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Welke mascotte kies jij?
Terwijl ik dit schrijf is de laatste sneeuw net uit het land-

schap verdwenen. De grote lijster en het roodborstje zingen 

in de ochtendschemering van mijn tuin. Emmers en schermen 

zijn van zolder gehaald om kikkers en padden de weg over 

te helpen. Er is geen twijfel mogelijk: de lente is in het land!

De nieuwe lente doet ons vol enthousiasme uitkijken naar 

het nieuwe werkjaar en ook dit jaar laten we je niet op je 

honger zitten. We organiseren weer een massa activiteiten. 

Wat ons daarbij opvalt is dat ‘gluren bij de buren’ ook bin-

nen Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen steeds populairder 

wordt. Meer en meer leden pikken een cursus, wandeling of 

workshop mee bij een natuurpuntafdeling uit de buurt.

In de vroege herfst staat er nog een belangrijke afspraak in 

de agenda: de gemeenteraadsverkiezingen. Dan heeft ieder van 

ons de kans om zijn of haar gemeentebestuur punten te geven. 

Voor locale politici wordt het een spannend jaar waarin ze op 

hun werk beoordeeld worden, voor de natuur- en milieuvereni-

gingen een uitgelezen kans om hun wensen op tafel te leggen.

Daarbij zou een goede mascotte wel eens kunnen helpen. Zo is 

de iconische reuzenpanda al jaren het symbool van WWF, het 

‘World Wide Fund for Nature’. Dankzij deze aaibare mas-

cotte kon deze natuurbeschermingsorganisatie de harten van 

mensen over de hele wereld veroveren. Misschien liggen er in 

deze vorm van reclame ook kansen voor de afdelingen van 

Natuurpunt? Als we nu eens op zoek gaan naar mascottes die 

helpen om een degelijk natuur- en milieubeleid in de bestuurs-

akkoorden te krijgen?

Soms ligt de keuze voor de hand. De wulp is al jaren de kap-

stok waaraan Natuurpunt Gistel-Oudenburg & Hoge Dijken 

haar werking in Oudenburg ophangt. De zeldzame vinpoot-

salamander, die het bijzonder goed doet in het Groenhovebos, 

werd bijna automatisch het symbool voor de werking van Na-

tuurpunt Torhout.

Een aaibare maar bedreigde dier- of plantensoort kan een 

krachtig communicatiemiddel zijn. Daarom dus een warme 

oproep om samen met ons op zoek te gaan naar de beste mas-

cotte voor jouw gemeente of favoriete natuurgebied. Stuur je 

voorstellen naar peter.lemmens@natuurpunt.be. In de aan-

loop naar de verkiezingen kunnen we onze politici dan vragen 

wat ze al gedaan hebben en/of denken te doen om deze be-

dreigde soort te helpen. Veel plezier bij deze zoektocht!

Georges Pollentier, 

voorzitter, namens de raad van bestuur

 van Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen

Van links naar rechts: 
- De grutto (Limosa limosa), een weidevogel die sinds de eeuwwisseling snel achteruit gaat. In ons natuurgebied ‘Snipgate’ 
 in Gistel vindt hij nog een thuis. Foto: Freddy Cordy. 
- De grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius), een eenjarige halfparasiet uit de bremraapfamilie, die vooral parasiteert op grassen. 
 De soort heeft erg geleden onder de intensivering van de landbouw, maar tegenwoordig kom je hem weer tegen, bijvoorbeeld in ‘De Swal’ 

in Koekelare. Foto: Peter Lemmens. 
- De Alpenwatersalamander (Ichthyosaura alpestris), met zijn roodoranje, ongevlekte buik, is de meest algemene salamandersoort in Vlaan-

deren. Deze poelenliefhebber lijdt onder het verdwijnen van al die veedrinkpoelen, maar in ‘De Vijfwegenpoel’ in Staden vindt hij opnieuw 
 een prima stek. Foto: Laurens Danckers via www.waarnemingen.be



4

A L G E M E N E  I N F O R M AT I E

Statiegeld op drankverpakkingen?

Wie bezig is met plasticvervuiling 
of zwerfvuil, of wie gewoonweg het  
nieuws een beetje volgt, die weet dat  
de statiegeldalliantie niet weg te bran-
den is. Al meer dan 500 Nederlandse  
en Vlaamse organisaties zijn hierbij  
aangesloten. Daarbij de Bond Beter 
Leefmilieu, Natuurpunt en de West-
Vlaamse milieufederatie, maar ook heel 
wat Vlaamse steden en gemeenten,  
ook uit West-Vlaanderen. Wat is 
dat toch voor een alliantie? Van- 
waar die alsmaar luider klinkende 
vraag aan de regering om statiegeld in  
te voeren? ‘de Knotwilg’ ging op on-
derzoek uit en kreeg de kans om de  
drijvende kracht achter deze groeien-
de beweging te spreken.

Vele gemeenten kreunen onder het 
zwerfvuil. De klachten en meldingen 
die binnenlopen liegen er niet om:  
we storen ons mateloos aan al die rom-
mel in onze bermen, grachten en natuur. 
Het beleid zet momenteel enorm in op 
preventie. Zo ondersteunt ‘mooimakers’ 
(www.mooimakers.be) bijvoorbeeld 
opruimacties waarbij schoolkinderen, 
verenigingen en vrijwilligers worden in-
gezet om onze straten proper te hou-
den. Allemaal onder de noemer van 
preventie en sensibilisering.

‘Vlaanderen mooi’ is het ondersteu-
nende initiatief achter veel van deze 
opruimacties. Dat is een samenwerking 
tussen Fostplus (de vertegenwoor-
digers van de verpakkingsindustrie), 
Ovam (de ‘Openbare Vlaamse Afval-
stoffenmaatschappij’, het agentschap 
dat verantwoordelijk is voor het afval-
beleid en de bodemsanering) en de 
VVSG (de ‘Vereniging van Vlaamse Ste-
den en Gemeenten’).

Ondanks al deze acties blijft zwerfvuil 
een gigantisch probleem. Volgens sta-
tistieken zou 40% van het zwerfvuil 
bestaan uit blikken, flessen en PMD, 
maar wie al eens zwerfvuil ging rapen 
weet dat dit cijfer op heel wat plaatsen 
stukken hoger ligt. En het kost ook han-
denvol belastinggeld. Afhankelijk van de 
bron spreekt men van 10 tot 24 euro 
per inwoner en per jaar.

Maar het gaat verder. Blikken die niet 
opgeruimd raken in bermen of gras-
land worden bij het maaien fijn gemalen  
en komen zo in het voedsel van  
ons vee terecht. De scherpe metaals-
plinters leiden, vooral bij koeien, regel-
matig tot ernstige inwendige letsels en 
overlijden.

Volgens sommige bronnen gaat het 
over 6 koeien per dag in België. Een fi-
nancieel verlies voor de landbouwers, 
maar ook op vlak van dierenwelzijn op 
geen enkele manier goed te praten.

Plastic dat niet opgeruimd wordt ver-
gaat niet, maar wordt door wind en 
water naar zee getransporteerd, waar 
het uiteenvalt in kleinere stukken en de 
beruchte ‘plastic soup’ vormt. De gro-
vere stukken in het zeewater zijn dode-
lijk voor vissen, vogels en andere zee-
dieren; de microscopisch kleine stukjes 
komen via schaal- en schelpdieren, vis 
en zeezout zelfs op ons bord en in ons 
lichaam terecht. De gezondheidsrisico’s 
daarvan zijn nog niet echt duidelijk, 
maar wie wil het risico nemen?

Al die opruimacties helpen natuurlijk 
wel, maar het blijft dweilen met de 
kraan open. Er zou veel meer ingezet 
moeten worden op het direct vermij-
den van zwerfvuil. Met een statiegeld-
systeem zouden we niet alleen de in-
zameling, maar ook de recyclage een 
versnelling hoger kunnen schakelen.

Met de PMD-ophaling worden op dit 
ogenblik plastics van verschillende kwa-
liteiten samen ingezameld. Dat maakt 

Als je er een beetje op gaat letten, zie je pas hoeveel lege drankverpakkingen er overal rondslingeren. Bij heel wat vrijwilligers merk je stilaan 

ook een soort van ‘zwerfvuilmoeheid’. Al die sensibiliseringscampagnes zetten geen zoden aan de dijk. Het probleem blijft even groot. 

Tijd voor een fundamentele ingreep: statiegeld. Foto’s: Peter Lemmens.
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dat dit materiaal minder geschikt is voor 
de productie van voedselverpakkingen, 
maar vooral voor plasticproducten van 
lage kwaliteit. Downcycling heet dat. 
We weten nu al geen weg meer met al 
dat laagwaardig plastiek en we kunnen 
er geen regenpijpen en straatmeubilair 
van blijven maken. Ook het aluminium 
van drankblikken komt nog te veel in 
verbrandingsovens terecht, wat nog 
maar eens een verlies van perfect recy-
cleerbaar materiaal betekent.

En nu is er dus de statiegeldalliantie. 
Kan dit groeiende signaal van onder-
uit iets teweegbrengen? We vroegen 
het aan Rob Buurman (35), een van 
de trekkers van deze actie (www.sta-
tiegeldalliantie.org). Hij is de directeur 
van ‘Recycling Netwerk Benelux’ uit 
Nederland (www.recyclingnetwerk.
org), een coalitie van milieuorganisaties 
die voornamelijk werkt rond afvalpre-
ventie, effectieve afvalinzameling en 
hoogwaardige recycling. Daarvoor gaan 
ze in tegen drankengiganten, verpak-
kingsindustrie, warenhuizen en politiek.

Rob is luchtvaartingenieur en weten-
schapsfilosoof van opleiding. Hij is ge-
boren in Gendt (NL), maar woonde 7 
jaar in Vlaanderen waar hij werkte voor 
het OIVO (Onderzoeks- en Informa-
tiecentrum van de Verbruikersorgani-
saties) en de BBL (Bond Beter Leefmi-
lieu). Nu woont hij in Utrecht.

Velen zijn gewonnen voor het idee van 
statiegeld, maar tegenstanders verwij-
ten u een lobbyist te zijn voor een be-
drijf van recuperatiesystemen die bo-
vendien een éénmansactie voert.

“Recycling Netwerk heeft deals met 
verschillende organisaties, en wij krij-
gen inderdaad een donatie van een 
bedrijf dat instaat voor duurzame 
recuperatie, maar wij zijn bij nie-
mand in dienst. We werken samen 
met Greenpeace, de Bond Beter 
Leefmilieu en verschillende andere 
natuur- en milieuorganisaties en 
wij bepalen ons werk volledig zelf.  
De statiegeldalliantie telt momen-
teel 500 organisaties. Van een  

éénmansactie is geen sprake. Onze 
tegenstanders zoeken een reden  
om ons dood te maken. Opval-
lend is dat het argument van die  
donatie naar boven is gekomen 
daags nadat wij nieuws naar buiten 
brachten over ambtenaren die werk-
zaam zijn voor de Vlaamse overheid 
maar betaald worden door het  
bedrijfsleven.”

Zwerfvuil zal er altijd zijn en stiekeme, 
‘bierdrinkende chauffeurs’ zullen nooit 
met hun lege verpakkingen thuis komen. 
Hoe groot zou het verschil zijn mét  
statiegeld?

“Leuk dat je dat zegt. Studies uit 
de VS gaan uit van 70% tot 90% 
minder plastic flessen en blikjes in 
het zwerfvuil met statiegeld. Om-
dat die studies dateren uit de jaren 
‘70 en ‘80, worden ze bekritiseerd, 
maar recente studies uit Denemar-
ken bewijzen misschien hun dege-
lijkheid. Men haalde er ook tussen 
de 77% en 90%. Wij hanteren 70 
tot 90% minder plastic flessen en 
blikjes als ‘zeker’ en potentieel 40% 
minder zwerfafval in totaliteit.”

Erg praktisch lijkt statiegeld niet altijd. 
Gedeukte blikken zouden bijvoorbeeld 
niet gerecupereerd kunnen worden?

“Kleine deukjes zijn geen probleem. 
Een zwaar ingedeukt blik kan door 
een machine niet gerecupereerd 
worden. Manueel kan het wel, maar 
als het echt helemaal ingeduwd is 
en quasi ‘onherkenbaar’, dan is het 
inderdaad moeilijk.”

In België hebben we het geroemde 
systeem van de blauwe PMD zak.  
Wat moeten we daarmee als er statie-
geld komt?

“De blauwe zak hoeft helemaal 
niet te verdwijnen en FOST-plus 
werkt trouwens aan een uitbreiding. 
Het is een verkeerd argument van 
de tegenstanders. Het gaat hen 
over kosten, maar alles in één zak 
doen levert voor het milieu ook geen 

winst op. De zak doet niets aan 
zwerfvuil, ze kunnen er geen nieu-
we flessen uit recupereren zonder 
toevoegingen en bovendien worden 
de recyclagecijfers zwaar overschat. 
Men rekent altijd in gewicht, maar 
door residuen in flessen en blikjes 
wordt die heel wat zwaarder. Ook 
flessen aangekocht over de grens 
en dranken in sommige buurtwin-
kels worden verkeerdelijk meegere-
kend in de recyclagecijfers.”

Wat zijn de volgende stappen in het 
statiegeldverhaal volgens u?

“De alliantie groeit en we verwach-
ten dat de Vlaamse, Brusselse en 
Waalse overheden statiegeld zul-
len aannemen. Zoniet, zal de druk 
blijven toenemen. Het ABS is zelfs 
toegetreden en ook de Boerenbond 
sprak zijn steun uit. De drie grote 
tegenstanders zijn Ab Inbev, Colruyt 
en Delhaize.”

Als het er komt, zit uw werk er 
dan op?

Helemaal niet, wij zijn voortdu-
rend met nieuwe dingen bezig. De 
plastiekvervuiling laten we niet los: 
we zijn bezig met recuperatietech-

Rob Buurman. 

Foto: www.recyclingnetwerk.org.
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nieken voor kunststof tapijten, 
kunstgrasvelden, ... Ook de ac-
cu’s van elektrische wagens zijn 
een onderschat probleem.

Wie de argumenten van de voor- 
en tegenstanders van statiegeld 
eens grondig wil bestuderen, kan 
terecht op ‘www.statiegeldalliantie.
org’ en op ‘www.mooimakers.be’.
Van de 11 gemeenten waar Na-
tuurpunt Midden-West-Vlaan-
deren actief is sloot 1 gemeente 
zich al aan bij de statiegeldalliantie 
en een aantal andere gemeenten 
staan op het punt om dit te doen. 
Andere gemeenten sluiten zich 
niet aan of wachten af.

Voor Natuurpunt Midden-West-
Vlaanderen is het al lang duidelijk: 
wij sluiten ons met veel enthousi-
asme aan bij de statiegeldalliantie. 
Onze bermen en natuurgebieden 
liggen vol blikken en petflessen en 
in landen waar er wél statiegeld 

op die drankverpakkingen geheven 
wordt, zie je dat bijna niet. Het is 
gewoon hoog tijd om statiegeld in 
te voeren.

Dat brengt uiteraard wel een kost 
met zich mee. Niet onlogisch dus 
dat de industrie zich hier al jaren 

tegen verzet als een duivel in een 
wijwatervat. Maar een van de uit-
gangspunten van de natuur- en mi-
lieuverenigingen is altijd geweest: 
‘De vervuiler betaalt’. En dat geldt 
ook in dit dossier.

Sofie Declercq & Maarten Verlinde

25 jaar landinrichting in de Westhoek
Tentoonstelling tot 30 juni

Natuur@eliers voor kids
dinsdag 3 april en woensdag 9 mei

Avondje over...
Visonderzoek in de IJzer  
donderdag 5 april

Op weg naar waterland
Begeleide dagwandeling met belbus  
zondag 15 april

Elke dag open in maart van 13.30 tot 16.30u.  
In april, mei en juni van 13.30 tot 17.30u.
Meer info en inschrijven nieuwsbrief op www.blankaart.be

bezoekerscentrum

De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Woumen 
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be

“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
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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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Natuur- & milieunieuwtjes

A l g e m e e n

Feestje? Schenk je cadeau 
aan Natuurpunt!
Verwacht je een baby of ben je binnen-
kort zelf het centrum van een feest, met 
bijvoorbeeld een verjaardag, jubileum of 
pensioenviering? Wil je graag dat je fami-
lie, vrienden of collega’s een natuurpro-
ject van Natuurpunt steunen in plaats 
van een cadeau voor jou te kopen? Stel 
ze dan voor om via Natuurpunt de na-
tuur te steunen.

Wat doe je?
Op iksteun.natuurpunt.be maak je in 
drie stappen een eigen actiepagina  
aan. Op deze pagina kun je van dag tot 
dag, van uur tot uur volgen wie een ca-
deau geeft.

I C H T e g e m

Vleermuizen in bunker Tanghe
Valentijn is de ideale periode om onze 
vleermuizenhotels te controleren op 
wintergasten. Zo kreeg ook de ‘bunker 
Tanghe’ in Ichtegem een bezoekje. Deze 
zware bunker uit de Tweede Wereldoor-

Wat doet Natuurpunt?
Iedereen die een bedrag stortte van  
€ 40 of meer krijgt in april van het daar-
opvolgende jaar een fiscaal attest voor 
belastingsvermindering.

Meer informatie
Met al je vragen kan je terecht bij 
Ward Stulens, coördinator giftenwer-
ving (ward.stulens@natuurpunt.be of 
015/297.247).

Gebruik jij al groene stroom?
Ken je www.mijngroenestroom.be? Dat 
is een website van Greenpeace waarin 
de 22 elektriciteitsleveranciers in België 
kritisch tegen het licht worden gehou-
den. Weet jij op welke plaats jouw leve-
rancier staat? Is het een groene leveran-
cier of kun je een betere vinden?

log, op de bedrijfsterreinen van de firma 
Tanghe in de Zuidstraat in Ichtegem, 
werd in 2007 door Natuurpunt Ruiden-
berg ingericht.

We troffen er 1 grootoorvleermuis en 3 
baardvleermuizen aan in een diepe win-
terslaap. De oren van de grootoor kan je 

Links een grootoorvleermuis met warm ingeduffelde oren en rechts 2 baardvleermuizen. Foto’s: Dirk Anseeuw.

Groene elektriciteit is natuurlijk beter 
voor het milieu, maar niet noodzakelijk 
duurder. Ook de leveranciers met de 
beste score bieden vaak scherpe prijzen. 
Dankzij de in de website ingebouwde 
prijsvergelijker krijg je meteen een over-
zicht van de verhouding prijs-duurzaam-
heid die het best bij jou past.

Van leverancier veranderen is makkelijk 
en duurt maar enkele minuten: vergelijk 
de aanbiedingen en verklein zo je eco-
logische voetafdruk en je factuur. Meer 
weten? Kijk op www.mijngroenestroom.
be/vragen.

op de foto niet zien, want hij of zij plooit 
ze voor de warmte onder zijn of haar 
vlerken. En ik weet niet of vleermuizen 
Valentijn vieren, maar twee baardvleer-
muizen vonden het blijkbaar gezelliger 
om dicht bij mekaar een holletje in het 
plafond te delen. Wij vonden dit een 
mooie Valentijnfoto!
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Waar zitten die zwaluwen?
Overal in ons werkingsgebied vind je 
vogelliefhebbers die elk jaar het aan-
tal zwaluwnesten tellen. Meestal gaat 
het dan om huiszwaluwen, maar vaak 
wordt er ook uitgekeken naar boeren-
zwaluwen, oeverzwaluwen (een stuk 
zeldzamer) en gierzwaluwen (iets he-

lemaal anders). Tja: die gierzwaluwen 
behoren niet tot familie van de ‘echte’ 
zwaluwen. Een mooi voorbeeld van 
‘convergente evolutie’, maar dat is een 
ander verhaal.

We zouden dus graag starten met 
een inventarisatie van de ‘zwaluwen’  

in Ichtegem, in de eerste plaats de  
huiszwaluwen. Weet jij waar er er-
gens zwaluwen nestelen in Ichtegem? 
Geef dan een seintje aan Sarah De-
foort (saartje.defoort@hotmail.com 
of 051/582.864).

K o e K e l A r e

Een juffer in de winter
Tijdens de winter valt er buiten toch net 
iets minder te beleven op natuurvlak. 
Een ideaal moment dus om de foto’s 
van het voorbije seizoen te archiveren. 
Foto’s nemen is niets, maar op naam 
brengen… :-)

Zo botste Dirk Anseeuw op een foto 
van een juffertje dat hij begin augustus 
spotte in ‘De Swal’. De bruine kleur en 
de bizarre tekening van het achterlijf 
deden niet onmiddellijk een lichtje bran-
den bij hem. Na wat speurwerk kon hij 
deze vondst toch op naam brengen: het 
bleek een vrouwtje bruine winterjuffer 
(Sympecma fusca) te zijn. Meteen een 
primeur voor hem en voor De Swal.

De bruine winterjuffer is een kleine Eu-
ropese pantserjuffer die vrij algemeen 
voorkomt in België en Nederland, maar 
in West-Vlaanderen zal je haar niet zo 
vaak treffen. De winterjuffers (er is ook 
een Noordse winterjuffer) zijn de enige 
libellen die als volwassen dier de winter 
doorkomen. Daardoor kan je ze ook al 
vroeg in het voorjaar zien rondvliegen.

De jonge winterjuffers komen vanaf 
augustus tevoorschijn en vliegen tot 
in de herfst. Daarna overwinteren ze 
goed verborgen tussen de vegetatie, bij 
voorkeur op heideterreinen. Ze worden 
weer actief bij de eerste warme dagen. 
Vanaf eind februari, nog in de winter dus, 
kan dit vliegend kleinood aangetroffen 
worden bij stilstaand water.

Elk jaar zijn er dus twee generaties te 
zien, één in het vroege voorjaar en één 

Swalnieuwtjes
Foto’s gezocht
We kunnen jouw hulp goed gebrui-
ken om de infoborden bij ‘De Swal’ 
op te frissen. Wie heeft er recente 
beelden van de fotogenieke planten 
en dieren daar? Of sfeervolle kiek-
jes van het landschap? Vind je jouw 
opname van een kleurrijke vlinder 
geslaagd? Heb je leuke foto’s van het 
hooiland met al die prachtige bloe-
men, van het insectenhotel en zijn be-
woners of van de grazende schapen? 
Wil je jouw foto’s delen met de be-
zoekers van ‘De Swal’? Stuur ze dan 
vóór 10 mei in hoge resolutie naar 
saartje.defoort@hotmail.com met als 
onderwerp ‘infoborden Swal’. Alvast 
bedankt!

Wat groeit en leeft 
er in ‘De Swal’?
Zondagnamiddag 3 juni proberen we 
te achterhalen wat er nu precies al-
lemaal bloeit, groeit en leeft in ‘De 
Swal’. Weet je iets af van de lokale 
fauna of flora? Ben je entomoloog of 
botanicus? Vind je insecten en plan-
ten gewoon reuze-interessant (ook 
al weet je er weinig over…)? Wil je 
graag iets bijleren? Dan nodigen we 
je graag uit om ons een handje te 
helpen bij het in kaart brengen van 
de soortenrijkdom in ‘De Swal’. Meer 
info op p. 22 van deze ‘knotwilg’.

Sinusbeheer 2018
Wij beheren ‘De Swal’ al lang als een 
hooiland en dit jaar experimenten 
we verder met ‘sinusbeheer’. Dat is 
een maaimethode waarbij je vertrekt 
vanuit slingerende maaipaden, zoge-
naamde sinuspaden. Deze variëren  

in de zomer. Als voortplantingsbiotoop 
verkiezen ze ondiepe, verlande, voedsel-
arme plassen in een bosrijke omgeving. 
De grootste populatie uit onze regio 
vind je, volgens waarnemingen.be, in het 
militair domein van Houthulst.

Het is altijd leuk om kennis te maken 
met een nieuwe diersoort. En als dit 
dan gebeurt in een gebied dat door ons 
beheerd wordt, is dat natuurlijk dubbel 
zo leuk. Nog een reden trouwens om 
ook in de winter eens een bezoekje te 
brengen aan dit mooie natuurgebiedje in 
Koekelare.

Een vrouwtje bruine winterjuffer.

Foto: Dirk Anseeuw.
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Onder een stralend zonnetje was de Kolvezipte sneller beplant dan gedacht. 

Om 14 u. zal al het plantgoed in de grond. Foto: Sofie Declercq.

in ruimte en tijd. Daarnaast laat je  
per maaibeurt ook ca. 40% van de  
vegetatie staan. Sommige delen wor-
den dus meermaals gemaaid en andere 
helemaal niet. Daardoor ontstaat er 
enorm veel variatie en vinden alle mo-
gelijke beestjes altijd wel een plekje dat 
geschikt is. Zo zitten fauna- en florage-
richt beheer verweven in één methode.

Een voorstelling van hoe het sinusbeheer 

in ‘De Swal’ er uit zou kunnen zien.

Kaart: Filip Declerck

K o r T e m A r K

Bunzing in Handzame
Met een gewicht rond één kilo wordt de 
bunzing bij de kleine inheemse marter-
achtigen gerekend. Het zijn roofdieren 
die het houden bij een strikt vleesmenu 
van voornamelijk amfibieën en knaag-
dieren. Ze voelen zich thuis in een land-
schap met veel structuur en variatie. Ze 
zijn er wel, maar je ziet ze zelden, tenzij 
er eentje aangereden wordt. Vooral de 
mannetjes kunnen op een nacht een 
paar kilometer afleggen en dat maakt 
hen erg kwetsbaar. In 2018 werd zowel 
in Gistel, Handzame als Hooglede al 
een verkeersslachtoffer gemeld. Er zijn 
aanwijzingen dat de bunzing er sterk 
op achteruit gaat. Vermoedelijk zijn het 
vooral rattenvergif (door vergiftigde 
ratten te eten), de schaalvergroting in 
de landbouw en het verkeer, die het de 
bunzing moeilijk maken.

Plantactie Kolvezipte
Vorig jaar in juli kon je in ‘de knotwilg’ 
al lezen dat er eindelijk een oplossing is 
voor de onbereikbare maar mooie Kol-
vezipte, een natuurgebiedje op de hoek 
van de Koekelarestraat en de Steen-
straat in Edewalle. Het Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) kon er 2 

weilanden aankopen zodat er nu een 
verbinding is tussen de Koekelarestraat 
en het gebied. Het ANB neemt ook het 
gehele gebied in beheer.

Op 10 februari werd er in samenwer-
king met het ANB, de gemeente Korte-
mark en Natuurpunt Ruidenberg een 
grote plantactie georganiseerd. Tussen 
11 u. en 15.30 u. kon je mee bomen en 
struiken komen planten. Na een koude 
week en massa’s regen konden we on-
der een stralend winterzonnetje al het 

beschikbare plantgoed ‘te water laten’. 
Er was zelfs sprake van een lichte te-
leurstelling toen om 14 u. bleek dat al 
het plantgoed er al in zat.

Veel dank aan de schare vrijwilligers die 
met ongeziene vastberadenheid en vol-
harding uren in de modder ploeterde 
om een duizendtal boompjes en struik-
jes in de grond te krijgen. Nu kunnen 
we enkel nog wachten en kijken hoe dit 
plantgoed gaat groeien en bos wordt.
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Van linksboven, met de wijzers van de klok mee:

De aanplant van de haag door de ploeg van het ANB in november 2007.

Het omleggen van de haag tijdens de workshop. Daarvoor moeten de stammen bijna volledig doorgekapt worden.

Het stapelen van de haag en het vastleggen met palen en vlechtwerk.

Het eindresultaat: de gelegde stammen blijven leven en uit de stronken groeien dit jaar nog nieuwe scheuten omhoog.

Foto’s: Peter Lemmens (2 & 3) en Koen Maertens (1 & 4).

l I C H T e r V e l D e

Leg eens een haag plat
De techniek van het ‘heggen leggen’ 
werd in onze streken meer dan 2.000 
jaar toegepast. Dit vooral om het vee op 
de weilanden te houden en om alleen-
staande boerderijen tegen indringers te 
beschermen. Daarnaast waren heggen 
ook een belangrijke leverancier van ge-
riefhout, hakhout, kruiden en vruchten. 
Door de komst van prikkel- en raster-
draad zijn veel heggen verdwenen en 

wordt er aan het onderhoud van oude 
en recent geplante heggen niet veel 
aandacht meer besteed.

Om deze traditie in ere te herstellen, 
organiseerden Inverde en het Stad-
Land-schap de voorbije winter twee 
dagcursussen haagvlechten in Lich-
tervelde. Enkele cursisten kregen de 
smaak echter zo goed te pakken dat ze 
voorstelden om verder te werken aan 
de haag waar ze tijdens de cursus aan 
begonnen. Kortom: op zaterdag 24 fe-

bruari, onder een heerlijk winterzonne-
tje, werd er een gesmaakte workshop 
‘heggen leggen’ gegeven.

We hebben op één namiddag enkele 
tientallen meters meidoornhaag omge-
legd. Het is daarbij de kunst de stam-
men zodanig in te kappen en te zagen 
dat je ze kan neerleggen, maar dat ze 
toch met een dun stukje hout aan het 
wortelgestel blijven vasthangen. Daarna 
wordt alles netjes gestapeld, verstevigd 
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met palen en afgewerkt met wilgen-
vlechtwerk.

Doordat de gelegde stammen nog 
vasthangen aan het wortelgestel blij-
ven ze in leven. Tezelfdertijd wordt het 
wortelgestel geprikkeld om een hele-
boel nieuwe scheuten te ontwikkelen. 
Die groeien dan recht omhoog, dwars 

doorheen de gelegde stammen. Het 
resultaat: een ondoordringbaar kluwen 
van doorntakken, een ideale broed-  
en schuilplaats voor tal van dieren. We 
zijn heel benieuwd hoe deze gelegde 
haag verder zal evolueren, maar nor-
maal gezien kan ze er nu enkele tiental-
len jaren tegen.

Bedankt aan alle vrijwilligers om zo en-
thousiast mee te werken en dank aan 
het Agentschap voor Natuur en Bos 
voor de machtiging en het materiaal. En 
voor de liefhebbers: dit najaar organi-
seren we nog een 2e workshopdag en 
begin 2019 kan je in Lichtervelde weer 
terecht voor een echte cursus bij de 
specialisten van Inverde.

o u D e n b u r g

Anthea helpt!
Het gebeurt niet vaak dat je als natuur-
vereniging gecontacteerd wordt door 
een 10-jarig meisje met het voorstel om 
wat geld in te zamelen voor de natuur 
in de regio. Dit overkwam Natuurpunt 
Gistel-Oudenburg & Hoge Dijken en 
Natuurpunt Jabbeke. Anthea, want zo 

heet deze prachtmeid, wil het uilenbak-
kenproject van NPGO&HD en de Mas-
cobossen van NPJ financieel een handje 
toesteken. En hoe ... In de flyer hiernaast 
vind je meer info over deze geweldige 
actie van Anthea. Hartverwarmend, niet? 
En met wat heerlijke confituur, een mooi 
verhalenboek, lekkere chocoladetaart of 
een schitterende knuffel- of handpopuil 
help je onze uilen en de restjes bos in 
onze regio! Doen!

Daarnaast zal ze ook een ‘natuurspeel-
dag’ organiseren, waarbij de deelne-

Anthea Mackay uit Torhout organiseerde 

ook vorig jaar al een actie t.v.v. de Maskobossen.
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mers een bijdrage betalen die ook 
naar Natuurpunt gaat. Haar streefdoel: 
tegen de ‘Dag van de Natuur’ voor elk 
van beide projecten zo’n € 300 inza-
melen. Duimen maar!

Bourgogne onder water
Terwijl we dit schrijven, dicht bij de ra-
diator van onze centrale verwarming, 
hebben we net de koudste 28e februari 
ooit over eens heen gekregen. En dat 
tijdens een recordlate winterprik, tij-
dens de 4e zonnigste februari ooit. Die 
volgde op de somberste januari- en de-
cembermaanden sinds mensenheugenis 
(1935 en 1934 om precies te zijn).

2017 was dan weer het op één na 
warmste jaar sinds het begin van  
de waarnemingen en het warmste jaar 
ooit zonder het weerfenomeen El Niño 
(een fenomeen dat leidt tot een op-
warming op korte termijn). Nog wat 
eerder, van april tot juni, hadden we die 
lange droogteperiode. Het KMI reken-

r o e s e l A r e
Gewriemel in de emmers 
na paddentsunami
Na de venijnige winterprik van eind 
februari en begin maart, als gevolg van 
de bokkensprongen van de poolwer-
vel, werd er in het weekend van 9 tot 
11 maart boterzacht weer met regen 
voorspeld. Dan weet je als amfibieënlief-
hebber dat ‘padden & co’ massaal gaan 
trekken.

de uit dat deze “uitzonderlijk was op een 
tijdsspanne van 20 jaar in 150 gemeen-
tes”. Voor wie het nog niet gemerkt 
zou hebben: het weer doet raar en het  
klimaat is aan het verwarmen.

Maar dit terzijde. December was grauw 
en nat, en midden december werd 
Vlaanderen geteisterd door stormach-
tig weer met hevige regenval. Zoals 
vaker in de winter is het dan moeilijk 
om al dat regenwater snel naar zee af 
te voeren. In de polders is er het bij-
komende probleem dat er alleen bij 
laagtij water uit de afvoerkanalen in zee 
kan lopen. In kanalen als de Bourgogne-  
en de Moerdijkvaart stijgt het peil dan 
onrustwekkend.

Gelukkig zijn er lage polders als de 
Bourgogneweiden, die zonder veel erg 
tijdelijk het overtollige regenwater kun-
nen bergen. Deze nuttige functie van 
ons natuurgebied wordt vaak vergeten 
en de vele duizenden euro’s schade 

De amfibieënwerkgroep van Natuur-
punt Mandelstreke was er klaar voor. 
We hadden zelfs extra hulp voorzien, 
wat, achteraf gezien, hoogstnodig bleek. 
De hoofdmoot van de controles deden 
we in de buurt van het Bergmolenbos 
en het Sterrebos, met daarnaast een tel-
ploeg bij de bedreigde vijver in de Wol-
straat. Op beide eerste plaatsen waren 
de emmers en netten al begin februari 
ingegraven.

die hierdoor vermeden worden, wor-
den zelden in rekening gebracht. Als 
Natuurpunt zijn wij blij dat we zo de 
omliggende gemeenten mee kunnen 
behoeden voor wateroverlast.

Ook de natuur reageert enthousiast  
op het onderlopen van de Bourgog-
neweiden en honderden watervogels  
komen af op de nieuwe plassen. Met 
wat geluk zie je er bergeenden, krak-
eenden, smienten, wintertalingen,  
pijlstaarteenden, grauwe en Canadese 
ganzen, meerkoeten en reigers. In feite 
hernemen de Bourgogneweiden hun 
oude functie als natte meersen en  
blijkbaar heeft de natuur een goed  
geheugen.

Met de opwarming van de aarde stijgen 
ondertussen zowel de neerslagintensi-
teit als de zeespiegel. Waterbuffers als 
de Bourgogneweiden zullen dan ook 
een steeds grotere rol moeten spelen 

De overvloedige regenval met nacht-
temperaturen van meer dan 10 graden 
deed de rest. De stop ging helemaal van 
de fles. Zo’n topavonden hebben we in 
ons werkingsgebied nooit eerder gezien.

Vanaf vrijdagavond zaten de emmers 
boordevol. Vaak vol water, maar met een 
bonte soep aan vooral gewone padden, 
soms meer dan twintig tegelijk. Ik hoor-
de opmerkingen als: “Ik heb er nog nooit 

Door de overvloedige regenval midden december overstroomde de Bourgognepolder nog eens. 

Niet alleen goed voor de natuur en de omliggende woonkernen, maar ook gewoon fotogeniek. Foto: Dirk Anseeuw.
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Zelden of nooit zagen we op zo’n korte tijd 

zo veel padden trekken.

Foto’s: Tom Coussens

De bedreigde poel in de Wolstraat.

Foto: Piet Desmet.

zo veel overgezet in één avond” en “Ik ben 
dit weekend 7 u bezig geweest en heb in 
totaal meer dan 250 padden overgezet”

Zondagmorgen met een enthousiaste 
groep jonge kinderen de emmers ge-
leegd. Wat aanvankelijk als kikkers werd 
omschreven, werden al gauw padden. 
Ook het onderscheid tussen de man-
netjes en vrouwtjes was voor velen 
niet langer een geheim. In de emmers 
hoorde je het discrete gekwaak van de 
mannetjes, die ijverig concurrenten van 
zich afduwden, als ze al geen ‘ruitertje’ 
speelden op de veel grotere wijfjes.

Het ging al gauw om een paar honderd 
padden die veilig in onze emmers de 
straat over werden gezet, om ze dichter 
bij hun voortplantingspoelen weer de 
vrijheid te geven. De weinige Alpenwa-
tersalamanders kregen ook veel bekijks. 
Hun aaibaarheid lag blijkbaar toch een 
stukje hoger…

Met de cijfers die nu al binnenliepen 
klokten we alleen al dit weekend af op 
meer dan 1.000 geredde dieren. Bij die 
telling viel het opvallende overwicht aan 
mannetjes op, zo’n 85% van de overge-
zette dieren. Is dit een normaal cijfer, of 
trekken de meeste vrouwtjes wat later 
en meer gespreid?

In de buurt van de Wolstraat, waar een 
oude poel ligt die midden in een ver-
kaveling terecht is gekomen, vonden we 
vooral salamanders. Een hoofdmoot Al-
penwatersalamander met verder kleine 
watersalamander, maar verrassend ge-
noeg ook een vinpootsalamander. Daar-
van zijn ons geen recente waarnemingen 
uit die omgeving bekend!

Bij de soorten in de Wolstraat mogen 
we ook bruine en groene kikker reke-
nen, die ook in de vijver voorkomen.  
Dit maakt samen 6 soorten amfibieën. 
Een reden te meer om deze site de hoog-
ste bescherming te geven. Wie weet duikt 
hier ook de kamsalamander nog op, die 
20 jaar geleden nog gezien werd in on-
dertussen verdwenen vijvers in die buurt.

Maar deze vitale populatie en grote poel 
zijn bedreigd: net hier lopen 2 aanvragen 
voor bouwprojecten. Men wil hier ap-
partementsblokken neerzetten te mid-
den van de eengezinswoningen, vlakbij 
de vijver. Met Natuurpunt Mandelstreke 
hebben we tijdens het openbaar onder-
zoek bezwaar ingediend. Verder hebben 
we het voorstel gedaan om de vijverrand 
en de bufferzone eromheen, die deels ei-
gendom is van de stad, natuurvriendelijk 
in te richten en er meteen een educatief 
project aan te koppelen. Vlakbij zijn een 
aantal lagere scholen gevestigd die hier 
zeker oren naar hebben.

Het was ook pijnlijk om te moeten vast-
stellen dat de passage van maar enkele 
voertuigen voldoende was om een mas-
sale slachtpartij aan te richten, vooral on-
der de tragere salamanders. Als je inspan-
ningen wil doen om de biodiversiteit te 
bewaken, zou je tijdens zo’n toptrekmo-
ment (en dat is perfect te voorspellen) 
bepaalde straten tijdelijk verkeersluw of 
-vrij moeten maken.

Het is vast wel mogelijk om de buurtbe-
woners te vragen om even een andere 
route te nemen. Dit is zeker het geval 
voor de trekzones in de nabijheid van 
het Bergmolenbos. In een aantal buur-
gemeenten werkt deze aanpak al prima. 
Tegelijk is ook de druk op alle vrijwilli-
gers die ’s morgens en ’s avonds op stap 
moeten een stuk lager. In elk geval: een 
ontzettend dankjewel voor al die inzet!!!
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s T A D e n

Succesvolle 1e editie kwis
In onze zoektocht naar een activiteit 
voor een breed publiek die tegelijker-
tijd wat zou opleveren voor de aan-
koop van de Vijfwegenpoel, stelde ie-
mand voor een kwis te organiseren. Zo 
doende… Vrijdag 16 februari gingen 
20 ploegen in 8 ronden de strijd aan, 
drankje en/of kaasbordje in de hand. 
Voor de eer, maar misschien ook wel 
voor de natuurpuntlidmaatschappen en 
de nestkastjes en die er te winnen wa-
ren. Het werd een heel spannende strijd 
waarin verschillende ploegen andermaal 
aan kop kwamen te liggen. De doorwin-
terde Oostendse kwissers van ‘Net Ge-

T o r H o u T

Appelvinken op bezoek
De appelvink (Coccothraustes cocco-
thraustes) is een vrij algemene vink met 
een opvallend grote, blauwachtige sna-
vel. De soort heeft een teruggetrokken 
leefwijze, vaak hoog in bomen, en is 
daardoor moeilijk te vinden. Normaal 
gezien vind je de meeste appelvinken in 
Limburg en de Voerstreek, maar som-
mige jaren strijken er hier grote aantal-
len wintergasten neer.

Ook de voorbije winter was dat het 
geval. Samen met grote barmsijzen, 
grote kruisbekken en zwarte me-
zen kwamen ze van heinde en verre 
aangevlogen. Voor de appelvink gaat 
het om de grootste invasie die ooit 
werd vastgesteld. Gegevens van trek- 
tellen.org wezen op een vervijfvoudiging 
van het aantal meldingen ten opzichte 
van een gemiddeld jaar. Eerdere invasie-
jaren (2001, 2005, 2008 & 2012) lever-
den nauwelijks de helft van de aantallen  
van de voorbije winter op. Op de tel-
post ‘Zandpanne’ in De Haan werden 
op 27 oktober maar liefst 143 exem-
plaren waargenomen, een record voor 
deze telpost.

Wellicht kwamen deze Appelvinken 
uit Centraal-Europa en is hun massale 

mist’ konden tenslotte nipt de overhand 
halen en liepen met de eerste prijs weg. 
De verliezers gingen naar huis met een 
encyclopedie of een zakje vogelzaad. De 

aanwezigheid bij ons het gevolg van 
een goed broedseizoen, gevolgd door 
voedselschaarste daar. Appelvinken 
leven in de winter voornamelijk van 
boomzaden van bijvoorbeeld haagbeuk, 
Spaanse aak en diverse soorten kersen: 
met hun imposante snavel zijn ze zelfs 
in staat om kersenpitten te kraken. 
Als er dan een jaar weinig zaden zijn, 
zwermen ze uit op zoek naar voedsel. 
Zo belandden er enkele appelvinken in 
Torhout, die de hele winter bleven han-
gen bij het pleintje in de Leiestraat.

inschrijvingen en de bar brachten samen 
een mooie 700 euro op die volledig 
naar de Vijfwegenpoel gaat.

Boomplantactie scouts
‘Scouts Stad Torhout’ (Scouts & Gidsen 
Robrecht van Bethune) vieren dit jaar 
hun 60-jarig bestaan. De scouts hebben 
de natuur hoog in het vaandel staan en 
met een boomplantactie wilden ze een 
bijdrage leveren aan de natuur in hun 
buurt. Op zaterdag 16 maart mocht Na-
tuurpunt Torhout een afvaardiging van 
de scouts verwelkomen op een stukje 
grond dat onlangs werd aangekocht. De 
scouts plantten er 60 boompjes die op 
termijn een vogelvriendelijke bosrand 

De 1e editie van de kwis van Kern Groot-Staden was een succes. Foto: Miguel Vermeulen.

Appelvink. Foto: Kamil Daneels.



16

A L G E M E N E  I N F O R M AT I E

moeten vormen. Tijdens dit mooie mo-
ment kregen de scouts nog heel wat uit-
leg van onze vrijwilligers en tegelijkertijd 
werden er contacten gelegd om in de 
toekomst samen te werken aan een 
biodiverser Groenhovebos. Dankjewel 
scouts!

‘De Corveleijn’ 2017
Sinds 2013 deelt Natuur.werkgroep Tor-
hout ‘De Corveleijn’ uit. Deze wisseltrofee 
(een vogelgids, kunstzinnig gekapt uit wit-
steen door beeldhouwer en natuurgids 
Patrick Corveleijn) gaat naar de persoon 
die het voorbije jaar de meest bijzondere 
natuurwaarneming deed in Torhout of 
één van de aangrenzende (deel)gemeen-
ten (Aartrijke, Gits, Ichtegem, Kortemark, 
Lichtervelde, Ruddervoorde of Velde-
gem). Alle soortgroepen komen in aan-
merking, maar de waarneming moet ook 
ingevoerd zijn op en goedgekeurd wor-
den door www.waarnemingen.be.

Naast ‘De Corveleijn’ werd er dit jaar 
voor het eerst ook een publieksprijs uit-
gereikt, waarvoor alle aanwezigen op de 
spaghettiavond mee konden stemmen. 
Deze wisseltrofee, een beeld van een 
vogel, is van de hand van Piet Lemahieu

De genomineerde waarnemingen van 
2017 waren:
- Boommarter op wildcamera 
 in Wijnendalebos - Kamil Daneels.
- Draaihals in tuin - Karine Dedrie.
- Kanoetstrandloper in bufferbekken 

Koebeek - Kenny Hessel.
- Keizersmantel, eileggend in Groen-
 hovebos - Jozef Germonprez.
- Kortteenleeuwerik op trek 
 Kenny Hessel.
- Roodkeelpieper op trek 
 Kenny Hessel.
- Witkopstaartmees in tuin 
 Rudi Verbeke & Gerda Casier.
- Witoogeend in Kortemark 
 Wim Declercq.

Uiteindelijk won Karine Dedrie ‘De Cor-
veleijn’ voor de draaihals die ze in haar 
tuin spotte en ging de publieksprijs naar 
Kamil Daneels voor zijn film van een 
boommarter in Wijnendalebos (die kan 
je trouwens terugvinden op https://www.
youtube.com/watch?v=HwnIZFBkxg8). 

Van de gelukkige winnaars verwachten 
we enkel dat deze kunstwerken een jaar 
lang een ereplaats krijgen in hun huis. :-)

Resultaten roofvogeltelling
Vrijdag 2 en zaterdag 3 februari ging de 
jaarlijkse roofvogeltelling door : 9 leden 
van Natuur.werkgroep Torhout trokken 
er op uit om op zo veel mogelijk plaat-
sen in Torhout de roofvogels te tel-
len. Vrijdag waren de omstandigheden  
niet al te denderend: bewolkt en win-
derig weer met regelmatig buien. Za-
terdag was het beter : wel bewolkt, 
maar windstil.

Het eindresultaat lag in de lijn van het 
weer : flauw. Om niet te zeggen: de 

slechtste resultaten in jaren. We telden 
25 buizerds (34 in 2017), 3 sperwers (9 
in 2017), 3 torenvalken (9 in 2017) en 
1 juveniele slechtvalk (1 adult in 2017). 
Andere waarnemingen waren 5 appel-
vinken en 1 waterpieper. Dit jaar dus 
geen blauwe kiekendief, rode wouw, 
smelleken of velduil. Werd dit veroor-
zaakt door het minder goede telweer 
of de tot dan toe zachte winter? Geen 
idee, maar op naar een betere editie! :-)

Tráááge Wegen (*)
Midden 2013 laat het college van bur-
gemeester en schepenen weten dat er 
de komende legislatuur werk gemaakt 
wordt van de Torhoutse trage wegen. 
Ook de provincie wordt ingeschakeld 

De Torhoutse scouts na de actie. Foto: Jozef Germonprez.

Karine Dedrie won ‘De Corveleijn’ voor haar waarneming van een draaihals en

 Kamil Daneels won de publiekspijs voor zijn film van een boommarter in Wijnendalebos. 

Foto’s: Jozef Germonprez.
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en samen zetten ze alle trage wegen in 
Groenhove en omgeving, ruwweg 1/6e 
van de oppervlakte van de gemeente, 
op kaart.

Begin 2015 worden trage wegen-lief-
hebbers en verenigingen uitgenodigd om 
deze paden te verkennen. Is het zinvol ze 
te behouden en kunnen ze in een gro-
ter netwerk ingeschakeld worden? Of 
zouden sommige wegen beter afgeschaft 
worden? En waarom dan wel? Alles wordt 
mooi gebundeld in een eindverslag. Na 
meer dan een jaar geeft de gemeenteraad 
zijn zegen en begin 2017 worden de eer-
ste knelpunten aangepakt.

Ondertussen zijn we een jaar verder en 
zijn de plannen voor dit eerste gebied 
bijna afgewerkt. Het is alleszins hoopvol 
dat er eindelijk werk wordt gemaakt van 
een echt trage wegen-beleid, maar aan dit 
tempo heeft de stad nog minstens 25 jaar 
werk voor ze helemaal rond is. Blijkbaar 
blijft het een moeilijke oefening, de rech-
ten van de joggers, fietsers en wandelaars 
verdedigen. Ja, je hebt het recht om onge-
stoord de buurtwegen te gebruiken, maar 
onze verkozenen durven het blijkbaar 
(nog) niet aan om de regelgeving ook 
consequent toe te passen, zoals in een 
aantal andere gemeenten wel gebeurt.

Ondertussen blijft onze werkgroep 
ijveren voor het behoud, het herstel en  

de uitbreiding van die trage wegen.  
Dat is goed voor elke zwakke wegge-
bruiker én voor de natuur. Nu duimen 
maar dat het stadsbestuur een tandje bij 
steekt en werk maakt van de volgende 
deelgebieden.

(*) Trage wegen zijn paden of wegen die be-
stemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. 
In onze regio zijn dat vooral buurtwegen. 
Deze vind je terug in de Atlas der Buurtwe-
gen van je gemeente. Alle buurtwegen zijn 
openbaar : iedereen mag er dus gebruik van 
maken. Ze mogen ook niet afgesloten wor-
den, hoewel dat in de praktijk maar al te 
vaak gebeurt.

Website over het Wijnendalebos
Kamil Daneels, die je misschien kent van 
zijn prachtige natuurfoto’s en filmbeel-
den, heeft een website gemaakt over 
het Wijnendalebos: www.wijnendalebos.
com. Zoals hij het zelf noemt: “Een per-
soonlijk project om de veranderingen die het 
openbare bos doormaakt te documenteren 
en te delen. Met plaats voor foto’s, geluids-
opnames, video’s en alles wat ik op dat 
moment verzin :-)” Kamil hoopt zelf nog 
meer te leren over de geschiedenis van 
dit oude bos en wat er allemaal gebeurt.  
Alle hulp, suggesties, tips, waarnemingen 
en weetjes zijn welkom op bosvanwijnen-
dale@gmail.com.

Trage Wegen-wandeling in de omgeving van Groenhove op de ‘Dag van de Trage Weg’ in 2016. Foto: Roney Debaillie.

INTELLIGENT WONEN BVBA
STATIESTRAAT 63 - LICHTERVELDE
0475 346 737 - WWW.INTELLIGENTWONEN.BE
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Consciencestraat/Wijnendale-Stati-
onsstraat). Meer parkeerplaatsen op 
www.torhout.be/gratis-lang-parkeren.
De prijsdeling gaat door in de eerste 
helft van juni. Meer info bij Jozef Ger-
monprez (050/214.900).
Organisatie: NP TORHOUT

Plantenruilbeurs VELT
Roeselare
• Zaterdag 14 april om 10.30 u. 
(17 u.)

Naar jaarlijkse gewoonte kan 
je op deze ruilbeurs alles 
kwijt wat je teveel hebt aan 

boompjes, natuur- en plantenboeken, 
stekjes, tuinmateriaal, vaste planten, 
zaden en nog veel meer. Heb je niets 
om te ruilen of weg te geven, dan kan 
je ook langskomen voor een gezellige 
babbel met gelijkgestemden! Iedereen 
is welkom! We organiseren deze dag 
ook tal van activiteiten, infomomenten 
en workshops: composteren, eetbare 
bloemen, tuinieren zonder pesticiden, 
zaaien en planten voor kinderen, …
Afspraak bij volkstuinpark Walle-
meers, Kasteeldreef 10 in Roeselare. 
Gratis toegang. Meer info bij Marleen 
Deforche (0486/461.202).
Organisatie: Velt Roeselare

Weidevogels in 
de Bourgognepolder & Snipgate
Oudenburg & Gistel
• Zondag 15 april om 9 u. 
(12 u.)

We gaan kijken naar de vo-
gels in onze Natuurpuntge-
bieden. Doen de grutto’s het 

wat beter dit jaar? Broedt die buizerd 
daar nu? En hoe is het met die schol-
eksters en dat koppeltje tureluren? 
Dat komen we deze voormiddag on-
getwijfeld te weten!
Afspraak om 9 u. bij bezoekerscen-
trum ‘De Grote Zaagbek’, Oude 
Brugseweg 239 in Roksem voor car-
pooling. Doe warme kledij aan en 
breng een telescoop of verrekijker 
mee. Meer info bij Koenraad Blont-
rock (059/250.697).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG 

& HOGE DIJKEN

Beleef de voorjaarstrek in 
‘De Kleiputten’
Roeselare
• Zondag 15 april om 10 u. 
(11.30 u.)

Met alle passanten die het 
reservaat aandoen op het 
hoogtepunt van de voor-

jaarstrek zijn verrassingen nooit veraf. 
Bij de broedvogels kunnen heel wat 
watervogels al met donskuikens zitten 
en bakenen de zangvogels luidkeels 
hun territoria af. We zijn benieuwd 
welke roofvogels deze stek dit jaar 
aandoen en of buizerd en sperwer er 
tot broeden komen.
Natuurlijk gaan we niet voorbij aan de 
massale lentebloei, die bijen en hom-
mels verleidt om nectar en stuifmeel 
te tanken. Een kleurrijk palet van kor-
noelje, meidoorn, sleedoorn, wilde 
roos, wilg en kruidachtigen concur-
reert voor een smaakvol bezoekje. Al 
eens van dichtbij de vreemde bruine 
sporenaren van reuzenpaardenstaart 
gezien? Enkel deze maand te bewon-
deren!
Afspraak op de parking van De Klei-
putten in de Babilliestraat in Rumbeke 
(Roeselare). Iedereen welkom, ook 
kinderen. Bij droog weer geen laarzen 
nodig. Meer info bij Martine Lakiere 
(0479/780.002) en Michael Parmen-
tier (0483/638.090).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Voorjaarsbloeiers in Groenhove
Torhout
• Zondag 15 april om 10 u. 
(11.30 u.)

In de vroege lente, vóór de 
bomen in blad staan, vech-
ten de voorjaarsbloeiers 

voor elke zonnestraal. Wandel met 
ons mee langs de mooiste plekjes en 
ontdek de bloemenpracht van deze 
eerste bloeiers.
Afspraak op de parking van Groenho-
ve, recht tegenover de manege (Bos-
dreef 8, Torhout). Meer info bij Xavier 
Dirix (0488/811.245) of op facebook-
pagina van NP Torhout.
Organisatie: NP TORHOUT

P o P - u P - A C T I V I T e I T e n
zowel Natuurpunt Mandelstreke als 
Natuur.werkgroep Torhout organi-
seren regelmatig ‘pop-up-activiteiten’. 
Dat zijn ‘activiteiten die plots opduiken’, 
bijvoorbeeld omdat er ergens een bij-
zondere vogel werd gespot of omdat 
het de ideale omstandigheden zijn 
om een inventarisatie te doen. Het is 
praktisch onmogelijk om deze activi-
teiten op te nemen in ‘de knotwilg’ of 
zelfs in ‘de groene flits’, onze maande-
lijkse e-nieuwsbrief. Ben je geïnteres-
seerd in deze activiteiten, stuur dan 
een mailtje naar Philippe Deprez van 
NP Mandelstreke (secretaris@na-
tuurpuntmandelstreke.be) en/of naar 
Geert Carette van Natuur.werkgroep 
Torhout (geert.carette@skynet.be). 
zij sturen je dan een bericht wanneer 
zij iets organiseren.

Fotozoektocht
Torhout
• Nog tot 29 mei om 12 u.

NP Torhout organiseert dit 
voorjaar opnieuw een fiets- 
en wandelfotozoektocht. 
Laat je meenemen naar 
groene hoekjes en verbor-
gen plekjes in de ruime om-

geving van Wijnendale. Je kan er een 
leuke prijs mee winnen en door je 
deelname steun je ‘De Vinnige Velo’s’, 
ons fietsteam dat geld inzamelt voor 
ons aankoopproject in Groenhove.
Een deelnameformulier kost € 7 en 
kan je vinden bij Origon’O, Industriel-
aan 3 in Torhout (gesloten op zondag) 
en bij Kleding De Koninck, Alberic De-
leustraat 68 in Wijnendale (gesloten 
op zondagnamiddag, maandag en elke 
middag van 12 u. tot 13.30 u.). De 
totale afstand bedraagt ongeveer 34 
km. De antwoordformulieren mag je 
inleveren bij de verdeelpunten tot 29 
mei om 12 u.
Wie met de wagen komt kan op ver-
schillende plaatsen in Torhout gratis 
lang parkeren. De grootste parkings 
vind je in de Bruggestraat (parking 
zwembad) en de Industrielaan (par-
king ‘De Mast’). In Wijnendale kan je 
parkeren op het kerkplein (Klooster-
straat) of bij het voormalige station 
(net ten noorden van het kruispunt 
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Dorpswandeling Lampernisse
Diksmuide
• Zondag 15 april om 14 u. (car-
pooling) of 14.30 u. (ter plekke) 
(17.30 u.)

Godfried Vandenberghe neemt 
ons mee op een wandeling 
door kerkdorp Lampernisse. 

Kerk en dorp zijn hier landschappelijk en 
sociografisch onafscheidelijk met elkaar 
verbonden en daar staan we even bij stil.
- De kerk is een monumentale construc-

tie en het aanwezige meubilair bezit 
een hoge symboolwaarde. Maar vergis 
je niet: de oorspronkelijke kerk werd 
verwoest tijdens de Eerste Wereld-
oorlog. De huidige kerk werd tussen 
1921 en 1923 herbouwd als een vrij 
getrouwe historische reconstructie.

- Het dorp werd al in het jaar 857 ver-
meld als ‘Lampannesse’. Het ligt mid-
den in de veenrijke komgronden, 
maar om te bouwen koos men voor 
de zandige kreekruggen, die hoger lig-
gen en stabieler zijn. Daardoor ont-
wikkelde zich een typisch lintvormig 
bewoningspatroon dat nog steeds te 
herkennen is in het landschap, zoals 
tussen de Zadelstraat (Paardenbrug) 
en de Visserstraat (De Oude School). 
Kortom: een uniek dorpje in het pol-
derlandschap!

Afspraak om 14 u. op de parking bij het 
zwembad (kruispunt Laura Fredericq-
laan - Lange Veldstraat) voor carpooling 
of om 14.30 u. bij het dorpsonthaalpunt 
vlak voor de kerk van Lampernisse. 
Deelname kost € 2 p.p. of € 5 per gezin. 
Documentatie beschikbaar (€ 1). Meer 
info bij Jozef Dumoulin (051/500.866 of 
ruimte.diksmuide@skynet.be).
Organisatie: RUIMTE DIKSMUIDE

Speurtocht: 
‘Van dikkop tot salamander’
Staden
• Zondag 22 april om 14 u. (17 u.)

Zag je al eens een pot vol dik-
kopjes of een emmer vol ste-
kelbaarsjes? Wie vindt de eer-

ste vinpootsalamander? Doe mee aan 
deze avontuurlijke wandeling van zo’n 4 
km. Speciaal voor gezinnen met kinde-
ren van 4 tot 12 jaar. Afspraak bij het 
stationsgebouw van Vijfwegen, Ontmij-

nersstraat 1 in Westrozebeke. Meer info 
bij Ivan Bruneel (0496/365.628).
Organisatie: NP KERN GROOT-STADEN 

i.s.m. SLS ’t West-Vlaamse Hart

Korstmossenexcursie
Hooglede
• Dinsdag 24 april om 9.30 u.
(16 u.)

Peter Hantson en Marie-Claire 
Mertens nemen je mee op ver-
kenning op deze 100 jaar oude 

begraafplaats. De grafstenen van basalt, 
de borders van kalksteen, de kruisjes 
van lavasteen, de muur van zure natuur-
steen en de stammen van de oude eiken 
garanderen een waaier aan prachtig ge-
kleurde lichenen of ‘korstmossen’. Indien 
tijd over bezoeken we ook nog de kerk 
van Hooglede.
Afspraak op de parking van het Duitse 
kerkhof in Hooglede in de Beverenstraat 
(ten oosten van het kruispunt met de 
Grote Noordstraat). Meer info bij Peter 
Hantson (0486/899.444). PS: Breng een 
loep, veldgidsen en een picknick mee!
Organisatie: Brugse lichenenwerkgroep i.s.m. 

NP MANDELSTREKE

Vroegmorgenwandeling 
& ontbijt in Mariënstede
Moorslede
• Zondag 29 april om 5 u. (7 u.)

Een ervaren gids neemt ons 
mee door het domein voor een 
rustige wandeling. We beluiste-

ren de aanwezige vogels en bewonde-
ren het domein bij zonsopgang. Warme 
kleren zijn een must en een fototoestel 
of verrekijker kunnen ook van pas ko-
men. Deelname aan de wandeling is 
gratis.
Na de wandeling kan je aanschuiven 
voor een gezond en lekker ontbijt op 
het domein. Daarvoor betaal je € 7, 
over te schrijven vóór 20/4 naar reke-
ningnummer BE82.4664.3681.6168 van 
NP Kern De Reiger met de vermelding 
van je naam en ‘ontbijt 29/4’. Afspraak 
in Mariënstede, Remi-Dewittestraat 6 
in Dadizele (Moorslede). Meer info bij 
Jean-Pierre Vandamme (051/771.213)
Organisatie: NP KERN DE REIGER

Voorjaarsbloeiers 
en vogels in het Westland
Heuvelland & Ieper
• Zondag 29 april om 8.30 u. 
(17 u.)

Het heuvelland staat garant 
voor hellingbossen, holle we-
gen en kletsnatte bronbosjes. 

De ‘bergen’ overstijgen het Vlaamse 
platteland en bieden avontuurlijke bos-
paadjes. Vandaag neemt Krist Calmeyn 
ons mee naar 3 prachtige natuurgebie-
den: de Hellebeek, de Scherpenberg en 
de Sulferberg met het Brandersbos.
Na een picknick rijden we tegen 14 u. 
naar het Vijverhuis, Zillebekevijverdreef 
2A in Ieper voor een wandeling door 
de Verdronken Weide onder leiding van 
Rudy Claeys. Kijk alvast eens op www.
natuurenbos.be/verdronkenweide voor 
extra info en wandelkaart.
Afspraak om 8.30 u. op de parking bij 
het kruispunt Lindenstraat-Meiboom-
laan in Roeselare voor carpooling of om 
9.30 u. bij het kruispunt Hellegatstraat/
Rodebergstraat in Heuvelland. Meer 
info bij Peter Hantson (0486/899.444).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

i.s.m. NP Westland

Wandeling over het Fonteinpad
Ichtegem
• Zondag 29 april om 10 u. 
(11.30 u.)

We starten aan het kapelletje 
in de Zuster Clarastraat (kruis-
punt Fonteinstraat - Zuster 

Clarastraat) in Ichtegem voor een wan-
deling over voetweg 21. Na de wande-
ling bieden we je traditiegetrouw een 
aperitiefje aan. Meer info bij Bart Van 
Thuyne (0479/812.963).
Organisatie: NP TORHOUT

Vroegmorgenwandeling met ontbijt
Oudenburg
• Dinsdag 1 mei om 5.30 u.
(8.30 u.)

Om 5.30 u. de natuur in? Da’s 
vroeg opstaan, maar zeker de 
moeite waard! Onze zangvo-

gels verwelkomen je met een spette-
rend concert. We lopen de Roksemput 
rond en staan even stil bij de verschil-
lende zangposten van deze gedreven en 
getalenteerde muzikanten. :-)

19
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We sluiten onze wandeling af met een 
uitgebreid en gezellig ontbijt. De wan-
deling is gratis; het ontbijt kost je € 5, 
ter plaatse te betalen. We willen je wel 
vragen om vóór 28 april in te schrijven 
bij Koenraad.
Afspraak om 5.30 u. bij bezoekerscen-
trum ‘De Grote Zaagbek’, Oude Brug-
seweg 239 in Roksem. Meer info bij 
Koenraad Blontrock (059/250.697).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG 

& HOGE DIJKEN

Vroegmorgenwandeling 
met (h)eerlijk ontbijt
Staden
• Zondag 6 mei om 4.45 u.
(7.30 u.)

Kom uit de veren vóór het 
krieken van de dag en geniet 
bij zonsopgang van het ontwa-

ken van de natuur. We wandelen van het 
voormalige stationsgebouw van Vijfwe-
gen langs de Vrijbosroute en de landelij-
ke omgeving met knotwilgen en poelen 
tot aan het militaire domein. Wie weet 
horen we de nachtegaal of zomertortel? 
En wie vroeg opstaat verdient natuurlijk 
een uitgebreid ontbijt met (h)eerlijke en 
lokale producten.
Afspraak bij het stationsgebouw van Vijf-
wegen, Ontmijnersstraat 1 in Westroze-
beke. Deelname wandeling en ontbijt 
€ 8. Meer info en inschrijven bij Stad-
Land-schap ’t West-Vlaamse hart (west-
vlaamsehart@west-vlaanderen.be of 
051/275.550).
Organisatie: NP KERN GROOT-STADEN i.s.m. 

gemeente Staden en SLS ’t West-Vlaamse Hart

Wandeling in ‘De Swal’
Koekelare
• Zondag 6 mei 14 u. (15.30 u.)

Kom zondag eens wandelen in 
de Swal, want er is altijd wel 
wat te beleven. Daarna wande-

len we naar de top van de berg, van-
waar we een prachtig uitzicht hebben, 
helemaal tot aan de kustlijn. En nadien 
praten we bij in ‘De Klyteput’. Afspraak 
aan café ‘De Klyteput’, Bergmolenweg 2 
in Koekelare. Meer info bij Georges Pol-
lentier (051/589.418).
Organisatie: NP RUIDENBERG

Landschapswandeling rond 
‘De Vierkaven’
Moorslede
• Zondag 13 mei om 9.30 u. 
(11 u.)

We gaan op stap in het land-
schap rond dit 18 hectare gro-
te domein van het Agentschap 

voor Natuur en Bos. We wandelen zo’n 
6 km over verharde wegen, terwijl we 
genieten van de rust, de wind en de zon.
Afspraak op de parking van het domein 
in de Nettingstraat in Moorslede, vlak 
bij het kruispunt met de Vagevuurstraat. 
Doe wandelschoenen aan en breng een 
fluovestje mee. Meer info bij Jean-Pierre 
Vandamme (051/771.213).
Organisatie: NP KERN DE REIGER

i.s.m. Dienstencentrum Patria

Sagen- & legendenwandeling 
in het Wijnendalebos
Torhout
• Zondag 13 mei v.a. 13.30 u.

In hartje West-Vlaanderen vind 
je het 181 hectare grote Wij-
nendalebos. Blikvangers zijn 
de imposante zomereiken en 
de weelderige voorjaarsbloei-
ers. De helft van het bos is 

publiek toegankelijk, de andere helft is 
bosreservaat en voorbehouden aan de 
talrijke planten en dieren die er in alle 
rust gedijen. Dit oude woud draagt ook 
eeuwen geschiedenis met zich mee, te-
rug te vinden in schimmige sagen en half 
vergeten legenden.
Iedereen kent Maria van Bourgondië, 
maar dat ze tijdens een jachtpartij in 
het Wijnendalebos om het leven kwam 
en dat dit belangrijke politieke gevol-
gen had, is minder geweten. Of ken je 
het verhaal van Leopold III, die zich hier 
overgaf aan nazi-Duitsland?
En dan zijn er nog de oude verhalen die 
gaan over gewone mensen, over ban-
dieten, over kinderen die verdwenen, 
… En waarschuwingen voor heksen en 
spoken, die bij het haardvuur werden 
doorverteld. Met acteurs en verhalen-
vertellers brengen we dit tot leven.
Afspraak bij het bezoekerscentrum van 
het kasteel van Wijnendale (Fonteinpad 
2, Torhout). Tussen 13.30 u. en 15 u. ver-
trekt er om het kwartier een groep. De 
tocht duurt ongeveer 2 uur.

Bij voorkeur schrijf je je vóór zaterdag 
12 mei in via www.natuurpunt.be/na-
tuurpunt-midden-west-vlaanderen. Zo 
ben je er zeker van dat je kan vertrek-
ken op het uur dat jij kiest. Ook als je 
niet bent ingeschreven ben je welkom, 
maar dan moet je mogelijks even wach-
ten tot er een plekje vrij is. Groepen 
vanaf 20 personen kunnen rechtstreeks 
een gids aanvragen op een zelfgekozen 
startuur.
Een goede conditie en stevige wan-
delschoenen of laarzen zijn noodzake-
lijk. Onmogelijk voor buggy’s. Voorzie 
gesloten kledij tegen muggen en te-
ken en breng eventueel een verrekij-
ker mee. Meer info bij Koen Maertens 
(0474/897.367).
Organisatie: NP TORHOUT i.s.m. ANB boswachterij 

Torhout, Regionaal Landschap Houtland 

& Toerisme Torhout.

Putten vol Pit
Kortemark
• Zondag 13 mei (namiddag)

Vorig jaar was de 1e editie van 
‘Putten vol Pit’ een schot in de 
roos! Meer dan 1.000 men-

sen kwamen naar de Krekemeersen en 
genoten er met volle teugen van het 
groen, de zon en de talrijke activiteiten. 
Je kon er bootje varen, poelscheppen, 
rondleidingen volgen, sap trappen, een 
oversteek per vlot maken, vuur leren 
maken, … Te veel om op te noemen.
Dit jaar komt er een 2e editie van dit 
evenement. Ook NP Ruidenberg is van 
de partij, maar op het ogenblik dat we 
dit schrijven staat het programma nog 
niet helemaal op punt. Later meer info 
via ‘De Groene Flits’, facebook en de 
site van de gemeente Kortemark. Niet 
te missen!
Organisatie: Gemeente Kortemark i.s.m. 

NP RUIDENBERG e.a.

Avondwandeling in de Breemeersen
Heuvelland
• Vrijdag 18 mei om 19 u. 
(22.30 u.)

De Breemeersen is een topna-
tuurgebied van ongeveer 26 ha 
in de Leievallei. Het is een open 

landschap dat bestaat uit een lappende-
ken van graslanden met daarin heel wat 
waardevolle houtkanten, poelen en slo-
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ten. Typisch zijn de vele soorten knotbo-
men en diverse wilde rozensoorten. In 
de poelen en sloten vind je blauw glid-
kruid, watertorkruid en zwanenbloem. 
Aardbeiklaver, hooibeestje en zomertor-
tel zijn nog enkele van de vele bijzondere 
soorten die je hier kan treffen.
Afspraak om 19 u. op de parking bij het 
kruispunt Lindenstraat-Meiboomlaan in 
Roeselare voor carpooling of om 19.50 
u. op de Markt van Nieuwkerke (Heu-
velland).
Meer info bij Wim Marichal 
(0476/307.762).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Korstmossenexcursie
Hooglede
• Zaterdag 19 mei om 13.30 u. 
(17 u.)

Zwalimop, de werkgroep van 
NP Mandelstreke die werkt 
rond zwammen, lichenen, mos-

sen en planten, organiseert deze initiatie 
in op een ietwat ongewone plaats voor 
natuurbeleving. Toch heeft deze 100 jaar 
oude begraafplaats heel wat te bieden. 
De grafstenen van basalt, de borders van 
kalksteen, de kruisjes van lavasteen, de 
muur van zure natuursteen en de stam-
men van de oude eiken garanderen een 
waaier aan prachtig gekleurde lichenen 
of ‘korstmossen’. Samen met jou gaan 
we op ontdekking en proberen deze 
symbiotische levensvormen op naam te 
brengen. Ben je nog niet vertrouwd met 
deze organismen? Geen nood: we voor-
zien steeds een initiatiemoment.
Afspraak op de parking van het Duitse 
kerkhof in Hooglede in de Beverenstraat 
(ten oosten van het kruispunt met de 
Grote Noordstraat). Meer info bij Peter 
Hantson (0486/899.444). P.S.: Breng een 
loep en veldgidsen mee!
Organisatie: NP MANDELSTREKE

De lente op z’n best 
in ‘De Kleiputten’
Roeselare
• Zondag 20 mei om 10 u. 
(11.30 u.)

Op een paar haastige door-
trekkers na loopt de voorjaar-
strek nu op zijn laatste benen. 

Vooral de langeafstandstrekkers laten 
zich nu volop horen. Een ideaal moment 

om het onderscheid te leren kennen 
tussen bosrietzanger, grasmus, kleine 
karekiet, tuinfluiter en zwartkop. Wie 
weet horen we ook een fitis, koekoek, 
spotvogel of een andere verrassing. Veel 
kans dat we zwart-met-rode kuikens 
van meerkoeten zien, of kleine water-
hoenen, bedelend om een hapje. Met 
een beetje geluk spotten we piepkleine 
dodaarzen, dobberend op het water of 
meedrijvend op de rug van een van de 
ouders. Bij zonnig weer zitten hier volop 
lantaarntjes tussen andere soorten juf-
fers of de grotere libellen. En ook wie 
een neus heeft voor bloeiende planten 
komt hier volop aan zijn trekken.
Afspraak op de parking van De Kleiput-
ten in de Babilliestraat in Rumbeke (Roe-
selare). Iedereen welkom, ook kinderen. 
Bij droog weer geen laarzen nodig. Meer 
info bij Peter Hantson (051/203.063) en 
Carmen Vandooren (051/203.040).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Avondwandeling in de Palingbeek
Ieper
• Vrijdag 25 mei om 19 u. 
(22.30 u.)

Rond het ‘mislukte’ kanaal tus-
sen Ieper en Komen ontwik-
kelde zich een mooie brok 

natuur van meer dan 250 ha: provinci-
aal domein ‘de Palingbeek’. Je vindt hier 
poelen en moerassen, oud en jong bos, 
boomgaarden en bloemrijke graslanden, 
ligweiden en een speelplein tussen talrij-
ke sporen van de Eerste Wereldoorlog. 
En met een beetje geluk spotten we een 
koekoek, wielewaal of een paar reetjes.
Afspraak om 19 u. op de parking bij het 
kruispunt Lindenstraat-Meiboomlaan in 
Roeselare voor carpooling of om 19.45 
u. aan de parking van de Palingbeek bij 
het kruispunt Vaartstraat/Waastense-
straat in Zillebeke (Ieper). Meer info bij 
Wim Marichal (0476/307.762).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Insecten- en planteninventarisatie 
bij de Vijfwegenpoel
Staden
• Zaterdag 26 mei om 14 u. (17 u.)

2018 staat in het teken van 
de Vijfwegenpoel, het natuur-
gebied dat we vorig jaar aan-

kochten. De afwisselende omgeving 

is een paradijs voor het kleine grut en 
voor planten. Samen met een paar in-
sectenkenners en plantenspecialisten van 
ZWALIMOP gaan we op stap om uit te 
zoeken wat er allemaal leeft en groeit 
in de poelen, de schrale bermen van de 
Vrijbosroute en alle hoeken en kanten 
daartussen.
Afspraak bij het stationsgebouw van Vijf-
wegen, Ontmijnersstraat 1 in Westro-
zebeke. Meer info bij Ivan Bruneel 
(0496/365.628).
Organisatie: NP KERN GROOT-STADEN & NP 

MANDELSTREKE

Basiscursus insecten
Torhout
• Dinsdagen 29/5, 19&26/6 
om 19.30 u. (22.30 u.)

Deze cursus is in principe 
volzet. Wanneer er opnieuw 
plaatsen vrijkomen zie je dit op 

www.natuurpunt.be/agenda/basiscur-
sus-insecten-torhout-26122..
Organisatie: NP MIDDEN-WEST-VLAANDEREN vzw

Filmvoorstelling ‘More than honey’
Moorslede
• Donderdag 31 mei om 14 u. (16 u.)

Al 20 jaar doet zich over de hele 
wereld een angstaanjagend fe-
nomeen voor : honderdduizen-

den kolonies van honingbijen lijken van 
de aardbodem te verdwijnen. Een virus? 
De grote hoeveelheden pesticiden? De 
industrialisering van de honingsector? 
Niemand lijkt een antwoord te hebben, 
maar één ding staat als een paal boven 
water. Het lot van de natuur en van de 
mens is nauw verbonden met dat van 
de bijen. Op zoek naar antwoorden en 
verklaringen neemt regisseur Markus 
Imhoof ons met deze prijswinnende 
documentaire mee op een fascinerende 
reis naar de wereld van de bijen.
Inkom gratis. Afspraak in Dienstencen-
trum Patria in de Kerkstraat in Moor-
slede. Je vindt de ingang tussen de huis-
nummers 1 en 3. Parkeren kan bij de 
kerk of op de markt. Meer info bij Jean-
Pierre Vandamme (051/771.213)
Organisatie: NP KERN DE REIGER

i.s.m. Dienstencentrum Patria
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Avondwandeling in Noordschote
Lo-Reninge
• Vrijdag 1 juni om 19 u. (22.30 u.)

De oude hooi- en weilanden in 
de broeken van Noordschote 
zijn bijna helemaal door water 

omringd. Natuurlijk begrensd door de Ie-
perlee, de IJzer en in het zuiden door een 
aantal brede grachten, vormt het bijna 
een onbewoond eiland waar weidevogels 
de toon voeren. In deze slootrijke gras- en 
rietlanden voelen blauwborstjes, bruine 
kiekendieven, gele kwikken, grasmussen, 
graspiepers, grutto’s, kieviten, kluten, koe-
koeken, rietzangers, slobeenden en veld-
leeuweriken zich helemaal thuis. Tijdens 
een wandeling doorheen dit nagenoeg 
ongeschonden oud-cultuurlandschap valt 
veel te ontdekken. Herinner je je ons laat-
ste bezoek nog, met de roepende grutto’s 
en de non-stop jachtshow van een stel 
ransuilen? Kortom: een prachtig stukje na-
tuur, een geïsoleerde plek die bruist van 
het leven en die ook jou helemaal in ver-
voering en tot rust kan brengen.
Afspraak om 19 u. op de parking bij het 
kruispunt Lindenstraat-Meiboomlaan in 
Roeselare voor carpooling of om 19.30 
u. op het dorpsplein van Noordschote 
(kruispunt Middelstraat/Noordschote-
plein in Lo-Reninge). Wandelafstand: on-
geveer 5 km. Meer info bij Piet Desmet 
(051/225.852).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Op zoek naar natuur in Krottegem
Roeselare
• Zaterdag 2 juni v.a. 13.30 u. 
(18 u.)

Tijdens dit groen- en milieu-
evenement in deze diverse wijk 
gaan we op zoek naar stadsna-

tuur. Daarnaast kan je kennis maken met 
alle initiatieven van de deelnemende 
organisaties. Iedereen welkom op dit 
bonte initiatief! Afspraak op de Onze-
Lieve-Vrouwemarkt in Roeselare. Meer 
info bij Peter Hantson (051/203.063).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. Agentschap 

Integratie & Inburgering, SLS ’t West-Vlaamse hart, 

stad Roeselare & wijkwerking Krottegem

Wat groeit en leeft er in ‘De Swal’?
Koekelare
• Zondag 3 juni 13.30 u. (17 u.)

Het kleine, maar o zo fijne ge-
biedje ‘De Swal’ is al lang geen 
onbekende meer. Het vele 

werk dat hier de voorbije jaren door tal 
van vrijwilligers werd verzet, heeft zijn 
vruchten afgeworpen. De combinatie 
van bloemrijk grasland, houtkant, poel en 
rietland zorgt voor een perfecte biotoop 
voor heel wat planten en dieren.
Met het oog op het verdere beheer van 
dit gebied willen we graag achterhalen 
wat er nu precies allemaal bloeit, groeit 
en leeft in ‘De Swal’, zodat we de effec-
ten van het beheer in kaart kunnen bren-
gen. Daarom organiseren we een eerste 
inventarisatie van het gebied, specifiek 
toegespitst op planten, insecten en an-
dere ongewervelden.
Weet je iets af van de lokale fauna of 
flora? Ben je entomoloog of botanicus? 
Vind je insecten en planten gewoon 
reuze-interessant (ook al weet je er 
weinig over)? Wil je graag iets bijle-
ren? Dan nodigen we je graag uit om  
ons een handje te helpen bij het in kaart 
brengen van de soortenrijkdom in ‘De 
Swal’.
Afspraak bij het kruispunt Eikendreef - 
Swytswal in Koekelare. Zorg voor aan-
gepaste kledij en schoeisel, en breng 
eventueel flora, loep, petrischaal, veldgids, 
verzamelpot, vlindernet, … mee. Meer 
info bij Filip Declerck (Filip.Declerck@
telenet.be of 0473/820.639).
Het is de bedoeling om in de komende 
maanden nog enkele opvolgmiddagen te 
organiseren om een nog vollediger beeld 
te krijgen. Geïnteresseerd? Houd dan ‘de 
knotwilg’ en ‘de groene flits’ in de gaten.
Organisatie: NP RUIDENBERG

Avondwandeling 
in de Meikensbossen
Dentergem
• Vrijdag 8 juni om 19 u. 
(22.30 u.)

De omgeving van de Poelberg 
is gewoonweg een must! Fraaie 
landschappen, kronkelende 

veldwegels en knappe vergezichten: dit 
is niet voor niets een beschermd land-
schap met de Poelbergmolen uit 1726 
als beschermd monument. De Poelberg 

vormt de link tussen het Brugse Om-
meland en de Leiestreek en biedt een 
prachtig panorama op de stad Tielt en de 
Mandel- en Leievallei. De Meikensbossen 
vind je aan de voet van de heuvel en zijn 
ongeveer 63 hectare groot. Je kan er aan-
genaam wandelen door een afwisselend 
landschap met oud en jong bos, dreven, 
hooi- en weilanden en hier en daar een 
poel. Het uitzicht op de Poelbergmolen 
maakt het plaatje compleet. Terwijl je ge-
niet van het landschap, trakteren zangvo-
gels je op een prachtig intermezzo.
Afspraak om 19 u. op de parking bij het 
kruispunt Lindenstraat-Meiboomlaan in 
Roeselare voor carpooling of om 19.40 u. 
bij de ingang van de Meikensbossen t.h.v. 
Ankelaarstraat 55 in Dentergem. Meer 
info bij Peter Hantson (051/203.063)
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Orchideeënwandeling in onze regio
Oudenburg
• Zondag 17 juni om 9 u. (12 u.)

Zoveel orchideeën bij elkaar 
heb je in onze regio nog niet 
gezien! We verkennen onbe-

kende en verrassende plekjes op zoek 
naar deze pareltjes onder de planten. 
Als de weergoden ons wat gunstig ge-
zind zijn, wordt het een voormiddag om 
niet te vergeten!
Afspraak om 9 u. bij bezoekerscentrum 
‘De Grote Zaagbek’, Oude Brugse-
weg 239 in Oudenburg voor carpoo-
ling. Meer info bij Koenraad Blontrock 
(059/250.697).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG 

& HOGE DIJKEN

Zomerwandeling in ‘De Kleiputten’
Roeselare
• Zondag 17 juni om 10 u. 
(11.30 u.)

Het wordt een weg banen 
tussen de vreemde reuzen-
paardenstaarten en het me-

tershoog opgeschoten riet. De ondiepe 
waterzones, tussen de bedwelmend geu-
rende watermunt, zijn nu helemaal het 
jachtdomein van lantaarntje, oeverlibel 
en andere libellen. Veel vlindersoorten 
komen bijtanken op koninginnekruid en 
we verklappen nog niets over de broed-
vogels die je te zien krijgt. Dit moet je 
zelf komen beleven! Na het bezoek aan 
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het afgesloten deel van het reservaat 
maken we ook een ommetje doorheen 
het jonge Bergmolenbos. Afspraak op de 
parking van De Kleiputten in de Babil-
liestraat in Rumbeke (Roeselare). Ieder-
een welkom, ook kinderen. Bij droog 
weer geen laarzen nodig. Meer info bij 
Patrick Crepeele (051/243.517) en Ivo 
Vandenberghe (051/225.690).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Wandeling over het Fonteinpad
Ichtegem

• Zondag 24 juni om 10 u. 
(11.30 u.)
Zie wandeling 29 april.

Bezoek aan insectenhotel
Izegem
• Zaterdag 30 juni om 9 u. (11 u.)

We bezoeken de insectenho-
tels bij WZC ‘t Pandje en naast 
het zwembad. Als afsluiter gaan 

we naar de vogelkijkwand naast het 
zwembad. Afspraak op de parking van 
het zwembad in Izegem (Heilig Hart-
straat 15). Meer info bij Jean-Pierre Van-
damme (051/771.213)
Organisatie: NP KERN DE REIGER

Zwaluwborrel in het Biezenhof
Roeselare
• Zaterdag 30 juni v.a. 10 u. 
(12 u.)

In deze woonwijk huist een 
van de twee kolonies huis-
zwaluwen die Roeselare rijk 

is. Ze voelen zich hier duidelijk thuis, 
met dank aan alle wijkbewoners die 
zich al jaren inzetten om het deze 
prachtige insectenjagers naar de zin te 
maken. Dat mag al eens in de bloeme-
tjes gezet worden. Neem een kijkje bij  
de druk aan- en afvliegende huiszwalu-
wen of snuister, met een glaasje in de 
hand, rond op onze infostand. We ver-
tellen je met plezier welke inspannin-
gen hier voor de huiszwaluwen gedaan 
worden en welke bijzondere verhalen 
dat oplevert, zodat je zelf ook aan de 
slag kan gaan.
Afspraak bij de parkeerplaatsen in ‘Bie-
zenhof P’. (Je zou het misschien niet 
raden, maar dat is effectief een straat-
naam!) Van daar volg je de pijlen tot bij 
onze infostand. Meer info bij Piet Des-

met (051/225.852) en Johan Plouvier 
(051/226.678).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. SLS ’t 

West-Vlaamse hart & stad Roeselare

Weekwerkdag in het Groenhovebos
Torhout
• Dinsdag 3 juli v.a. 14 u. 
(16.30 u.)

Ben je graag buiten en ben je 
gek op natuur? Steek je graag 
de handen uit de mouwen? 

Kom dan naar Groenhove! Samen met 
onze groep beheervrijwilligers ga je aan 
de slag om van het Groenhovebos een 
mooiere en natuurrijkere plek te maken. 
Zowel voor wie licht werk verkiest als 
voor mensen die hun krachten willen 
testen is er iets te doen. In één bewe-
ging geniet je van de natuur, doe je aan 
fitness, wordt je helemaal zen en leer 
je sympathieke Natuurpunters kennen. 
Zelfs als je je maar een uurtje kan vrij-
maken, ben je van harte welkom.
- De meeste percelen die we aankoch-

ten staan vol laurierkers, lijsterbesspi-
rea en Pontische rododendron. Heel 
wat werk dus om deze sierplanten 
te verwijderen en zo plaats te maken 
voor de wilde planten die echt in het 
Groenhovebos thuishoren.

- We beheren ook het heideveldje van 
de stad Torhout: we bestrijden er ade-
laarsvarens, Amerikaanse vogelkersen 
en berken zodat de heide meer licht 
en ruimte krijgt.

- We zijn ondertussen de eigenaars ge-
worden van heel wat (soms illegale) 
weekendhuisjes. Deze zijn we stap 
voor stap aan het opruimen.

Afspraak op de parking van Groenhove, 
recht tegenover de manege (Bosdreef 
8, Torhout). Kom je wat later en zie je 
niemand staan, bel dan even naar Roney 
(zie hieronder).
Zorg voor aangepaste kledij, laarzen en 
een paar stevige handschoenen. Een 
hark, boomzaag en/of snoeischaar ko-
men eventueel ook van pas. Na de wer-
ken keuvelen we nog even na bij een 
glas of een kopje.
Meer info bij Roney Debaillie 
(0484/481.547) en op de facebookpa-
gina van NP Torhout.
Organisatie: NP TORHOUT

‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: 
Groenhovebos
Torhout
• Woensdag 4 juli om 19.30 u. 
(21.30 u.)

We nemen je mee op een na-
tuurhistorische wandeling in en 
rond Groenhovebos. Natuur 

en historie: Groenhove bulkt er van!  
Wil je weten hoe een heideveld ont-
staat en beheerd wordt? Welke dieren 
en planten er zich thuis voelen? Welke 
rol het bos speelde tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en waar je dat nog kan 
zien? Waarom alle joggers hier vrou-
wenlopers zijn?
Zoals je ziet, stof genoeg voor een boei-
ende avondwandeling. Bovendien start-
te NP Torhout een paar jaar geleden 
met ‘aankoopproject Groenhove’, en zij 
kunnen je er alles over vertellen.
Afspraak op de parking van Groenhove, 
recht tegenover de manege (Bosdreef 8, 
Torhout). Meer info bij Georges Pollen-
tier (051/589.418).
Organisatie: NP RUIDENBERG

Plantenwandeling bij 
het bufferbekken van Dadizele
Moorslede
• Zaterdag 7 juli om 14 u. (16 u.)

In 2012 werd de omgeving van 
Dadizele getroffen door hevige 
regenbuien waardoor heel wat 

huizen in de Moorsledestraat onder 
water liepen. Daarop besliste de pro-
vincie een bufferbekken aan te leggen 
langs de Heulebeek, op wandelafstand 
van het dorpscentrum. (Ondertussen 
blijkt trouwens dat dit bekken te klein 
is om alle problemen te vermijden, maar 
dat is een ander verhaal.) Daarbij werd 
er niet alleen gezorgd voor waterber-
ging, maar ook voor een wandelpad en 
banken. Kortom, het is ook mogelijk 
om dit mooie stukje nieuwe natuur te 
bezoeken. Vandaag neemt Eric Cosijns 
ons mee voor een plantenwandeling. 
Afspraak bij restaurant ‘‘t Spaans dak‘ 
(Dadizeelsestraat 295, Moorslede). 
Meer info bij Jean-Pierre Vandamme 
(051/771.213)
Organisatie: NP KERN DE REIGER 

i.s.m. Dienstencentrum Patria
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Familiewerkdag in 
het Groenhovebos
Torhout
• Zondag 8 juli v.a. 9 u. (13 u.)

Ben je graag buiten en ben 
je gek op natuur? Steek je 
graag de handen uit de 

mouwen? Kom dan naar Groenhove! 
Samen met onze groep beheervrij-
willigers ga je aan de slag om van 
het Groenhovebos een mooiere en 
natuurrijkere plek te maken. Zowel 
voor wie licht werk verkiest als voor 
mensen die hun krachten willen tes-
ten is er iets te doen. In één bewe-

ging geniet je van de natuur, doe je 
aan fitness, wordt je helemaal zen en 
leer je sympathieke Natuurpunters 
kennen. Zelfs als je je maar een uur-
tje kan vrijmaken, ben je van harte 
welkom.
- De meeste percelen die we aan-

kochten staan vol laurierkers, lijs-
terbesspirea en Pontische rodo-
dendron. Heel wat werk dus om 
deze sierplanten te verwijderen, 
en zo plaats te maken voor de wil-
de planten die echt in het Groen-
hovebos thuishoren.

- We beheren ook het heideveldje 

van de stad Torhout: we bestrijden 
er adelaarsvarens, Amerikaanse 
vogelkersen en berken zodat de 
heide meer licht en ruimte krijgt.

- We zijn ondertussen de eigenaars 
geworden van heel wat (soms ille-
gale) weekendhuisjes. Deze zijn we 
stap voor stap aan het opruimen.

Afspraak op de parking van Groen-
hove, recht tegenover de manege 
(Bosdreef 8, Torhout). Kom je wat 
later en zie je niemand staan, bel dan 
even naar Roney of Xavier (zie hier-
onder).
Zorg voor aangepaste kledij, laarzen 
en een paar stevige handschoenen. 
Een hark, boomzaag en/of snoei-
schaar komen eventueel ook van 
pas. Rond de middag genieten we 
nog van de gezelligheid van een pick-
nick in het bos. Origin’O, onze spon-
sor, voorziet een lunchpakket en iets 
om te drinken.
Meer info bij Roney Debail-
lie (0484/481.547), Xavier Dirix 
(0488/811.245) en op de facebook-
pagina van NP Torhout.
Organisatie: NP TORHOUT

Zwaluwenfietstocht in Vijfwegen
Staden
• Zondag 8 juli om 14 u. (17 u.)

We fietsen op een rustig 
tempo zo’n 14 km voor  
een tocht vol zwaluwen.  

We gaan op zoek naar dakpannen 
waar er gierzwaluwen onder neste-
len, bezoeken onze kolonie huiszwa-
luwen en brengen een bezoekje aan 
een boerderij waar je bijna omver 
gevlogen wordt door de boeren-
zwaluwen.
Afspraak bij het stationsgebouw 
van Vijfwegen, Ontmijnersstraat 1 
in Westrozebeke. Meer info bij Ivan 
Bruneel (0496/365.628).
Organisatie: NP KERN GROOT-STADEN i.s.m. 

SLS ’t West-Vlaamse Hart

Fluistervaren & 
broekwandelen 

IN DE BLANKAART

15 juni
tot 

15 sept

Wandel door de broeken en vaar met onze  
fluisterboot in dit uniek natuurgebied. (duur: 2u30)

Elke woensdag om 14u30 en elke vrijdag om 18u. Vertrek in 
Bezoekerscentrum de Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 
Woumen (Diksmuide). Prijs: €3,50/pp of €7/gezin, leden  
Natuurpunt gratis. Meer info en inschrijven via  
www.natuurpunt.be/deblankaart
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Onze kalender vanaf April

11 april
15 april
22 april
28 april
6 mei
10 - 13 mei
30 juli - 3 aug

Piep
Ini
Piep
Ini’s & groten
Piep
Ini
Piep

PI(EPE)RATEN AAN ZEE
Antyreklamereklame
Wortel Schieten
Waarnemingscontest
Laatste activiteit
IniNatuur4Daagse
Afdelingskamp

PIEPERS 7 - 11 jaar / INI’s 12 - 15 jaar / GROTEN 16 - 26 jaar

JNM, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, is een 
jeugdbeweging voor iedereen van 7 tot 26 jaar 

die zich goed voelt in de natuur en ook zijn 
schouders niet ophaalt voor het milieu!

JNM Roeselare

Like zeker ook onze Facebook-
pagina om op de hoogte te blijven!

De volledige kalender vind 
je op onze website 

www.jnm.be/roeselare!
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P L A AT S E L I J K E  B I J D R A G E N

Beversesteenweg 369 - Roeselare
tel. : 051 69 00 30 - Gsm: 0475 688 871

info@davidtshubert.be

KANTOOR
MAERTENS

BANK & VERZEKERINGEN

Oostendestraat 1
8820 TORHOUT

TEL 050 21 15 11
FAX 050 21 61 93

fintro-torhout@fintro.be

www.kantoormaertens.be

FSMA 102761 cB - 107890 A
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KANTOOR BABYLON - FSMA 26672 cAcB
Westlaan 145, 8800 Roeselare, 051 25 10 10

MARIANNE DEPRAETERE - FSMA 48078 cAcB
Beversesteenweg 363, 8800 Roeselare, 051 20 50 94

KANTOOR VERHAECKE - FSMA 61160 cAcB
Rumbeeksesteenweg 464, 8800 Rumbeke, 051 24 46 53

RUDI VERHOEST - FSMA 46891 cAcB
Noordlaan 9, 8800 Roeselare, 051 24 01 30

KANTOOR LEEN TANGHE - FSMA 46897 cAcB
Aartrijkestraat 12, 8820 Torhout, 0475 45 67 62

KANTOOR VANDEVOORDE BVBA - FSMA 107137 cAcB
Meiboomlaan 5-7-9, 8800 Roeselare, 051 24 28 27

VANDEZANDE-BRYSSE - FSMA 113630 cAcB
Marktstraat 20, 8810 Lichtervelde, 051 72 44 11
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A L G E M E N E  I N F O R M AT I E

Beestige ontmoetingen bis

Eind november waren alle twitchers 
(*) er klaar voor : grote zwermen ap-
pelvinken, barmsijzen en zwarte mezen 
waren op weg naar ons land. Ik moet 
bekennen dat ik even aan het Googe-
len ben gegaan. We hadden de voorbije 
jaren al heel wat succes met het lokken 
van vogels naar onze tuin, maar appel-
vinken en barmsijzen, die kwamen nog 
nooit langs.

In tegenstelling tot wat zijn naam doet 
vermoeden, eet de prachtig gekleurde 
appelvink geen appels. Wel staan er za-
den van haagbeuk en veldesdoorn op 
het menu, aangevuld met kersenpitten 
en bessen. Tijdens een wandeling in wijk-
parkje de Brakke Grond hoorde ik een 
roep die ik niet onmiddellijk kon thuiswij-
zen. Drie appelvinken waren neergestre-
ken in de boomtoppen en deden zich 
tegoed aan alle zaden. Ik kon ze filmen, 
maar ze zaten eigenlijk toch wat ver.

Enkele weken later hadden we prijs in 
onze tuin: een zwarte mees. Twee jaar 
terug kwam er ook al eentje langs, maar 
deze voelde zich precies wat meer op 
zijn gemak. Samen met de groenlingen, 
koolmezen en pimpelmezen deed hij 
zich dagenlang tegoed aan onze zon-
nebloempitten.

Al dat kleine vogelgeweld trekt natuur-
lijk ook roofvogels aan. Begin december 
kregen we voor het eerst bezoek van 
een sperwer. Van op de schutting hield 
hij onze tuin met zijn arendsblik in de 
gaten. Alleen hadden alle vogeltjes hem 
eerder gezien en waren ze razendsnel 
in de klimplanten verdwenen… Better 
luck next time!

Na de aanhoudende regen was een 
bezoekje aan de IJzerbroeken op zijn 
plaats. Wat een indrukwekkend zicht! 
Alles stond blank. Ik zag nog nooit zo-

veel hazen als die ene dag eind decem-
ber. Droog stukje weiland? Haas! Boer-
derij die wat hoger ligt? Hazen!

21 januari - topdag. Voor het eerst ap-
pelvinken in de tuin en een prachtige 
ijsvogel in de Warandeputten. Nadat dit 
Oostkampse natuurgebied mij al door 
meerdere natuurliefhebbers was aan-
geraden, werd het toch eens tijd voor 
een bezoekje. Mij werd verteld dat de 
ijsvogel er vanuit de kijkhut relatief vaak 
te spotten is. Na een gezellige babbel 
met een kijkhutgenoot hoorden we in 
de verte plots een bekend geluid: de 
lach van een ijsvogel! Snel snel naar kijk-
hut 2 gerend en daar zat ie. Wat een 
kleurenpracht!

Sinds enkele jaren bestudeer ik de am-
fibieën in onze vijver van wat dichterbij. 
Elk voorjaar doorkruisen kikkers, pad-
den, Alpen- en kleine watersalaman-

De IJzerbroeken op 18 december. Op de achtergrond zie je nog net de IJzertoren.
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ders onze tuin wanneer ze op zoek 
gaan naar hun geboortepoel of -vijver. 
Op 29 januari troffen we al een kleine 
watersalamander en enkele padden 
aan. Ik hoop deze amfibieën ook dit 
jaar opnieuw onder water te kunnen 
filmen. Voor wie de beelden van twee 
jaar terug wil zien: zoek eens op YouTu-
be met de term ‘Life in a Garden Pond’.

Ik voel het, het wordt een recordwin-
ter voor onze tuin. Na de appelvinken 
in januari konden we halfweg februari 
nog twee nieuwe soorten toevoegen 
aan onze tuinvogellijst. Een pluizenbol-
letje tussen onze huismussen trok mijn 
aandacht: vrouwtje keep. De dag erna 
op de pindanoten een klein vogeltje 
dat er net wat anders uitzag. Een sijs-
je! Het is fascinerend om te zien hoe 
vastberaden deze geelgroene vogeltjes 
tientallen minuten lang onophoudelijk 
hun buikjes vullen met overheerlijke 
stukjes pindanoot. Opvallend dat ze het 
pindanetje vlak voor ons keukenraam 
uitkiezen. Wat zijn die sijsjes weinig 
mensenschuw.

Het leven van een natuurliefhebber kan 
toch mooi zijn!

Tekst en foto’s: Sarah Defoort

(*) Twitchen is een vorm van ‘soorten jagen’. Het 

woord is afkomstig uit het Engels en betekent het 

gericht opzoeken van een bijzondere vogel, geïn-

formeerd door derden. In België worden waarne-

mingen van zeldzaamheden verspreid via RBAB 

(Rare Bird Alert Belgium). Twitchers kunnen zich 

inschrijven op deze dienst waardoor ze een bericht 

ontvangen wanneer er ergens een zeldzame vogel 

werd gezien in België. Meer info op www.belgian-

birdalerts.be.

In het driemaandelijks tijdschrift Natuur.Oriolus, 

uitgegeven door Natuurpunt, vind je ook lijsten 

met waargenomen zeldzaamheden in België. 

Meer info op www.natuurpunt.be/natuuroriolus.

Van linksboven met de klok mee: sijs, sperwer, haas en ijsvogel.



 

30

A L G E M E N E  I N F O R M AT I E

Een collega had me al getipt: er zit een 
ijsvogel langs de Mandel. Dan rest er 
maar één ding natuurlijk en dat is zo-
veel mogelijk het wandelpad langs de 
rivier aflopen in de hoop een glimp op 
te vangen van deze wonderbaarlijke 
vogel. Het duurde enkele weken, maar 
dan zag ik hem: een schitterend blauw-
groene pijl met spitse snavel scheerde 
vliegensvlug laag over het wateropper-
vlak. Een flits, een sensatie, en dat zo-
maar in je achtertuin!

Welke vogelaar herinnert zich niet zijn 
eerste observatie van een ijsvogel (Al-
cedo atthis)? Zo ook Adam Nicolson 
die in de jaren zestig het voorrecht 
genoot om zijn jeugd door te brengen 
in Sissinghurst, het huis van zijn groot-
ouders in Zuid-Engeland, omringd door 
de legendarische tuinen die zelfs de 
meest verstokte stadsmus weten te be-
koren. In zijn bekroonde memoires, Sis-
singhurst: An Unfinished History (Harper 
Press, 2009, 358 blz.) getuigt hij van zijn 
eerste ontmoeting met een kingfisher 
zoals de Engelsen de ijsvogel zo wellui-
dend noemen. Meer dan een paragraaf 
heeft hij nodig om zijn verwondering 
te beschrijven over de snelheid en de 
schoonheid van deze zeldzame ”treasu-
re from nowhere (…) a magnesium strip 
in the light and dark of the River” die ach-
teraf op zijn netvlies bleef nabranden.

De fascinerende Duitse schrijver en 
oorlogsheld Ernst Jünger (1895-1998) 
was een aandachtig natuurobservator 
en getuigt in zijn dagboek tussen vele 
diepzinnige levensvragen door van een 
ontmoeting met een koppel ijsvogels in 
het Bois de Boulogne in Parijs, waar hij 
in 1942 vaak ging verpozen: ”de twee 
ijsvogels suizen hier aan de rand van de 
grote stad boven kussens van eenden-
kroos. Ze nestelen in het kleine beekje 
dat in het vijvertje uitmondt. Van alle be-
wegingen van dit juweeldier vind ik het 
het mooiste wanneer het zijn staartveren 

laat zien – de lazuurblauwe rug flitst daar 
poederachtig, als verpulverde turkooizen.”

”A treasure” (Nicolson), “een juweeldier” 
(Jünger), waarom vinden we de ijsvogel 
zo bijzonder? Wellicht heeft het vooral 
te maken met zijn exotische kleuren, 
maar ook met zijn snelheid, zijn schuw-
heid, de onverwachte ontmoeting, mis-
schien zelfs met zijn vreemde lichaams-
bouw (grote kop, stomp lichaam, korte 
vleugels en kleine poten). Zoals de to-
renvalk kan hij bidden in de lucht alvo-
rens op zijn slachtoffer te duiken. In ver-
gelijking met de vogel kan de gevangen 
vis vrij groot zijn, maar de grote kop en 
snavel en de sterke nekspieren stellen 
hem in staat de betrekkelijk zware vis 
vast te houden. De opvallende snavel 
stond trouwens model voor de neus 
van de Shinkansen, de Japanse hoge-

snelheidstrein die met een snelheid 
van 300 km/h over het eiland raast. De 
kleurenpracht maakt de vogel erg zicht-
baar, maar beduidt dat zijn vlees onge-
nietbaar is: een waarschuwing dus aan 
het adres van al zijn belagers. (Wie zou 
dit al uitgetest hebben?)

Blijft nog zijn vreemde naam: ijsvogels 
houden juist niet van ijs. Dan worden 
zij afgescheiden van hun voedselbron 
waardoor de vetreserves snel afne-
men. Een strenge winter kan hun aantal 
halveren. Over de oorsprong van hun 
naam bestaan verschillende theorieën. 
Zo wordt soms beweerd dat de ijs-
vogel zijn naam kreeg omdat hij in de 
winter vaak gezien werd bij een wak in 
het ijs, om daar een visje te vangen als 
het overige water dichtgevroren was. 
Zo zou de vogel met het ijs mee zwer-

Een juweeldier langs de Mandel

Een ijsvogel, klaar om een hapje te spietsen. Foto: Patrick Keirsebilck.
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P L A AT S E L I J K E  B I J D R A G E N

Na een late en venijnige winterprik gaat 
de natuur weer over naar de orde van 
de dag. Overal zie je dat het nieuwe 
lenteoffensief wordt voorbereid. De 
eerste bloemen komen tevoorschijn en 
geven het voorjaar kleur.

Ook in ‘De Hoge Dijken’ gebeurde er 
heel wat. Het domein werd de voor-
bije maanden door het Agentschap 
voor Natuur en Bos aan een grondige 
opknapbeurt onderworpen. Zo wer-
den er 2 nieuwe observatieposten 
gebouwd. Daarvoor werden 2 oude 
kijkhutten gesloopt. Die waren na vele 
jaren trouwe dienst echt wel aan ver-
vanging toe.

Zowel kijkwand ‘De Fuut‘ als vogel-
kijkhut ‘De Smient‘ zijn ondertussen 
afgewerkt. Nu nog enkele aanplantin-
gen met bomen en struiken, en alles is 

klaar zodat je hier opnieuw kan komen 
genieten van alle natuurpracht die de 
Roksemput te bieden heeft.

Vogelkijkhut ‘De Smient‘ staat trouwens 
op een verhoog, zodat je een beter en 
ruimer zicht hebt op de plas. Dat zal 
zeker zijn nut bewijzen wanneer de vo-
gelwerkgroep er haar jaarlijkse winter-
tellingen doet.

Daarnaast werden op verschillende 
plaatsen de woekerende braampartijen 
aangepakt. Die werden verwijderd zo-
dat er plaats komt voor interessantere 
vegetatie. Tussendoor werden er ook 
nog enkele bomen geveld om broedvo-
gels en insecten en een nieuwe stek te 
geven. Rond de parking aan de voorzij-
de van het bezoekerscentrum werden 
de houtkanten grondig gesnoeid. Zo 
heb je een beter zicht op de parking en 

staat het bezoekerscentrum wat meer 
in de kijker.

Hier en daar wordt ook de afraste-
ring aangepast zodat het begrazings-
beheer met schapen verder op punt 
gesteld kan worden. Er komt zelfs een 
afgesloten weide met afzonderlijke 
toegang waar je met je hond kan spe-
len. Ten slotte krijgt ook onze destijds 
beroemde oeverzwaluwwand een op-
knapbeurt. Hopelijk komen er zo weer 
meer koppels broeden.

Zo worden ‘De Hoge Dijken’ weer een 
pracht van een plek om even een frisse 
neus te halen in de natuur. Na deze 
werken is het zeker de moeite om alles 
te herontdekken.

De lente is ook dé periode om als na-
tuurfotograaf weer aan de slag te gaan. 
Al dat ontluikend schoon met zijn bij-
zondere kleuren maakt dat je gewoon 
de tijd moet nemen om naar buiten 
te trekken. Koester ondertussen de 
mooie landschappen die ons nog res-
ten en ijver er samen met ons voor dat 
deze niet meer opgeofferd worden aan 
bouw of industrie.

Freddy Cordy

Nieuws van ‘Natuurfotografen Hoge Dijken’

Foto boven: op verschillende plaatsen werd de ruigte geruimd.

Achteraan zie je nog net de nieuwe schuilhut in aanbouw. (Freddy Cordy)

Foto onder: de nieuwe kijkwand. (Sarah Defoort)

Bruggestraat 113  
TORHOUT

T 050 211 611  
info@printea.be
www.printea.be
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biobuurtwinkel

We zijn open van
ma-do 9u - 18u, 
vr 9u - 19u, 
za 9u - 17u
Industrielaan 3, 8820 Torhout

Biologische bulk
nieuw:

Gistel: Kerkstraat 5
Lichtervelde: Marktstraat 26

Staden: Bruggestraat 24
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.

TUINMACHINES
KoEN DEbrUyNE

Koolskampstraat 33a
Torhout

050 22 13 51
Korting voor Natuurpuntleden: -5% 

op alle nieuwe artikelen m.u.v. promoties



34

P L A AT S E L I J K E  B I J D R A G E N

Afscheid van Vera

“Met Jacques”, zei Vera steevast wan-
neer ze werd opgebeld. Het klonk als 
een blijvend eerbetoon aan haar veel 
te vroeg overleden echtgenoot Joseph, 
oud-voorzitter van wat toen nog ‘Wie-
lewaal Mandelstreke’ was. Eind januari, 
in de donkerte van 2 sombere win-
termaanden en enkele dagen na haar 
79ste verjaardag, is ze hem gevolgd.

Niemand die dit half december ver-
moed had, toen we voor het laatst, na 
meer dan 200 keer,  voor de maande-
lijkse bestuursvergadering bij haar te 
gast waren. Die gulle gastvrijheid en 
lekkere zelfgebakken tussendoortjes 
waren zo vertrouwd en vanzelfspre-
kend. En dat we graag kwamen! Vera 
gaf ons telkens opnieuw het gevoel een 

warm gezin te vormen waarvan zij de 
stille regie in handen had.

Het is geen geheim dat ze tientallen 
jaren lang de meest trouwe deelneem-
ster was van zowat alle activiteiten, 
daguitstappen en meerdaagse reizen 
die we met Natuurpunt Mandelstreke 
organiseerden. Meer nog: samen met 
Joseph hebben ze vanaf 1995 verschil-
lende zeer geslaagde reizen naar IJsland 
ingericht, waar alle deelnemers nog met 
plezier en voldoening aan terugdenken.

Na 1999, zonder Joseph, reisde ze  
naar Centraal-Spanje, de Donaudelta, 
Centraal-Afrika en Japan. Dat laat-
ste was een oude droom van haar :  
de bijzondere tuinen, die haar nauw 

aan het hart lagen, met eigen ogen  
aanschouwen.

Op de eerste plaats was ze moeder 
van 4 kinderen. Daarnaast maakte ze 
tijd voor nog veel meer : gastvrouw, 
reisgezel, een lieve levenskunstenares, 
gevormd door de universiteit van het 
leven. In zo veel domeinen voelde ze 
zich thuis.

Van haar kookkunsten zijn we nog 
steeds onder de indruk. Haar legen-
darische hutsepot en cake op koude 
werkdagen blijven een begrip.  Vera was 
een fijnproever die dit al te graag met 
anderen wilde delen.

Met haar vaardige vingers was ze nog 
creatiever bij het bloemschikken en bij 
het boetseren van klei tot die verras-
sende keramiekbeeldjes die stilaan haar 
woning en tuin bevolkten. Tientallen ja-
ren yoga en haar intense manier om de 
dingen te beleven sloten naadloos op 
elkaar aan.

Diezelfde vingers toverden de tuin met 
veel geduld om tot een trekpleister 
voor vogels en wilde planten. Na het 
werk samen met Joseph tijd nemen om 
te genieten van kikkervisjes, libellen en 
bloeiend waterdrieblad bij de tuinvijver, 
naast de imposante zwarte moerbei-
boom. Een toenemend aantal wilde or-
chideeën waren de beloning voor een 
zorgvuldig beheerd hooilandje. Onze 
mond viel telkens opnieuw open van 
verbazing.

Dat gebeurde ook wanneer we er tij-
dens een wandeling weer eens niet uit 
raakten, zelfs met een flora, over de 
vraag welke plant dat dan wel mocht 
zijn. Uiteindelijk Vera erbij gehaald.  
“Zou dat die struik niet kunnen zijn?”, 
vroeg ze zonder veel franje. We knik-
ten. Een wijze vrouw, gedreven en be-
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dreven, maar steeds even bescheiden.
Eind 2015 deed ze ons ineens naar 
adem happen toen ze ons op een be-
stuursvergadering rustig, zonder om-
haal, meedeelde dat ze kanker had. Dat 
ze zich niet gewonnen gaf, er meteen 
aan toevoegend dat we voor de maan-
delijkse vergaderingen in haar knusse 
huis welkom bleven, zolang dit voor 
haar mogelijk was. Een vrouw van haar 
woord. Ze kwam er niet meer op terug.

Klagen was haar ding niet. Wat moest, 
droeg ze in stilte. Moeilijk gaat ook en 
ze genoot van alles waar ze nog kon 
aan deelnemen. De wandelingen, de 
meerdaagse reisjes en de Waddenzeil-
tocht bleven komen.

Alleen het tempo was veranderd. Met 
een boek in de schaduw, stilletjes ge-
nietend te midden prachtige landschap-
pen: het gezelschap en het totaalplaatje 
waren belangrijk voor haar.

Dat merkten we zeker toen ze vorige 
lente meereisde doorheen de overwel-
digende natuur in Extremadura, haar 
laatste grote natuurreis. Vera was er 
graag bij, vaak luisterend en genietend 
van de ambiance in een jongere bende.

Vera, niet enkel je naam sluit zoveel 
waarheid in. We kunnen je niet meer 
vragen waarheen die langste reis gaat, 
maar we missen je héél erg, blij voor 
zoveel dat je ons gegeven hebt.

Tekst: Piet Desmet

Foto: Johan Hanssens

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 

Houthandel Carpentier
Gitsbergstraat 53
8830 Hooglede-Gits
Tel. 051 20 20 04 - Fax 051 24 59 52

brochures

folders

boeken

doosjes

www.lowyck.com
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Tijdens expeditie Natuurpunt, op 23 
en 24 juni, fietsen, peddelen of wande-
len een 70-tal teams door de mooiste 
plekjes van Vlaanderen richting Meche-
len. Elk team zamelt minimum € 1.500 
euro in voor zijn favoriete natuurpro-
ject. Dat geld gaat integraal naar het 
gekozen gebied.

Torhoutenaars Danny, Jos, Kathleen, Mi-
cheline, Veerle en Wim, team ‘De Vin-
nige Velo’s’, springen in het zadel voor 
een fietstocht van Diksmuide naar 
Mechelen, ongeveer 250 km. Daarmee 
steunen ze het aankoopproject van Na-
tuurpunt Torhout in Groenhove.

Het Groenhovebos is dé groene long 
van Torhout. Een plek waar mensen ko-

Team ‘De Vinnige Velo’s’. Foto: Jozef Germonprez.

men om te genieten van de natuur, om 
zich te ontspannen en om te sporten in 
het groen. Eind jaren ‘70 waren er plan-
nen om het bos om te bouwen tot een 
groot recreatieoord met openlucht-
zwembad. Het bos werd opgedeeld in 
kleine percelen en verkocht. Vele nieu-
we boseigenaars zetten er chaletjes en 
omzoomden hun perceel met paplau-
rier, rododendron en tuinbamboe.

Onder druk van de ‘Torhoutse Milieu-
groep’, nu Natuurpunt Torhout, werden 
de verkavelings- en zwembadplannen 
weer opgeborgen. Sinds enkele jaren 
probeert Natuurpunt Torhout zo veel 
mogelijk percelen in Groenhove te ver-
werven om dit oude bos in al zijn glo-
rie te herstellen. Zo wordt het opnieuw 
een onschatbare groene erfenis voor 
onze kinderen en kleinkinderen.

Danny, Jos, Kathleen, Micheline, Veerle 
en Wim organiseerden enkele acties 
om geld op te halen voor Groenhove. 
Zo was er dinsdag 6 maart een dia-
avond over hun reis naar Oman, maar 
op dit ogenblik lopen er nog acties 
waar jij aan kan deelnemen.

- Nestkastenactie: zie hiernaast.
- Nog tot 29 mei kan je deelnemen aan 

de fiets- en wandelfotozoektocht die 
wordt georganiseerd door Jozef Ger-
monprez en Philibert Moeyaert. Laat 
je meenemen naar groene hoekjes en 
verborgen plekjes in de ruime om-
geving van Wijnendale. Je kan er een 
leuke prijs mee winnen en door je 
deelname steun je ‘De Vinnige Velo’s’. 
Alle info op p. 18 van deze ‘knotwilg.

- Overweeg je om een elektrische fiets 
te kopen? Kijk dan eens bij ‘Cool 
Electro Cycles’ in Torhout (www.cec.
bike). CEC schenkt ons project tot 
23 juni een mooi bedrag voor elke 
fiets die verkocht wordt. Toon je je 
lidkaart van Natuurpunt, dan ver-
hogen ze dat bedrag én krijg je een 
coole fietstas cadeau.

En gewoon rechtstreeks steunen door 
een schenking te doen kan natuurlijk 
ook altijd. Neem eens een kijkje op 
https://expeditie.natuurpunt.be/pro-
ject/9141.

‘De Vinnige Velo’s’ danken je al-
vast voor je steun. en hopen op veel  
supporters tijdens de fietstocht. Je kan 
het fietsteam verder volgen via de fa-
cebookpagina van Natuurpunt Torhout.

Xavier Dirix

‘De vinnige velo’s’ fietsen voor 
Groenhovebos tijdens ‘Expeditie Natuurpunt’



GROEPSAANKOPEN
NESTKASTEN t.v.v. 

De Vinnige 
Velo’s

Actie VerlengD 

tot 20 April 2018

Hoe bestellen? 
Schrijf het totaalbedrag over naar rekeningnummer 
BE64.9731.7610.5352 van Natuurpunt Torhout met 
vermelding van de aantallen en letters van de ge-
wenste nestkasten (bv. 3 x B + 1 x C). 

Je kan je bestelling afhalen op za-
terdag 28 april van 13 tot 17 u. op 
de kinderboerderij d’Oude Smelte-
rij, Ieperse Heerweg 5 in Torhout. 
Meer info bij Xavier Dirix (natuur.torhout@gmail.com).

Het aantal natuurlijke broedplaatsen 
neemt af. Help vogels aan een geschikte 
nest- en schuilplaats door een nestkast op 
te hangen. De Natuurpunt Nestkast Miami 
is een moderne nestkast met een mooie, 
aparte vormgeving. De invliegopening van 
28 mm maakt deze nestkast bijzonder ge-
schikt voor kleine mezen als de pimpel-
mees en de zwarte mees. Koolmees, Kuif-
mees, Boomklever, Bonte vliegenvanger, 
Huismus, Ringmus, Gekraagde Roodstaart.

Dit Natuurpunt combikastje vormt een insectenhotel en 
vlinderkast in één en is onmisbaar in een diervriende-
lijke tuin. Het is speciaal gemaakt voor de vlinder, sluip-
wesp en solitaire bij. In een natuurlijke, gezonde tuin 
leeft een enorme verscheidenheid aan insecten die alle-
maal erg nuttig zijn en elkaar vaak in evenwicht houden.

Onmisbaar in een diervriendelijke tuin is dit Natuurpunt 
Combikastje voor het lieveheersbeestje en de bij. Deze 
dieren zijn een belangrijk onderdeel van ons ecosys-
teem. Ze functioneren als natuurlijke ongediertebestrij-
ding, helpen bij de bestuiving van planten en zijn een 
belangrijke voedselbron voor andere dieren. Bovendien 
vormen ze een mooi schouwspel voor veel kinderen. Met 
dit combikastje kunt u eenvoudig meer insecten naar uw 
tuin trekken.

De Natuurpunt Vleermuiskast is zeer geschikt voor dwerg- en 
ruige vleermuizen. Deze vleermuiskast biedt ruimte aan maar 
liefst 10 tot 15 vleermuizen. Vleermuizen zijn erg nuttige die-
ren. Ze eten namelijk een grote hoeveelheid insecten. U kunt 
deze nachtdieren helpen door een vleermuiskast op te han-
gen. Vogels worden daarbij niet gestoord. Door de verschil-
lende leefpatronen kunnen vleermuizen en vogels uitstekend 
samenleven.

Hang de vleermuizenkast op een zonnige plaats en zo hoog 
mogelijk tegen de muur. Meerdere vleermuiskasten bij elkaar 
plaatsen is beter, maar niet onder elkaar hangen. Hang een 
vleermuiskast nooit op het zuid/westen (regenkant).

De nestkast is speciaal ontwikkeld voor het 
winterkoninkje en roodborstje. In de 
winter wordt hij ook als slaapplaats 
gebruikt. Het aparte, ruitvormige 
design van deze nestkast heeft 
als voordeel dat er minder nest-
materiaal in de kast nodig is. 
Het verzamelen daarvan vergt 
vaak veel energie van vogels.

De Mussennestkast heeft 
drie compartimenten, waar-
door er drie mussen bij 
elkaar kunnen broeden. 
De mus is namelijk een 
koloniebroeder. Bovendien 
heeft deze nestkast invlieg-
openingen van Ø 34 mm; 
ideaal voor de mus.

A  I  Nestkast Miami D  I  Natuurpunt combikastje vlinder/bij

E  I  Natuurpunt combikastje bij/lieveheersbeestje/gaasvlieg

F  I  Vleermuizenkast

B  I  Nestkast Winterkoning/roodborst

C  I  Mussenkast

Normale prijs: 14,95 euro

Uw voordeelprijs: 12 euro  (korting = 2,95 euro)

Normale prijs: 14,95 euro

Uw voordeelprijs: 11 euro  (korting = 3,95 euro)

Normale prijs: 14,95 euro

Uw voordeelprijs: 11 euro  (korting = 3,95 euro)

Normale prijs: 14,95 euro

Uw voordeelprijs: 11 euro  (korting = 3,95 euro)

Normale prijs: 14,95 euro

Uw voordeelprijs: 12 euro  (korting = 2,95 euro)

Normale prijs: 34,95 euro

Uw voordeelprijs: 28 euro  (korting = 4,95 euro)
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P L A AT S E L I J K E  B I J D R A G E N

Sights Of Nature 
Natuurpunt Optiekshop

Vlamingveld 89
8490 Jabbeke
050 31 50 01

www.deputter.be

VERREKIJKERS | TELESCOPEN | MICROSCOPEN | ACCESSOIRES

Koop uw instrument met ledenkorting bij Sights Of Nature , officeel partner en steun zo Natuurpunt

OFFICIEEL PARTNER

www.kite-optics.be
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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.: BE76.7512.0797.3595
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)
Fotowerkgroep Mandelstreke (NPM)
 Johan Hanssens (051/309.199 – johanhanssens@fulladsl.be)
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)
Vogelwerkgroep 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)

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 27 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 27 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.

Druk
 Drukkerij Lowyck, Archimedesstraat 53, 8400 Oostende
  ‘de knotwilg’ wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier (Circle FSC).

Oplage
 2.700 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

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 

Tot di. 29 mei  Fotozoektocht NPT

Za. 14 apr. v.a. 10.30 u. Plantenruilbeurs VELT extern

Zo. 15 apr. 9 u. Weidevogels in de Bourgognepolder & Snipgate NPGO&HD

Zo. 15 apr. 10 u. Beleef de voorjaarstrek in ‘De Kleiputten’ NPM

Zo. 15 apr. 10 u. Voorjaarsbloeiers in Groenhove NPT

Zo. 15 apr. 14 u. Dorpswandeling Lampernisse RD

Zo. 22 apr. 14 u. Speurtocht ‘van dikkop tot salamander’ NPKGS

Di. 24 apr. 9.30 u. Korstmossenexcursie NPM

Zo. 29 apr. 5 u. Vroegmorgenwandeling & ontbijt in Mariënstede NPKDR

Zo. 29 apr. 8.30 u. Voorjaarsbloeiers en vogels in het Westland NPM

Zo. 29 apr. 10 u. Wandeling over het Fonteinpad NPT

Di. 1 mei 5.30 u. Vroegmorgenwandeling met ontbijt NPGO&HD

Zo. 6 mei 4.45 u. Vroegmorgenwandeling met (h)eerlijk ontbijt NPKGS

Zo. 6 mei 14 u. Wandeling in ‘De Swal’ NPR

Zo. 13 mei 9.30 u. Landschapswandeling rond ‘De Vierkaven’ NPKDR

Zo. 13 mei v.a. 13.30 u. Sagen- & legendenwandeling in het Wijnendalebos NPT

Zo. 13 mei namiddag Putten vol Pit NPR

Vr. 18 mei 19 u. Avondwandeling in de Breemeersen NPM

Za. 19 mei 13.30 u. Korstmossenexcursie NPM

Zo. 20 mei 10 u. De lente op z’n best in ‘De Kleiputten’ NPM

Vr. 25 mei 19 u. Avondwandeling in de Palingbeek NPM

Za. 26 mei 14 u. Insecten- & planteninventarisatie Vijfwegenpoel NPKGS & NPM

Di. 29 mei 19.30 u. Start ‘Basiscursus insecten’ NP MWV

Do. 31 mei 14 u. Filmvoorstelling ‘More than honey’ NPKDR

Vr. 1 juni 19 u. Avondwandeling in Noordschote NPM

Za. 2 juni v.a. 13.30 u. Op zoek naar natuur in Krottegem NPM

Zo. 3 juni 13.30 u. Wat groeit en leeft er in ‘De Swal’? NPR

Vr. 8 juni 19 u. Avondwandeling in de Meikensbossen NPM

Zo. 17 juni 9 u. Orchideeënwandeling in onze regio NPGO&HD

Zo. 17 juni 10 u. Zomerwandeling in ‘De Kleiputten’ NPM

Zo. 24 juni 10 u. Wandeling over het Fonteinpad NPT

Za. 30 juni 9 u. Bezoek aan insectenhotel NPKDR

Za. 30 juni 10 u. Zwaluwborrel in het Biezenhof NPM

Di. 3 juli v.a. 14 u. Weekwerkdag in het Groenhovebos NPT

Wo. 4 juli 19.30 u. ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: Groenhovebos NPR

Za. 7 juli 14 u. Plantenwandeling bij het bufferbekken van Dadizele NPKDR

Zo. 8 juli 9 u. Familiewerkdag in het Groenhovebos NPT

Zo. 8 juli 14 u. Zwaluwenfietstocht in Vijfwegen NPKGS 

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.


