo-
sitie, maar ik kan je verzekeren dat het 
werkt. En zo kuierde ik op een zonnige 
late novemberdag langs de Mandel 
huiswaarts, genietend van de geel ge-
worden rietkragen en de traditionele 
buurtbewoners: aalscholvers, futen, me-
zen, meerkoeten en waterhoentjes, krij-
sende meeuwen en wegduikende do-
daarzen. Het geluk lachte me toe want 
bij het stromende water van een sluis 
had een grote gele kwikstaart postgevat 
en even verder, als kers op de taart, een 
ijsvogel die zich met een snelle vlucht 
kort boven het wateroppervlak uit de 
voeten maakte.

De daaropvolgende lange en rustige 
winteravond vroeg vervolgens om  
een boekje in een hoekje. Boven op 
een torenhoge stapel lectuur lag heel 
uitnodigend een boekje dat me on-
langs in de boekhandel was opgevallen 
tussen de steeds grotere ruimte, die 
daar wordt ingenomen door natuur-
publicaties. Hoe minder natuur er rest,  
hoe meer erover geschreven wordt,  
lijkt het wel. Het aantal boeken over in-
secten en vogels is niet meer bij te hou-
den. Maar een keurig uitgegeven werk 
met als titel Het winterkoninkje. Een bio-
grafie (Ambo/Anthos Amsterdam, 2019, 
221 blz.), dat laat je toch niet liggen? De 
flaptekst trok me over de streep én 
richting winkelkassa met passages als 
“rijkheid aan beelden en meeslepende 
schrijfstijl, (…) een heerlijk boek dat het 
hart van iedere vogelliefhebber sneller 
doet kloppen” en dan nog geschreven 
door Stephen Moss, “een van de groot-
ste natuurschrijvers van Groot-Brittannië”. 
Ik weet het wel, een flaptekst is een lok-
middel, een reclameboodschap, maar ik 
was verkocht. 

Wie zich afvraagt hoe en of het mo-
gelijk is een boeiend boek over het 
winterkoninkje (Troglodytes troglodytes, 
van het Latijnse woord voor ‘holbewo-
ner’) te schrijven kan ik deze ‘biografie’ 
ten zeerste aanraden. Het leest als een 
trein, bulkt van de geweldige verhalen 
en weetjes, is bijzonder fraai uitgegeven 
en geïllustreerd en zelfs de meest er-
varen vogelaar zal er heel wat van op-
steken. Auteur Stephen Moss, die ook 
al een werk over het roodborstje op 
zijn naam heeft, verdeelde zijn boek in 
twaalf hoofdstukken, de twaalf maan-
den van het jaar. Zo volgen we ons 
kleine vogeltje een heel jaar lang en het 
verveelt geen moment, want een win-
terkoninkje kent geen saai bestaan. De 
naam alleen al: in Groot-Brittannië blij-
ken er meer dan honderd verschillende 
regionale namen de ronde te doen, 
waarvan het merendeel verwijst naar 
de geringe grootte en de gedrongen 
gestalte van het vogeltje. In het Neder-
lands taalgebied gaat het om ongeveer 
zestig streeknamen (wat toch veel zegt 
over de populariteit van het diertje) 
zoals duimpje, tuinkruipertje, paternos-
terbolletje, tietertje en wientipperken 
(wijntappertje). Dat er in dit boek ook 
aandacht is voor Nederlandstalige na-
men is volledig te danken aan vertaler 
Robbert-Jan Henkes die we ook voor 
de prachtige vertalingen van de win-
terkoninkje-gedichten heel toepasselijk 
een dikke pluim schenken.

Het winterkoninkje bouwt tot een half 
dozijn ‘slaap-‘ of ‘speelnesten’ en sleept 
daarbij soms plukjes mos aan die even 
groot zijn als hijzelf. Hij laat dan het 
kieskeurige vrouwtje de nesten inspec-
teren en pas wanneer zij haar droom-
huis heeft gevonden zal zij er haar in-
trek nemen. De nesten zijn overwelfd 
en kogelvormig en dat gebeurt niet zo 
frequent in het vogelrijk. Aristoteles be-
schreef de bouwsels al heel nauwkeurig 
in de oudheid, maar wist toen nog niet 

wat Moss ons leert: het winterkoninkje 
is doorgaans zo slim om zijn nest te 
bouwen als het regent of net geregend 
heeft, en het materiaal vochtig is. Op die 
manier krimpt het nest als het opdroogt 
tot de perfecte pasvorm, waardoor het 
sterker en veerkrachtiger wordt. Er zijn 
zelfs winterkoninkjes waargenomen die 
hun nestmateriaal voor gebruik in wa-
ter dopen. 

De zang van het winterkoninkje met de 
kenmerkende triller is opvallend, maar 
vooral heel luid. Van alle zangvogels van 
bij ons is hij op de Cetti’s zanger na de 
luidste en men heeft uitgerekend dat hij 
in verhouding met zijn lichaam tien keer 
zo hard zingt als een kraaiende haan. Hij 
zingt ook hoger dan vrijwel alle andere. 
Dominee Armstrong ontdekte dat het 
lied van het winterkoninkje bestaat 
uit afzonderlijke frasen van vijf tot zes 
seconden, afgewisseld door rust. Elke 
frase lijkt uit dertig tot vijftig verschil-
lende noten te bestaan, maar na opna-
me en afspelen op een toonhoogte en 
tempo die toegankelijker zijn voor het 
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menselijk oor, blijken er in elke frase wel  
130 verschillende noten te kunnen zit-
ten. Dus, noteert Moss, “stel dat een 
winterkoninkje per minuut vijf frasen van 
honderd noten zingt, dan kom je uit op 
500 noten per minuut of 30.000 noten 
per uur”. En aangezien het vogeltje da-
gelijks gemiddeld drie tot vier uur zingt 
komen we snel aan 100.000 noten per 
etmaal.

In dit schitterende boekje leer je alles 
over de soorten winterkoninkjes (alleen 
al in Amerika zijn het er negentig) en de 
ondersoorten, over hoe ze in groep-
jes samenhokken tijdens de winter, 
over hun geringe levensduur (meestal 
slechts twee jaar), over hun relatie tot 

misschien ontving u er een uit de oude 
doos en passend bij dit artikel. Win-
terkoninkjes prijkten opvallend vaak 
op eindejaarsdrukwerk omdat zij het 
oude jaar symboliseerden. Roodborst-
jes stonden dan weer voor het nieuwe 
jaar en daarom tref je ze vaak samen op 
kaartjes aan. Maar het allermooist zijn 
ze natuurlijk in levenden lijve en wan-
neer je er straks een ziet of, zelfs in de 
diepe wintertijd, een hoort, dan zal het 
na het lezen van Het winterkoninkje. Een 
biografie beslist een heel andere, nog rij-
kere ervaring worden.

Johan Strobbe

de koekoek, over hun ‘geneeskrachtige 
werking’, over verhalen, spreekwoor-
den en folklore tot het bizarre stenigen 
van winterkoninkjes op 26 decem-
ber in Ierland toe. Ook de bladzijden 
over de maaltijden van dit amper tien 
gram wegende vogeltje met zijn opval-
lende wipstaart zijn fascinerend. Wat  
het moet eten om zijn energie op peil 
te houden is onvoorstelbaar : elke dag 
verorbert het tussen een derde en de 
helft van zijn lichaamsgewicht; dat is 
voor een volwassen man het equivalent 
van dagelijks honderd tot tweehonderd 
Big Macs!

Kerst- en nieuwjaarskaarten worden 
steeds digitaler en commerciëler, maar 

De winterkoning (Troglodytes troglodytes) is één van de kleinste broedvogels in Europa. Met zijn opgewipt staartje en heldere zang is 

het een opvallende verschijning. Foto: Patrick Keirsebilck.
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Sinds augustus staat er een kleine 
windmolen op het landbouwbedrijf 
van Dirk Devreese en Lut Vercruyce 
uit Zevekote. Daar haalden ze de 
landelijke kranten mee. Deze vijftien 
meter hoge constructie, naar windmo-
lenmaat een kleintje, maakt het bedrijf 
voor een groot gedeelte zelfvoor-
zienend op het vlak van elektriciteit. 
Energie is een belangrijke kostenpost 
voor het bedrijf en zo kunnen ze deze 
drukken. Bovendien helpt het om de 
CO2-uitstoot te beperken en zijn bij 
zo’n kleine windmolen zowel de lus-
ten als de lasten voor dezelfde per-
soon, wat bij grote windmolens vaak 
helemaal anders loopt. 

Nadat Dirk meer dan tien jaar geleden 
al zonnepanelen met een capaciteit van 
13.000 kilowattuur op het dak van de 
loods installeerde, was hij de afgelopen 
jaren op zoek naar een windmolen. Zo 
dicht bij zee waait het behoorlijk vaak 
en dat schept mogelijkheden, zeker in 
de winter, wanneer de zonnepanelen 
opvallend minder renderen.

Eind 2018 woonde hij samen met een 
paar andere boeren uit de buurt een 

informatieavond van de Boerenbond 
in Leuven bij, waar zes producenten 
van windmolens hun verhaal deden. 
Het verhaal van EAZ Wind uit Hoo-
gezand sprak hem het meest aan. Dit 
jonge Nederlandse bedrijf (waarvan 
de afkorting staat voor ‘Enschede 
Aan Zee’, een verwijzing naar de stad 
waar de oprichters elkaar als studen-
ten ontmoetten bij de surfvereniging) 
bouwt bescheiden windmolens. Die 
hebben een ashoogte van 15 meter, 
houten rotorbladeren, een groene 
mast en een staart. Die staart niet uit 
esthetische overwegingen, maar om-
dat de elektronica die grote turbines 
in de wind houdt veel te duur is voor 
een kleine molen als deze.

Eens de knoop was doorgehakt, ging 
het snel. Enkele maanden nadat de 
bouwvergunning was ingediend, was 
de deal al rond. In augustus werd de 
windmolen van het Groningse Hoo-
gezand, waar de fabriek en EAZ Wind 
is gevestigd, naar Zevekote vervoerd. 
Een reis van een kleine 450 kilome-
ter. Volgens de fabrikanten is Dirk de 
eerste Belgische afnemer, maar heb-
ben ondertussen nog heel wat andere 

bedrijven een vergunningsaanvraag 
ingediend. In Nederland leverde EAZ 
Wind al ruim 300 exemplaren af bij 
landbouwers, meestel melkveehou-
ders. Door het vlakke, jaarrond con-
stante verbruik is deze sector bij uit-
stek geschikt voor windmolens.

De windturbine, die net als zonnepa-
nelen op de eigen meterkast aange-
sloten kan worden, heeft een capaci-
teit van 30.000 kilowattuur per jaar, 
waarmee een melkveebedrijf met 70 
tot 80 koeien in zijn eigen stroom-
behoefte kan voorzien. Dirk, die ruim 
70 koeien melkt, verwacht dat zijn 
windmolen 50 % van het elektriciteits-
verbruik zal dekken. In totaal ligt het 
verbruik van het bedrijf en de woon-
unit tegen de 60.000 kilowattuur per 
jaar. Dat komt omdat hij naast zijn 
melkveebedrijf ook nog 3.000 biggen 
in opfok heeft, een activiteit die ook 
veel energie vergt.  Alleen voor de 
melkveeactiviteiten zou het vermogen 
van de windmolen voldoende moeten 
zijn, want dat verbruikt zo’n 22.000 
kilowattuur per jaar. Dit voornamelijk 
voor het melken en koel houden van 
de tank.

Met de windmolen denkt Dirk de 
elektriciteitsrekening met 600 euro 
per maand te kunnen drukken. Zonder 
de windmolen en zonder de zonnepa-
nelen, die nog eens een kwart van de 
energiebehoefte invullen, zou de reke-
ning 1.500 euro bedragen. Een mooie 
bezuiniging, en de ecologische voetaf-
druk van het bedrijf gaat er natuurlijk 
ook mee omlaag. De aanschafprijs be-
droeg trouwens zo’n 56.000 euro, en 
het Vlaams Energieagentschap (VEA) 
subsidieerde 30 % van de investering. 
In vijf tot zes jaar zou de molen zich-
zelf moeten terugverdienen.

Georges Pollentier

Een kleine windmolen in Zevekote

De windmolen in Zevekote. Foto: Leopold Dewulf.



De voorbije maanden kwam de roet-
schorsschimmel (Cryptostroma corticale) 
regelmatig in het nieuws. Deze schimmel 
met een voorliefde voor verschillende 
soorten esdoorn laat, wat had je ge-
dacht, zwarte vlekken achter op geveld 
hout. Sporadisch worden ook levende 
bomen aangetast. Maar let op: er zijn 
nog andere schimmels die een zwarte 
laag op de stam kunnen vormen. Mi-
croscopisch onderzoek is dan ook nodig. 
Daarvoor kan je onder meer terecht bij 
het diagnosecentrum voor planten van 
het Instituut voor Landbouw-, Visserij- 
en Voedingsonderzoek.

Deze soort is afkomstig uit Noord-
Amerika en een recente verschijning 
in ons land. Het Instituut voor Natuur- 
en Bosonderzoek ontving in 2018 en 
2019 verschillende meldingen en on-
dertussen zijn er op enkele plaatsen al 
besmette bomen geveld, bijvoorbeeld 
in Kortrijk. De schimmel dook ook op 
in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oos-
tenrijk, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk 
en Zwitserland.

De roetschorsschimmel is in Europa ge-
kend als een saprofyt op esdoorn, wat 
betekent dat hij zich voedt met orga-
nisch afval. De schimmel tast vooral niet-
ontschorste stammen en takken aan van 
gevelde bomen, bijvoorbeeld in brand-
houtstapels. Het voorbije jaar werden 

echter opvallend meer waarnemingen 
gemeld op levende bomen. 

In de meeste meldingen is duidelijk spra-
ke van eerder verzwakte bomen. Roet-
schorsschimmel is een schimmel die 
profiteert van droogtestress bij bomen 
en van warmte. In die omstandigheden 
kan hij zich ook parasitair gedragen. De 
oorzaak van de verzwakking van de aan-
getaste esdoorns wordt toegeschreven 
aan de uitzonderlijke droge en warme 
periodes in de laatste jaren. Het is dus 
niet uitgesloten dat het aantal meldingen 
in de toekomst zal toenemen. 

Bomen die door roetschorsschimmel 
geïnfecteerd zijn, brengen gezondheids-
risico’s met zich mee. De schimmel an 
sich is niet gevaarlijk voor mens of dier, 
maar de kleine sporen kunnen lucht-
wegklachten veroorzaken wanneer die 
ingeademd worden. Dat kan leiden tot 
een allergische ontstekingsreactie van 
de longblaasjes. Dat kan heel acuut ont-
staan, waarbij de klachten lijken op die 
van een longontsteking, maar er kan ook 
een geleidelijke reactie optreden. Dan 
krijg je in een periode van maanden tot 
jaren steeds meer last van kortademig-
heid en gewichtsverlies. 

‘Maple bark stripper’s lung’ is niet om 
mee te lachen en er bestaat geen be-
handeling tegen deze boomziekte. We-

gens de gezondheidsrisico’s is het on-
der bepaalde omstandigheden (dichte 
bewoning, veel passanten, ...) aan te 
raden om de aangetaste bomen te vel-
len, waarbij dan een aantal voorzorgen 
genomen moeten worden om te ver-
mijden dat de sporen zich verspreiden.

Die voorzorgsmaatregelen zijn niet van 
de poes: zo moet er een veiligheids-
perimeter rond de bomen afgesloten 
worden en is een veiligheidsuitrusting 
absoluut noodzakelijk. Denk dan aan 
fijnstofmasker, handschoenen, laarzen, 
overall en ruimzichtbril. Het kappen 
van de bomen gebeurt bij voorkeur 
machinaal en bij vochtig weer om het 
verspreiden van en contact met de 
sporen te beperken. Vervolgens moet 
het besmette hout afgedekt getrans-
porteerd worden naar een plek waar 
het aan hoge temperatuur verbrand 
kan worden. Composteren of versnip-
peren kan echt niet.

Tot op vandaag bestaat er geen mel-
dingsplicht voor de roetschorsschimmel 
in ons land, maar aantastingen mogen 
steeds gemeld worden aan diagnose-
centrum@inbo.be. Bij het Agentschap 
voor Natuur en Bos en bij het INBO kan 
je ook terecht voor verdere info.

Bronnen: ANB en INBO

Bewerking: Peter Lemmens

Links de typische zwarte vlekken op een aangetaste dode stam. Foto: www.bioimages.org.uk.

Rechts een infectie in het spinthout van een esdoorn. Het afgestorven weefsel krijgt een groene tot gelige kleur. 

Foto: François Lefort via www.researchgate.net.
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Nieuw en gevaarlijk: de roetschorsschimmel
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Mijn naam is Geert en samen met mijn 
vrouw Isabelle wonen wij in de Arthur 
Coussensstraat in Ichtegem. Op deze 
groene plek kunnen wij bijna iedere 
dag met onze hobby bezig zijn: onze 
passie voor onze tuin en de natuur.

Toen wij zowat 30 jaar geleden op 
zoek waren naar een vaste stek, kon-
den wij eigenaar worden van deze 
lap grond, 16 are groot. Het uitzicht 
op het groene en weidse achterland 
maakten de koop nog een heel stuk 
aantrekkelijker. Eindelijk kon ik mijn 
jeugddroom waarmaken: een bos 
aanplanten. Uiteraard niet het grote, 
uitgestrekte woud waarin je verloren 
dreigt te lopen, maar toch. Het krie-
belde behoorlijk en al snel stopten wij 
de eerste, ranke boompjes in onze 
grond: berk, beuk, esdoorn, lijsterbes, 
linde, tamme kastanje, … Samen goed 
voor 4 are bos, netjes aansluitend aan 
het groene achterliggende weiland. En 
wij, wij leefden met het gevoel dat het 
allemaal van ons was.

Nu, vele jaren later, kunnen wij echt 
genieten van dit prachtig uitgegroeide 
bosje met al zijn variaties, de kleine en 

grote bewoners (wij hielpen de vogels 
door nestkastjes op te hangen) en de 
prachtige verkleuringen in de herfst. 
Heerlijk om er te wandelen op de 
zachte houtschors, en dat op elk mo-
ment van de dag. 

Na de aanplant van ons bosje hebben 
we de rest van ons weiland aangepakt: 
door te ploegen, te harken en er nog 
eens hard tegenaan te gaan. Nu ligt er 
een uit de kluiten gewassen moestuin 
met plantbakken, serres en een rijke 
diversiteit aan groenten: bonen, erw-
ten, kolen, prei, spinazie, uien, wortelen 
en ga zo maar door.

Na een voordracht van Erik De Waele 
bij Tuinhier over ‘De Natuurlijke Tuin’, 
zowat 6 jaar geleden, gingen wij weer 
aan de slag. We zorgden voor borders 
met voorjaarsbloeiers, een salaman-
derpoel, vaste planten, vlinderlokkers, 
enkele waterpartijen en, op zonnige 
plekken uit de wind, heel wat insec-
tenhotelletjes. Die laatsten werden al 
snel een blikvanger. Je staat er gewoon 
versteld van hoe vlug die kleine bijtjes 
in dikke drommen die huisjes ontdek-
ken en bewonen.

Als in maart de eerste zonnestralen 
de wereld verwarmen, komen de ge-
hoornde metselbijen in groten getale 
opdagen. Wat een gegons en gezoem! 
Verbazingwekkend! In de houten 
blokken, met beschermkapje erbo-
venop, heb ik gaatjes geboord. Die 
variëren van 6 tot 8 mm breed en tot 
10 cm diep. 

De bijtjes maken meerdere kamers in 
zo’n gangetje. Daarin leggen ze telkens 
een eitje en een voedselvoorraad, want 
straks moeten de larven die uit het eitje 
komen toch ook iets te eten hebben! 
Die larven ontwikkelen zich al snel, ver-
poppen zich in dat gangetje en wachten 
dan af tot de winter weer voorbij is. 

In het warmere voorjaar komen de 
jonge bijtjes uit hun cocon en gaan ze 
op zoek naar nectar en stuifmeel in de 
bloemen die nu volop in bloei staan. 
Daarna zoeken ze een partner en zo 
begint de hele levenscyclus weer van 
voren af aan. De voorjaarsbloeiers 
in onze tuin spelen daarbij ook een 
grote rol.

Zo hebben wij de natuur weer een 
handje geholpen en beleven wij hoog-
dagen in onze tuin. Na de bijen is het 
de beurt aan de vlinders, en tussen-
door fladderen er kleine en grote vo-
gels rond. Dat maakt van onze tuin een 
levend en biodivers gebeuren.

Isabelle en ik zitten in het bestuur van 
Tuinhier Ichtegem. Dat geeft ons de 
kans om onze passie voor tuinieren 
en de natuur te delen, en dat voelt bij-
zonder goed. Veel meer over tuinieren 
vind je op onze website www.tuinhier-
ichtegem.be. En als je een vraag hebt 
of meer info wil, dan kan je terecht op 
info@tuinhier-ichtegem.be.

Alvast veel groen genot gewenst!

Tekst en foto: Geert Taveirne.

Maak van je tuin een thuis 
voor vele bewoners

Ons bosje met nestkastjes. 
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Vogels van bij ons

Natuurlijk ga je als vogelfotograaf op 
zoek naar het mooiste wat je kan vin-
den, maar om leuke soorten te foto-
graferen hoef je helemaal niet tot aan 
de andere kant van de wereld te reizen. 
De vogels op deze 2 pagina’s zijn alle-
maal gefotografeerd in natuurgebieden 
in onze regio. Voor mij persoonlijk komt 
de ijsvogel op de eerste plaats omwille 
van zijn adembenemend verenkleed, 
waarin je alle tinten blauw terug vindt. 

Ik geef iedereen de raad om regelma-
tig terug te keren naar hetzelfde na-
tuurgebied. Zo leer je bijvoorbeeld de 

plaatselijke aan- en afvliegroutes ken-
nen. Verdiep je ook in het gedrag van 
de soort, soms zelfs het individu, waar 
je foto’s van wil nemen. Onze dagroof-
vogels en uilen kan je bijvoorbeeld wat 
dichter naderen tijdens het broedsei-
zoen, omdat ze zich dan toeleggen op 
het zoeken naar prooien en voederen 
van hun jongen, en minder op de foto-
graaf letten. 

Met al die kennis kan je de beste plaat-
sen uitkiezen om foto’s te nemen zon-
der de vogels te verstoren. Dit vraagt 
wel wat volharding. Het duurt soms ja-

ren voor je er in slaagt om echt mooie 
opnamen te maken van een bepaalde 
soort. Nestfotografie is ook helemaal 
uit den boze, tenzij het gaat om vogels 
in parken die aan mensen gewend zijn. 

Tot slot wil ik je nog even de laatste 
trend in verband met natuurfotogra-
fie meegeven. Tegenwoordig probeert 
men de omgeving mee te fotograferen, 
zodat de toeschouwer een idee krijgt 
van het leefgebied van de gefotogra-
feerde dieren. Ook dat is weer een 
leuke uitdaging. 

Freddy Cordy

Grutto

Blauwborst

Baardmannetjes

Luchtgevecht tussen bruine kiekendief en ransuil met prooi.
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IJsvogel na regenbui.

Kleine zilverreigerEen blauwe reiger verrast een school jonge voorns.
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Nu we een nieuw jaar hebben inge-
zet, kunnen we nog wat nadromen 
over alle mooie belevenissen van 
2019. En dat het niet ieder jaar zo 
overweldigend kan zijn, moeten we 
helaas leren aanvaarden. :-)

Door een overvloed aan prooien, 
voornamelijk veldmuizen, beleefden 
de ‘muizeneters’ een boerenjaar. 
Van overal in Vlaanderen werden er 
bijzondere broedgevallen gemeld 
waarbij er veel, echt heel veel, jongen 
werden grootgebracht. In onze regio 
deden de kerk-, rans- en steenuilen 
het uitstekend, maar het bijzonderst 
waren de bruine kiekendieven. 

Van de drie soorten kiekendieven 
die je hier kan aantreffen, is de bruine 
kiekendief verreweg de algemeenste. 
Het is één van onze grootste roofvo-
gels, iets groter dan de buizerd, maar 
slanker gebouwd en met langere 
staart en vleugels. Volgens de laatste 
cijfers zouden er nog zo’n 75 à 90 
broedparen in Vlaanderen zijn.

De bruine kiekendief is een soort 
van open landschappen met grote 
moeras- en rietvegetaties. Als nest-
plaats dienen vooral grote rietvelden 
langs kreken, meren of plassen, maar 
er wordt ook gebroed in graanak-
kers en graslanden. Het nest wordt 
gemaakt op een droge hoop plan-
tenresten in de natte vegetatie. Om 
te jagen gebruikt hij het volledige 
landschap, inclusief akker- en weiland, 
waar hij van op geringe hoogte op 
een prooi duikt. De bruine kiekendief 
is een zomervogel die overwintert 
in Zuid-Europa en Noord-Afrika, 
maar tijdens zachte winters blijven er 
wel eens exemplaren overwinteren, 
meestal in de polders. 

De voorbije zomer waren er 5 
broedgevallen van de bruine kieken-
dief in onze regio, die ik allemaal heb 
proberen te volgen en te fotografe-
ren. Eén koppel trok in het bijzonder 
mijn aandacht, omdat het mannetje 
voorzien was van wingtags. Dat zijn 
een soort van kleine vlaggetjes die 

op beide vleugels worden aange-
bracht bij het ringen. Daardoor is 
elke vogel individueel te herkennen 
en leren onderzoekers meer over 
bijvoorbeeld het uitzwerven van jon-
ge vogels, plaatstrouw, interactie met 
andere broedparen en sterfte. Dat 
helpt om de effectiviteit van het be-
schermingswerk juist te beoordelen.

Ik kwam te weten dat deze vogel in 
juli 2017 werd geboren in de Uit-
kerkse Polder, in de omgeving van 
Zuienkerke. Dat betekent dat hij zo’n 
15 kilometer verder kwam broeden 
dan waar hij geboren werd.

Het koppel bouwde eerst een nest 
in productiegrasland, maar die broed-
poging sneuvelde onder de maai-
balk. Gelukkig zat op dat ogenblik 
geen kiekendief op het nest. Bij een 
tweede poging maakten ze een nest 
in een rietkraag in de Schorreweide, 
een natuurgebied bij ’t Pompje in 
Oudenburg. Dit gaf mij de mogelijk-
heid om beide vogels beeldvullend 
te fotograferen, bijvoorbeeld bij het 
aanvoeren van nestmateriaal. Jammer 
genoeg zijn ze daar niet meer tot 
broeden overgegaan. 

Tot slot wil ik nog meegeven dat Le-
opold Dewulf begin dit jaar nog en-
kele nieuwe foto’s toevoegt aan zijn 
tentoonstelling die op dit ogenblik in 
ons bezoekerscentrum te bekijken is. 
Ondertussen zijn wij met de Natuur-
fotografen Hoge Dijken druk bezig 
met het uitkiezen van de foto’s voor 
onze volgende tentoonstelling. Die 
opent op zondag 15 maart om 10.30 
u. in ‘De Grote Zaagbek’, Oude Brug-
seweg 239 in Oudenburg en is nog 
te bekijken tot en met 15 september.

Freddy Cordy

Nieuws van Natuurfotografen Hoge Dijken

Het mannetje, met duidelijk herkenbare wingtags, komt aangevlogen met nestmateriaal.
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Na de Vijfwegenpoel in Staden kon-
den we opnieuw een stukje natuur 
aankopen, ditmaal in Moorslede. Dit 
bosje van 0,75 ha ligt langs de Passen-
dalebeek in het gehucht Waterdam, 
stroomafwaarts van het zuiverings-
station. Daardoor is de waterkwaliteit 
van de beek behoorlijk. 

De Passendalebeek zelf heeft z’n 
bronnen in de buurt van de kaasfa-
briek in Passendale, ter hoogte van het 
fietspad in Moorslede. Langs de beek 
liggen nog veel weiden met knotwil-
gen en kleine bosjes. De beek volgt 

zijn loop door het licht heuvelende 
landschap tot in Dadizele, waar hij sa-
menvloeit met de Heulebeek.

Het bosje bestaat voor de ene helft 
uit jong populierenbos en voor de an-
dere helft uit recent gekapt populie-
renbos met bloemrijke ruigte van en-
gelwortel en smeerwortel. In de nabije 
toekomst zouden we daar graag een 
amfibieënpoel graven. Het bosje paalt 
aan de ene kant aan een weide en aan 
de andere kant aan een natuurlijke vij-
ver. Het ligt langs de rustige Hoogland-
straat en paalt aan een onverharde 

trage weg tussen de Hooglandstraat 
en de Kleine Ravestraat. Parkeren is 
mogelijk bij het naburige waterzuive-
ringsstation langs de Dadizeelsestraat, 
dat omringd is met inheems groen. Via 
de Hooglandstraat en de Kleine Ra-
vestraat kan je een mooie wandeling 
van 4 km rond het bosje maken.

Aangezien dit bosje volgens het ge-
westplan niet in natuurgebied ligt, kan 
Natuurpunt voor deze aankoop geen 
subsidies krijgen van de Vlaamse over-
heid. Bovendien kon Natuurpunt op 
Vlaams niveau, omdat de uitbetaling 
van hun subsidies vertraging opliep 
door de trage regeringsvorming, het 
nodige bedrag niet voorschieten, zoals 
dat anders gebeurt. Dat betekent dat 
wij, om deze aankoop mogelijk te ma-
ken, onmiddellijk 28.000 euro moes-
ten ophoesten om deze aankoop mo-
gelijk te maken. 

Daarom hebben we jouw financiële 
steun nodig! Overschrijven kan naar re-
keningnummer BE56.2930.2120.7588 
van Natuurpunt Beheer vzw, Coxie-
straat 11, 2800 Mechelen met de 
vermelding ‘gift aan project 5594 – 
Waterdambosje’. Voor giften vanaf 40 
euro krijg je een fiscaal attest. Alvast 
bedankt voor je steun.

Het bestuur van Natuurpunt Mandelstreke

Steun het Waterdambosje!

Het Waterdambosje is een natte populierenakker, maar heeft alles in zich om 

een fraaie moerasbiotoop te worden. Foto: Wim Marichal.

De nieuwe naam voor 
Gitsdal prints&presents 
vanaf januari

   Eind januari verhuizen we 
  naar onze nieuwe locatie
in de Diksmuidesteenweg \\ Staden

\\ Offset en digitaal

\\ Familie en handels

\\ Promomateriaal

\\ Stempels

\\ Van ontwerp tot levering
     Bij iedere bestelling van 
    uw drukwerk bij Mr-Print 
  doneren wij 
3% aan natuurpunt
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P L A AT S E L I J K E  B I J D R A G E N

FIJNSTOFFILTER - POLVO (OEKOTUBE)
Broucke investeert voor een betere luchtkwaliteit in België. Door de fijnstoffilter  
van Oekotube kunnen we 95% van het fijnstof uit de rook filteren via ionisatie.  
Ontdek waarom een Polvo fijnstoffilter van Oekotube een must is voor uw haard.

ZORG VOOR DE NATUUR 
PLAATS EEN FIJNSTOFFILTER

- Het creëert geen trekvermindering voor uw schouw, want het enige dat 
zich in uw rookkanaal bevindt is een elektrode  van 1,6 m.

- Het filtert fijnstof efficiënter dan goedkopere fijnstof-filters. Met de 
Polvo / Oekotube filter zal 95% van de fijnstofdeeltjes uit uw rook ver-
dwijnen.

- Gemakkelijk in onderhoud. De schoorsteenborstel kan gemakkelijk de 
elektrode aan de kant duwen zodat uw rookkanaal perfect kan gekuist 
worden.

 - Weinig verbruik: 30 W wanneer de fijnstoffilter werkt en 1 W in de 
stand-by fase is. Het toestel zal bij detectie van warmte automatisch 
aanschakelen.

 - De filter kan worden gebruikt voor 
 een toestel tot 40 kW.
- Er zijn geen structurele veranderingen no-

dig in uw woning. Onze Polvo fijnstoffilter 
kan bovenop uw schouw geplaatst worden.

- Alle fijnstofdeeltjes worden gefilterd, zelfs de kleinste PM1-deeltjes.

Roeselarestraat 92   I   8600 Esen   I   0495 680 962
Meulebeeksesteenweg 12   I   8700 Tielt   I   051 438 252

www.broucke.be

VOORDELEN

Neem 

contact op 

voor 

meer info
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C O L O F O N

Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen vzw is een regionaal samenwerkingsverband tussen 
4 Natuurpuntafdelingen, 2 Natuurpuntkernen, 1 onafhankelijke vereniging en een aantal werkgroepen. 
‘De knotwilg’ is het kwartaaltijdschrift van onze vereniging. 
NP MWV vzw is erkend en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen
- Secretariaat & zetel NP MWV

- Adres: Torhoutstraat 66, 8810 Lichtervelde
- Tel. secretariaat: 051/700.695 
- Tel. voorzitter : 051/589.418
- E-mail secretariaat: peter.lemmens@natuurpunt.be
- E-mail voorzitter : pollentier.georges@outlook.com

- Het secretariaat is in principe alle weekdagen open van 9 - 12 u. 
 en 13 - 16 u., maar neem zo mogelijk vooraf contact op 
 om verrassingen te vermijden. Andere dagen en uren op afspraak.
- Rek. nr.: BE53.9731.7610.5453.
- Website: www.natuurpunt.be/natuurpunt-midden-west-vlaanderen

Aangesloten natuurverenigingen
Natuurpunt Gistel-Oudenburg & Hoge Dijken vzw

Koenraad Blontrock (059/250.697 - koenraad.blontrock@gmail.com).
Rek. nr.: BE82.0682.0550.8368

Natuurpunt Mandelstreke
 (Hooglede – Roeselare – Ledegem – Moorslede – Staden) 
 Peter Hantson (051/203.063 - voorzitter@natuurpuntmandelstreke.be).
 www.natuurpuntmandelstreke.be
 Rek. nr.: BE51.9799.6273.0762
Natuurpunt kern de Reiger (Moorslede)
 Jean-Pierre Vandamme (051/771.213 - jeanpierrevandamme@skynet.be).
 Rek. nr.: BE82.4664.3681.6168

Natuurpunt kern Groot-Staden (Staden) 
 Ivan Bruneel (0496/365.628 – natuurpuntgrootstaden@gmail.com).
 Rek. nr.: BE87.9733.5278.5394
Natuurpunt Ruidenberg (Ichtegem – Koekelare – Kortemark) 
 Georges Pollentier (051/589.418 - Pollentier.georges@outlook.com)
 www.natuurpunt.be/natuurpunt-ruidenberg
 Rek. nr.: BE86.9731.7610.5150
Natuurpunt Torhout 
 Bart Van Thuyne (0479/812.963 - bart.van.thuyne@telenet.be)
 www.natuurpunt.be/natuurpunt-torhout
 Rek. nr.: BE64.9731.7610.5352
Ruimte (Diksmuide)
 Jef Dumoulin (051/500.866 - jef.dumoulin@skynet.be)
 Rek. nr.: BE47.0680.6704.2080

Aangesloten thematische werkgroepen
Amfibieënwerkgroep (NPM)
 Martine Lakiere (0479/780.002 - martine.lakiere@telenet.be)
Beheerteam Torhout (NPT)
 Roney Debaillie (050/214.574 - rdebaillie@gmail.com)
Natuurfotografen Hoge Dijken (NPGO&HD)
 Patrick Pottier (059/709.604 - patrick.pottier@telenet.be)
 www.nfhd.be
Steenuilwerkgroep Mandelstreke (NPM)
 Ludo Momerency (051/225.280 - 
 steenuilwerkgroep@natuurpuntmandelstreke.be)
Uilenwerkgroep Hoge Dijken (NPGO&HD)
 Dirk Peene (059/267.802 - dirk.peene@eandis.be)
Natuur.werkgroep Torhout
 (amfibieën, reptielen, vogels, zoogdieren - NPT)
 Geert Carette (050/215.483 - geert.carette@skynet.be)
Werkgroep Trage Wegen (NPT)
 Roney Debaillie (050/214.574 - rdebaillie@gmail.com)
Zoogdierenwerkgroep (NPM)
 Michael Parmentier (0483/638.090 - michael.parmentier@hotmail.com)
Zwalimop (zwammen, lichenen, mossen, planten - NPM)
 Peter Hantson (051/203.063 - voorzitter@natuurpuntmandelstreke.be)

Vragen over ons privacybeleid? Neem contact op met het secretariaat.

Natuurgebieden
Bourgognepolders (Oudenburg)
 Dirk Anseeuw (051/581.122 - dirkanseeuw@hotmail.com)
Groenhove (Torhout)
 Bart Van Thuyne (0479/812.963 - bart.van.thuyne@telenet.be)
Kleiputten (Rumbeke)
 Piet Desmet (051/225.852 – natuur.mandelstreke@gmail.com)
Moerasje (Torhout)
 Roney Debaillie (050/214.574 - rdebaillie@gmail.com)
Snipgate (Gistel)
 Koenraad Blontrock (059/250.697 - koenraad.blontrock@gmail.com).
Swal (Koekelare)
 Georges Pollentier (051/589.418 - Pollentier.georges@outlook.com)
De Vijfwegenpoel (Poelkapelle/Staden)
 Ivan Bruneel (0496/365.628 - ivan.bruneel@telenet.be)
Zwaanhoek (Oudenburg)
 Marc Deknock (059/265.068 - marc.deknock@telenet.be)

Lid worden?
Een lidmaatschap kost 30 euro en als lid krijg je 4 x per jaar ‘de knotwilg’ 
én het ‘Natuur.blad’ in je bus. Als extraatjes ben je verzekerd tijdens alle 
Natuurpunt-activiteiten én krijg je korting in de Natuurpuntwinkel en bij 
tal van partners. Wie voor het eerst lid wordt, krijgt een welkomstpakket 
met o.m. de prachtige Natuurpunt fiets- en wandelgids.

Woon je in Gistel, Hooglede, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Ledegem, 
Moorslede, Oudenburg, Roeselare, Staden of Torhout? Schrijf dan 30 euro 
over naar rek. nr. BE17.2300.0442.3321. Of bespaar Natuurpunt een hoop 
administratieve kosten door een domiciliëringsopdracht in te vullen op 
www.natuurpunt.be > lid worden.
Woon je in een andere gemeente? Neem dan contact op met het 
secretariaat.

Abonnement?
Ben je al lid van een andere Natuurpuntafdeling, dan kan je ook 
een abonnement nemen op ‘de knotwilg’ alleen. Schrijf 10 euro over 
naar rekeningnummer BE53.9731.7610.5453 en vermeld daarbij 
‘abonnement DK’. 

Digitale nieuwsbrief ‘De Groene Flits’.
 Neem contact op met het secretariaat.

Redactieraad en eindredactie
 Raad van bestuur & secretariaat.

Vormgeving en druk
 Opmaak door Gitsdal prints, 0495/789.474
 Druk door Lowyck, Archimedesstraat 53, 8400 Oostende
  Papier met EU-Ecolabel en ECF- en FSC-certificaat.

Oplage 3.110 exemplaren

Steun onze projecten
Storten kan op rekeningnummer BE56.2930.2120.7588 van Natuurpunt 
Beheer vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen met de vermelding ‘gift aan’ 
en het projectnummer van jouw keuze. Voor schenkingen vanaf 40 euro 
krijg je een fiscaal attest.

BOURGOGNEPOLDER - 5554 GROENHOVE - 5580
MANDELSTREKE - 3567 SNIPGATE - 5562
VIJFWEGENPOEL - 5587 ZWAANHOEK - 5539
WATERDAMBOSJE - 5594

Steenuilenwerkgroep - GEW-2492 op rekeningnummer BE12.2300.
5247.4592 van Natuurpunt Studie vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen. 

Een ziek of gekwetst dier gevonden?
Kijk op www.voc-bulskampveld.be (VOC Beernem, tel. 050/790.959) 
of www.vogelopvangcentrum.be (VOC Oostende, tel. 059/806.766).



A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R  N A T U U R P U N T  M I D D E N - W E S T - V L A A N D E R E N  ( N P  M W V )
Activiteiten van Natuurpunt Gistel-Oudenburg & Hoge Dijken vzw (NPGO&HD), Natuurpunt Mandelstreke (NPM), Kern De Reiger (NPKDR), 

Kern Groot-Staden (NPKGS), Natuurpunt Ruidenberg (NPR), Natuurpunt Torhout (NPT), Ruimte Diksmuide (RD) én externen.

Datum Uur  Activiteit Organisatie 

Za. 18 jan. vanaf 18 u. Spaghettiavond t.v.v. aankoopproject Groenhove NPT
Zo. 19 jan. om 8.30 u. Watervogeltelling NPGO&HD
Zo. 19 jan. om 8.30 u. Winterse biodiversiteit in Oost-Vlaamse stadsnatuur NPM
Zo. 19 jan. om 9 u. Watervogeltelling NPT
Zo. 19 jan. om 9 u. Winterwandeling Roksemput & Nieuwjaarsreceptie NPGO&HD
Do. 23 jan. om 20 u. Startvergadering paddenoverzet Kortemark NPR e.a.
Vr. 24 & za. 25 jan. om 9 & 13 u. Roofvogeltelling NPT
Za. 25 & zo. 26 jan.  Het Grote Vogelweekend – Tel de vogels in jouw tuin NP
Za. 25 jan. vanaf 13.30 u. ‘Het Grote Vogelweekend’ bij WZC De Zilverberg NPM e.a.
Zo. 26 jan. om 9 u. Nieuwjaarswandeling in Oostnieuwkerke NPKGS
Zo. 26 jan. vanaf 14 u. ‘Het Grote Vogelweekend’ in het Ravenhofpark NPT
Zo. 26 jan. om 14.30 u. Wandeling in het arboretum NPR
feb. en mrt.  Paddenoverzet Oudenburg NPGO&HD
Zo. 2 feb. om 10 u. Digitale projectie ‘Natuur van bie oes...’ door Erwin Derous i.s.m. NPM
Do. 6 feb. om 20 u. Infoavond ‘paddenalarm & paddenoverzet’ door Dominique Verbelen NPT
Za. 8 feb. om 8.30 u. Opstellen vanginstallatie paddenoverzet NPT
Zo. 9 feb. vanaf 9 u. Familiewerkdag in het Groenhovebos NPT
Vr. 14 feb. om 19.15 u. Kwis t.v.v. ‘De Vijfwegenpoel’ NPKGS
Za. 15 feb. om 8 u. Controle slaapmuizenkasten i.s.m. NPT
Zo. 16 feb. om 8.30 u. Watervogeltelling NPGO&HD
Zo. 16 feb. om 9 u. Watervogeltelling NPT
Zo. 16 feb. om 9.30 u. Wandeling in het Koekelarebos NPR
Wo. 19 feb. om 20 u. Algemene ledenvergadering NP Torhout NPT
Do. 20 feb. om 20 u. Algemene ledenvergadering NP Ruidenberg NPR
Za. 22 feb. om 8.30 u. Vorming ‘Veiligheid tijdens natuurbeheer’ voor Natuurpuntvrijwilligers NP
Za. 22 feb. om 19 u. Algemene ledenvergadering & ledenfeest NPGO&HD
Zo. 23 feb. om 7.30 u. Wintervogels spotten in de Oosterschelde NPM
Zo. 23 feb. om 10 u. Elfenzoektocht in het Groenhovebos NPT
Zo. 1 mrt. om 10 u. Wandeling over het Fonteinpad NPT
Do. 5 mrt. om 20 u. Dia-avond ‘Sri Lanka’ NPT
Za. 7 mrt. vanaf 9 u. West-Vlaamse natuurstudiedag extern
Zo. 8 mrt. vanaf 9 u.  Familiewerkdag in het Groenhovebos NPT
Ma. 9 mrt. om 20 u. Infoavond ‘boommarter’ door Koen Van Den Berge (INBO) NPT
Do. 12 mrt. om 9.30 u. Start ‘Jaaropleiding planten’ met Hans Vermeulen NP MWV
Vr. 13 mrt. vanaf 14 u. Natuurpuntstand op ‘Lokaal’ i.s.m. NPM
Za. 14 mrt. vanaf 13.30 u. ‘Repair Café’ met Torhout Content i.s.m. NPT
Zo. 15 mrt. om 8.30 u. Watervogeltelling NPGO&HD
Zo. 15 mrt. om 9 u. Watervogeltelling NPT
Zo. 15 mrt. om 10 u. Lentewandeling in ‘De Kleiputten’ NPM e.a.
Zo. 15 mrt. om 10.30 u. Opening nieuwe natuurfototentoonstelling in ‘De Grote Zaagbek’ NPGO&HD
Zo. 15 mrt. om 14.30 u. De Swal & de Koekelareberg NPR
Za. 21 mrt. om 9 u. Zwerfvuilactie Roksemput NPGO&HD
Za. 21 mrt. vanaf 10 u.  8e West-Vlaamse Plantendag i.s.m. NPM
Zo. 22 mrt. om 8 u. Op zoek naar ijsvogel en roerdomp in de Gavers NPM
Za. 28 mrt. vanaf 13.30 u. “Jawadde, een padde!” - amfibieënactiviteit voor jonge gezinnen NPM e.a.
Za. 28 mrt. om 19.30 u. Nacht van de Steenuil NPKDR
Zo. 29 mrt. om 10 u. Boomknoppen in Groenhove NPT
Zo. 19 apr.  Vlaamse Ardennendag NPM e.a.

Verdere info en praktische afspraken vind je middenin deze ‘knotwilg’.
De laatste info & eventuele wijzigingen vind je terug in onze gratis maandelijkse nieuwsbrief ‘De Groene Flits’. 

Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar peter.lemmens@natuurpunt.be.


