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EEN VLINDER
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EN JE HOET HET NIET EENS
TE BEGRIJPEN.

Geert De Kockere
www.litenatuurtjes.net
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Een goede slogan is de helft van het werk!
Een inleiding schrijven voor ‘de knotwilg’ is niet zo eenvoudig 

als het misschien lijkt. Een goede intro is wervend, wervelend 

en moet aansluiten bij het nieuws van de dag. Een goede slo-

gan die de aandacht trekt, is vaak de beste kapstok om de rest 

van het artikel aan op te hangen. Omdat onze inspiratie nu 

ook weer niet onuitputtelijk is, spelen we dit keer leentjebuur 

bij onze politici. Met de verkiezingen in het vooruitzicht zullen 

zij ons dat wel niet kwalijk nemen, toch?

Plastic was de voorbije maanden niet uit het nieuws te bran-

den. Het is alomtegenwoordig en verovert onze planeet. Op 

de meest onwaarschijnlijke plaatsen op aarde worden plastic-

deeltjes aangetroffen: in ons drinkwater, in onze vis, schaal- 

en schelpdieren, in de maag van zeeschildpadden, -vogels en 

-zoogdieren, op de Zuidpool, … Overal treffen we restanten 

aan van het plastic dat wij meestal éénmaal gebruiken en 

dan achteloos weggooien. Gelukkig is er steeds meer aandacht 

voor deze sluipende milieuramp en met “De kracht van ver-

andering” kunnen we overstappen naar minder én ecologisch 

meer verantwoorde verpakkingsmaterialen.

Plastic, drankverpakkingen en andere rotzooi teistert onze 

bermen en grachten. Ieder jaar opnieuw worden wij als na-

tuurvereniging vriendelijk aangesproken om de boel mee op 

te ruimen. “Grote kuis!” Maar ook na jaren vuilnis rapen 

verandert er… niets. Dit probleem moet ten gronde aange-

pakt worden.

De statiegeldalliantie, die honderden bedrijven, organisaties 

en overheden verenigt, voert stevig campagne voor de invoe-

ring van statiegeld op drankverpakkingen van blik en plastic. 

Dat zou het volume zwerfvuil, goed voor een jaarlijkse op-

ruimkost in Vlaanderen van ruim 164,9 miljoen euro, met 

zo’n 40 % kunnen verlagen. (*) “Gewoon doen”, dat statie-

geld! De verpakkings- en voedingsindustrie blijft voorlopig 

tegenspartelen, maar ook dit dossier is natuurlijk een kwestie 

van keuzes. “Eerst de mensen, niet de winst”.

Wie er op 3 juni bij was op de 1.000-soortendag in ‘De Swal’ 

in Koekelare kon mee genieten van de prachtige natuur in ons 

natuurgebiedje. Bijna 30 jaar geleden namen wij deze oude 

meers onder onze hoede en de resultaten mogen gezien wor-

den. Honderden orchideeën en duizenden ratelaars kleuren 

deze hooiweide. In het rietveld zingen bosrietzanger, kleine 

karekiet, rietzanger en spotvogel. Misschien heb je het ook 

gevoeld: “Groen maakt gelukkig”.

Al dit moois is er gekomen door samen te werken, door te 

zoeken naar wat verbindt, niet naar wat ons verdeelt. Ja, 

“Wij maken morgen”, door samen te werken met andere 

natuur- en milieuverenigingen, met administraties, cultu-

rele verenigingen, gemeentebesturen, jagers, landbouwers en 

sportclubs. Samen voor meer natuur en een gezond leefmi-

lieu! “Waar een wij is, is een weg”.

En voor wie nog niet wakker ligt van de komende gemeen-

teraadsverkiezingen is er deze zomer ons ruime aanbod aan 

activiteiten. Ga mee op avontuur in onze mooie natuur en 

breng je familie en vrienden mee!

Georges Pollentier, 

voorzitter, 

namens de raad van bestuur 

van Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen.

(*): zie www.bondbeterleefmilieu.be/dossiers/statiegeld/faq
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A L G E M E N E  I N F O R M AT I E

Elk jaar duizenden koeien ziek 
door zwerfafval

Het vele zwerfvuil langs Vlaamse we-
gen vormt ook een gevaar voor koeien: 
stukjes van weggegooide blikjes of an-
der zwerfvuil belanden na het maaien 
wel eens in veevoeder. In de magen van 
de dieren veroorzaken die stukjes let-
sels, zogenaamde ‘scherp-ins’.

Zo’n letsel kan leiden tot een vermin-
derde melkproductie, ziekte en soms 
tot sterfte van het dier. Volgens recent 
onderzoek zouden er jaarlijks, op een 
totale populatie van 1,3 miljoen dieren, 
zo’n 5.150 à 6.200 koeien ziek worden 
waarvan er 2.050 à 2.500 overlijden.

Koeien zijn geen selectieve eters. Ze 
werken alles naar binnen wat ze voor 
zich krijgen. Een varken kauwt nog op 
zijn eten, maar koeien werken het gras 
eerst naar binnen om het pas nadien 
grondig te herkauwen. Zwerfvuil kan 
tijdens het grazen zelf naar binnen ge-
werkt worden, maar een nog groter 
gevaar schuilt in maaiweides.

Door het gras te maaien worden blik-
jes en flesjes verhakseld, waardoor  
er scherpe glas-, metaal- of plastic-
splinters ontstaan die door dier en 
landbouwer nog moeilijk gedetecteerd 
kunnen worden. Ook wanneer vers 

gemaaid gras in-
gekuild wordt  
en later aan de 
koeien gevoe-
derd wordt, kun-
nen er levens-
b e d r e i g e n d e 
situaties ontstaan.

Scherpe splin-
ters kunnen 
veel schade aan-
richten. Koeien 
sterven soms 
een gruwelijke 
dood wanneer 
de maagwand of 
andere delen van 
hun maag-darm-
stelsel door-
boord worden.

Boeren probe-
ren hun dieren 
zo goed mogelijk 
te beschermen, 
maar de beschik-
bare middelen 
zijn meestal on-
voldoende. Zo 
wordt bij koeien 
vaak een mag-
neet in de pens 

geplaatst die daar haar hele leven blijft 
zitten. Het beschermt hun spijsverte-
ringsstelsel tegen wonden, veroorzaakt 
door ijzeren voorwerpen. Maar tegen 
aluminium, glas en hard plastic helpt het 
jammer genoeg niet.

Mensen zijn zich vaak niet bewust van 
het dierenleed dat een weggeworpen 
drankverpakking maanden later kan 
veroorzaken. Jammer dat de rekening 
niet gepresenteerd kan worden aan 
diegenen die achteloos hun blikjes of 
flesjes weggooien.

Los van alle dierenleed kost dit de be-
trokken landbouwers duizenden euro’s. 
Zieke runderen moeten behandeld 
worden, geven minder melk en een 
overleden koe brengt uiteraard niets 
meer op.

Ook pogingen het zwerfafval tegen te 
gaan of preventief uit het gras te verwij-
deren, kosten geld. De totale economi-
sche kost voor de Vlaamse veehouders 
wordt op 4,5 tot 6,8 miljoen euro per 
jaar geschat.

Landbouwverenigingen zetten regel-
matig acties op om de mensen be-
wust maken van de vreselijke gevolgen 
van zwerfafval voor boerderijdieren. 
Maar net zoals bij alle andere sensibi-
liseringsacties zet dit geen zoden aan  
de dijk. Zwerfvuil blijft een even groot 
probleem.

Niet verwonderlijk dus dat het Alge-
meen Boerensyndicaat zich bij de Sta-
tiegeldalliantie heeft aangesloten en dat 
ook de Boerenbond nu pleit voor sta-
tiegeld. Naast een betere recycling van 
waardevolle materialen, minder zwerf-
afval en minder opruimkosten zorgt de 
invoering van statiegeld indirect ook 
voor minder dierenleed en minder kos-
ten voor de landbouwers. Doen dus.

Roland Eeckhout

Bermbord van de meest recente campagne van 

het Algemeen Boerensyndicaat tegen zwerfvuil.

Campagnebeeld: www.absvzw.be.



Weg bermen

Vlaanderen heeft zoveel wegen dat de 
totale oppervlakte van alle wegbermen 
samen bijna zo groot is als de totale op-
pervlakte erkend natuurreservaat. Voor 
heel wat wilde planten en dieren vor-
men bermen een laatste uitwijkplaats. 
En doordat de wegen heel Vlaanderen 
doorkruisen vormen de bermen inte-
ressante verbindingsassen tussen ver-
schillende (natuur)gebieden. Ecologisch 
bermbeheer kan bijgevolg sterk bijdra-
gen tot het natuurbehoud.

Naarmate een berm door correct 
beheer soort- en bloemrijker wordt, 
neemt de betekenis voor de fauna toe. 
Bloeiende planten trekken veel insec-
ten aan, zoals hommels, vlinders en 
zweefvliegen, maar ook graafwespen, 
mieren en sprinkhanen vinden er een 
plekje. Een rijk insectenleven trekt weer 
andere dieren aan, zoals amfibieën, vo-
gels en zoogdieren.

Het besluit van de Vlaamse regering 
van 27 juni 1984, kortweg het berm-
besluit genoemd, regelt het beheer 
van bermen op een natuurvriendelijke 
wijze. Het is één van de helderste en 
kortste besluiten uit ons rechtsarsenaal. 
Het komt er kortweg op neer dat ber-
men niet vóór 15 juni gemaaid mogen 
worden en dat een eventuele tweede 
maaibeurt pas na 15 september mag 
uitgevoerd worden.

De maaidata van het bermbesluit zijn 
gekozen in functie van de bloei. Na 15 
juni is de voorjaarsbloei grotendeels 
voorbij en hebben de meeste soorten 
de kans gehad zaad te zetten. Wanneer 
ze dan worden gemaaid vallen de zaden 
op de grond, waar ze volgend jaar kun-
nen kiemen. Hetzelfde geldt voor zo-
merbloeiers. Daarom mag de tweede 
maaibeurt pas na 15 september plaats-
vinden. Door deze strikte bepalingen 
kunnen planten in bloei komen en als 
voedselbron dienen voor insecten in al 
hun ontwikkelingsstadia. Planten en in-
secten die vroeger in bloemrijke hooi-
landen voorkwamen, vinden nu vaak 
een laatste vluchtplaats in de bermen.

Er mag van deze regelgeving worden 
afgeweken als er een door het Agent-
schap voor Natuur en Bos goedge-
keurd bermbeheerplan is opgemaakt 
of om schadelijke organismen te be-
strijden, om wateroverlast te vermijden 
of wanneer de verkeersveiligheid in het 
gedrang komt. En net daar wringt het 
schoentje. In de praktijk wordt die be-
paling belachelijk ruim geïnterpreteerd. 
Vroege maaibeurten worden geenszins 
beperkt tot bochten en langs verkeers-
borden. Hele bermen en grachtkanten 
worden gemaaid met ‘verkeersveilig-
heid’ als excuus, terwijl er objectief ge-
zien geen enkel risico bestaat.

Op het secretariaat liepen klachten 
binnen over Gistel, Hooglede (gewest-
weg), Koekelare, Oostende en Ouden-
burg. En als je een beetje rondkijkt, dan 
weet je dat dit slechts het topje van de 
ijsberg is. Kilometers bloeiende ber-
men zijn verdwenen en dat terwijl onze 
wilde planten en insecten al zo onder 
druk staan.

We kregen zelfs meldingen binnen van 
het maaien van een rietkraag (inclusief 
broedvogels?) en het klepelen van bij-
zonderheden als bijenorchis (zeldzaam 
en beschermd), blauwe bremraap (zeer 
zeldzaam), hondskruid (zeldzaam en 
beschermd), klavervreter (zeldzaam), 
kuifhyacint (zeer zeldzaam) en walstro-
bremraap (zeldzaam).

Kortom: er is een goede wetgeving, 
maar overheden en privépersonen ve-
gen er massaal hun voeten aan.

Worden bij jou in de buurt ook waar-
devolle bermen zonder aanwijsbare 
reden gemaaid? Neem dan foto’s en 
geef dit dan zo snel mogelijk door aan 
de natuurinspectie. In West-Vlaanderen 
kan dit via natuurinspectie.west.anb@
vlaanderen.be.

De Raad van Bestuur van Natuurpunt 

Midden-West-Vlaanderen vzw

Meer weten: www.natuurpunt.be/pagina/

dossier-bermen
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In Koekelare postte de bevoegde schepen 

op 22 mei het volgende bericht op facebook: 

“Niettegenstaande het Vlaams wegberm dicreet 

richtlijnen heeft dat een eerste maaibeurt pas 

na 15 juni mag uitgevoerd worden. Het zelfde 

discreet vermeld ook dat er indien nodig eerder 

een veiligheids maaibeurt mag uitgevoerd wor-

den. Gezien de zéér gunstige weersomstandig-

heden voor bermbegroeiing, nat voorjaar gevolgd 

door warme weersomstandigheden. Is de dienst openbare werken vandaag gestart met een eerste veiligheids maaibeurt. Dit kan alleen maar fietsers en 

voetgangers ten goede komen. Ook op kruispunten waar automobilisten de hoofdwegen opdraaien zal dit veiliger en overzichtelijker kunnen gebeuren. 

#KoekelareVooruit” (sic). Tot zover de theorie. Oordeel vooral zelf over het veiligheidsrisico op basis van deze foto’s uit de Moerestraat.



 

6

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

WELKOM IN HET 
PROVINCIAAL BEZOEKERSCENTRUM

DE BLANKAART

Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart

Iepersteenweg 56, 8600 Woumen

blankaart@west-vlaanderen.be - 051 54 59 48

www.blankaart.be

 westvlaanderen    provincie_wvl    @provinciewvl

ONZE VLEERMUIZEN 
Tentoonstelling tot 31 augustus

NACHTJE BLANKAART 
Zaterdag 18 en 19 augustus

HET VOGELKIND 
muzikale vertelwandeling met Yves Bondue
21, 22, 28, 30 september en 5, 6, 12, 14 oktober

100 JAAR SLAG OM DE BLANKAART 
Excursies en tentoonstelling
Van september tot december

Elke dag open in juni en september van 13.30 tot 17.30 uur
In juli en augustus van 11.00 tot 18.00 uur
Meer info en inschrijven nieuwsbrief op www.blankaart.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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Wilde Peen (Daucus carota)

Elk jaar opnieuw pronkt de familie van 
de schermbloemigen in een heerlijke 
optocht langs onze wegen. Vanaf april tot 
laat in oktober vinden we nu eens Flui-
tenkruid of Dolle Kervel, dan weer Ze-
venblad, Heggendoornzaad, Berenklauw 
of Gewone Engelwortel in volle bloei. In 
dit rijtje is Wilde Peen van juni tot de 
herfst aan de beurt.

Ook al zijn wortelen een dagdagelijkse 
groente en door iedereen gekend, dan 
nog blijkt de overal voorkomende Wilde 
Peen een minder gekende plant. Vergis-
sen is nochtans uitgesloten. Breek een 
stukje stengel of wrijf een blaadje tot 
moes en de geur neemt elke twijfel weg.

De wetenschappelijke naam komt mo-
gelijks van de oude Griekse naam ‘dau-
cus’ (wortel) of van het Griekse ‘daio’  
(ik verwarm), omdat de zaden een ver-
warmende invloed hebben. Misschien 
komt het wel van het Griekse ‘daioo’ 
(delen of verdelen), naar de gewoonte 
om de grote wortels in stukken te snij-
den voor men ze eet. ‘Carota’ betekent 
trouwens saffraankleurig.

Je vindt de plant op bermen, braak-
liggende grond, dijken, licht bemest  
grasland, haventerreinen, hooiland, in-
dustrieterreinen, de bovenste randen 
van kwelders, ruigten, langs spoorwegen 
(spoorbermen en spoorwegterreinen) 

en zeeduinen (duinhellingen). Zonnige, 
open tot grazige plaatsen met een droge 
tot matig vochtige, matig voedselarme 
tot matig voedselrijke, hoogstens matig 
bemeste, vaak kalkhoudende grond blijkt 
ideaal voor Daucus carota.

Een tweejarige plant zoals Wilde Peen 
zal het eerste jaar groeien en reserves 
opslaan om pas het tweede jaar te bloei-
en en zaad te vormen, maar niet elke 
individuele plant houdt zich daar aan. 
Ook hier bevestigen de uitzonderingen 
de regel. Je verwacht na het eerste jaar 
een stevige penwortel, maar nader on-
derzoek leert echter dat de Wilde Peen 
slechts een dun, spoelvormig, witachtig 
en mogelijks vertakt worteltje vormt.

De dikke, oranje en stevige gecultiveer-
de wortel (Daucus carota subsp. sativus) 
zoals we die vandaag kennen is via selec-
tie ontwikkeld uit een wild ras uit Afgha-
nistan en sinds de 14de eeuw in gebruik 
bij ons. Het lijkt waarschijnlijk dat deze 
gecultiveerde vormen hun oorsprong 
hadden in Holland en Vlaanderen, en 
vandaar naar Engeland gekomen zijn tij-
dens de regering van Queen Elisabeth 
(1533-1603).

In West-Friesland, waar ganse velden 
wortelen tot zaadvorming komen,  
geldt plaatselijk een verordening waar-
bij Wilde Peen vernietigd moet wor-
den om alle ongewenste bastaardering  
tussen gecultiveerde en Wilde Peen  
te vermijden.

De ruwbehaarde stengel, 30 tot 90 cm 
lang, draagt bij volle ontwikkeling vele 2 
tot 3-voudig geveerde bladeren. De af-
zonderlijke blaadjes zijn op hun beurt 
langwerpig tot eirond en veerspletig.

Elk bloempje van de Wilde Peen omvat 
een moeilijk waarneembare vijftandige 
kelk (vijf losse kelkbladeren) en een vijf-

Wilde Peen vind je vaak in wegbermen. Hier een bloeiend scherm en eentje waarbij de zaadvorming 

al goed op gang gekomen is. In een later stadium zal het scherm zich urnvorming samentrekken.
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bladige, witte tot lichtroze kroon (vijf 
losse kroonbladeren). Vijf meeldraden en 
een stamper met onderstandig vrucht-
beginsel en twee stijlen, aan de voet 
voorzien van honingklieren, zorgen voor 
de voortplanting. Daar de nectar mak-
kelijk bereikbaar is zullen vooral kort- 
tongige bijen, kevers, vliegen en wespen 
de bloempjes bestuiven.

Zoals de naam ‘Schermbloemenfami-
lie’ al verraadt, verenigen de gesteelde 
bloempjes zich tot een schermpje. Aan 
de voet van de bloemsteeltjes bevinden 
zich kleine blaadjes, de schutblaadjes, die 
men een ‘omwindseltje’ noemt. Wilde 
Peen telt zo’n zeven tot tien omwindsel-
tjes per afzonderlijk schermpje.

Een aantal van deze schermpjes vor-
men dan samen het totaalscherm. Waar 
de stelen van deze schermpjes samen 
komen vind je enkele 3- of veerdelige 
blaadjes, door biologen aangeduid als 
‘omwindsel’. Het omwindsel van zo’n 
scherm telt zeven tot dertien omwind-
selbladen, elk drie- tot vijfslippig.

In het midden van het scherm vindt 
men soms één of enkele slecht ontwik-
kelde purperrode bloempjes. Heeft één 
schermpje dit kenmerk, dan hebben 
alle schermen van de plant het. Ook de 
randbloemen vallen op door hun asym-
metrische bouw, waarbij de buitenste 
kroonbladeren de andere overtreffen in 
grootte. Tijdens de bloeiperiode maken 
de schermen slaapbewegingen zodat de 
stelen van de schermen naar elkaar toe 
bewegen en gaan overhangen.

De helmknoppen van de meeldraden 
openen zich voordat de stempel rijp 
is. Dit verschijnsel, proterandrie, komt 
regelmatig voor in de plantenwereld 
om kruisbestuiving te bevorderen en 
zelfbestuiving te vermijden. Eens de 
vruchtzetting begint, sluiten de scher-
men urnvormig met een verzakking in 
het midden. De afgeplatte vruchten 
met stekels op de 5 ribben bevatten 
slechts 2 zaden. Het geheel betekent 
een natuurlijke barrière tegen allerhan-
de belagers en een ideale schuilplaats 
voor oorwormen, rupsen en zweef-

verse jonge wilde peentjes op open 
wonden en zweren de genezing ver-
snellen.

Zo zie je maar : Wilde Peen is geëvo-
lueerd van geneeskrachtige plant tot 
een doodgewone groente, helemaal 
in dienst van de mens. Maar als bloem 
blijft het een juweel dat elke natuurlief-
hebber kan boeien.

Daniël Boens

Foto’s: Peter Lemmens

(*) De signatuurleer is een achterhaalde, 

niet-wetenschappelijke theorie die inhoudt dat 

uiterlijke kenmerken van planten die overeen-

komsten vertonen met delen van het menselijk 

lichaam, aanwijzingen geven over de delen van 

het menselijk lichaam waarvoor deze planten 

gebruikt kunnen worden.

vlieglarven, die er de aanwezige bladlui-
zen verorberen.

Als geneeskundige plant gebruikt men 
de gecultiveerde peen hoofdzakelijk bij 
voedingsstoringen bij zuigelingen en bij 
vitamine A–gebrek. Een worteldieet bij 
diarree is een veelgebruikte therapie die 
vooral bij jonge kinderen soms wonde-
ren verricht. En grapjes over konijnen die 
geen bril behoeven omdat ze zo veel 
wortelen eten, hebben wel degelijk een 
min of meer wetenschappelijke achter-
grond. Een gebrek aan vitamine A leidt 
tot nachtblindheid en wortelen bevat-
ten provitamine A, wat door het lichaam 
omgezet kan worden tot vitamine A. Zo 
voorkom je nachtblindheid.

In de kruidengeneeskunde staat de Wil-
de Peen als medicinale plant bekend. Alle 
delen van de plant, zowel de 
wortel, de bladeren als het 
zaad, hebben blijkbaar een 
nier steenverwijderende , 
oogversterkende, samen-
trekkende, vochtafdrijvende, 
windverdrijvende en worm-
afdrijvende werking. De 
wortel bezit een antibac-
teriële werking, is een anti-
septicum voor de urinewe-
gen en een levertonicum. 
Wortelzaad werkt boven-
dien abortief, contraceptief, 
krampstillend, leverbescher-
mend, menstruatieopwek-
kend, tumorremmend en 
vruchtbaarheidsremmend. 
Na zo’n opsomming stel 
je jezelf de vraag wanneer 
Wilde Peen niet werkt.

Volgens de signatuurleer (*) 
is de wortel fallusvormig en 
werkt hij als een afrodisia-
cum. In de Middeleeuwen 
was thee van de middelste 
purperrode bloempjes een 
probaat middel bij vallende 
ziekte. Of het helpt is maar 
de vraag.

En volgens de volksgenees-
kunde zou een papje van 

Zicht op het omwindsel.

In het midden van het scherm vind je soms één 

of enkele slecht ontwikkelde purperrode bloempjes.
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Natuur- & milieunieuwtjes

G I S T E L

Een hop in Zevekote
Op 7 april kreeg Koenraad Blontrock, de 
voorzitter van Natuurpunt Gistel-Ou-
denburg & Hoge Dijken, de melding dat 
er in Zevekote een hop (Upupa epops) 
werd gespot. Koenraad trommelde Leo-
pold Dewulf op om even poolshoogte 
te nemen en eventueel een foto te ma-
ken. En inderdaad: de vogel was in het 
grasland aan het foerageren tussen gan-
zen en houtduiven. Erna Ruys, die naast 
de weide woont, wist te vertellen dat 
het de tweede dag was dat de vogel er 
opdook. Voor Leopold was het jaren ge-
leden dat hij er nog eens een zag.

In het begin van vorige eeuw was de hop 
een schaarse tot zeer schaarse broedvo-
gel in Vlaanderen, met een hoogtepunt 
van 60 tot 80 broedparen midden jaren 
vijftig. Vanaf de jaren zestig kelderden de 
aantallen met een laatste broedgeval in 
Vlaanderen in 1981, aan de Westkust.

De hop is een trekvogel die vooral in 
Afrika overwintert, maar ook in het zui-

H O O G L E D E

Dominiek Savio 
maakt zwaluwnesten
In de secundaire school van het Domi-
niek Savio Instituut in Gits maakten de 
leerlingen eind 2017, onder leiding van 
Anton Van Derbeken, kunstnesten voor 
huiszwaluwen. Met de hulp van een gip-
sen mal werd een papje van cement, 
fijne houtkrullen en zaagsel in de ge-
wenste vorm gekneed. Nadat de nesten 
14 dagen konden drogen werden ze op 
plankjes gelijmd.

Dit initiatief kwam er na een informatie-
avond in Roeselare, waar Patrick Claeys 
uit Koekelare over zwaluwen kwam 

den van Spanje. Je hebt het meest kans 
om ‘m te spotten van april tot septem-
ber, maar op waarnemingen.be zie je 
dat er het hele jaar door wel meldingen 
binnenlopen. Midden juni waren er al 50 
exemplaren gemeld op waarnemingen.
be. In heel 2017 waren er dat 208 en 
in 2016 193, maar wellicht zitten daar 
ettelijke dubbels tussen: exemplaren die 
meerdere keren zijn ingevoerd.

Het verdwijnen van de hop in Vlaande-
ren heeft ongetwijfeld te maken met 
landbouwpraktijken zoals het gebruik 
van antibiotica, kunstmest en pesticiden. 
Hoppen eten vooral grote insecten en 
die vonden ze bijvoorbeeld rond hopen 
stalmest. Ook de teloorgang van het 
gevarieerde landschap met bloemrijke 
graslanden, boomgaarden en heggen 
speelt een rol.

De voorbije decennia vond je de hop 
voornamelijk in Zuid-Europa. Het op-
warmende klimaat zorgt er nu wellicht 
voor dat deze warmteminnende vogel 
opnieuw kansen krijgt in ons land. Verle-
den jaar (zie Natuur.oriolus, jaargang 84 

spreken. Patrick vertelde dat je 60 % 
kans hebt dat zwaluwen kunstnesten 
gaan bewonen als deze in een bestaande 
kolonie worden opgehangen.

Omdat Gits nog enkele kleine kolonies 
huiszwaluwen telt, wilden ze dit graag 
proberen. Het vermindert de kans dat 
een kolonie verloren gaat door nest-
breuk als de jongen nog onvoldoende 
kunnen vliegen. Bovendien is het voor  
de jongen een garantie dat ze in de  
kolonie kunnen blijven wonen als ze in 
de lente terugkeren.

Iedereen was snel gewonnen voor deze 
plannen: de milieudienst en de milieu-
raad van Hooglede, Natuurpunt Man-

nr. 1) was er zelfs weer een broedgeval 
in Vlaanderen, meer bepaald in Weelde, 
in de Antwerpse Kempen. Hopelijk is 
dat het begin van de herkolonisatie van 
Vlaanderen.

En nog een weetje: de bijnaam van deze 
vogel is drekvogel of stinkhaan. Omdat 
de uitwerpselen niet verwijderd wor-
den hangt er een ‘onfris’ geurtje rond de 
nestplaats… :-)

delstreke en Stad-Land-schap ’t West-
Vlaamse hart sprongen mee op de kar. 
Alle inwoners van Gits die binnen een 
straal van 150 meter rond een kolonie 
woonden, kregen een flyer in de bus. 
Daarin de vraag of ze interesse hadden 
om de zwaluwen een handje te helpen.

Het resultaat verraste: bovenop enkele 
gekende locaties konden ze terecht op 
13 nieuwe adressen. Na een huisbezoek, 
om mensen te informeren en de moge-
lijkheden te verkennen, gingen ze aan de 
slag. Op 12 maart lieten ze een hoogte-
werker aanrukken om de nesten op te 
hangen. Ludo Momerency, de uilenspe-
cialist, bleek een handige Harry. Het was 
geen probleem voor hem om 10 meter 

Een hop is eigenlijk niet te verwarren met

andere vogelsoorten, zelfs niet als ze - zoals 

dit exemplaar – hun uitwaaierende kuif niet laten 

zien. Dat doen ze alleen als ze opgewonden zijn. 

Tekst en foto: Leopold Dewulf.
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hoog zwaluwnesten te monteren. De 
nesten aan de Vrije Basisschool van Gits 
hangen immers erg hoog en zijn onbe-
reikbaar voor ladders.

In totaal kwamen er dit jaar 40 kunstnes-
ten bij in Gits en dat is een primeur. Alle 
kunstnesten werden trouwens voorzien 
van mestplankjes om de hinder voor de 
bewoners zo veel mogelijk te beperken.

Daarna was het vol ongeduld wachten 
op het echte begin van de lente. Elk 
moment buiten speurde Anton de he-
mel af. De oren bewust of onbewust 
toegespitst op de eerste schrille ‘tsiep’ 
van het jaar. Maar dat duurde even en 
er keerden dit jaar ook heel wat minder 
zwaluwen terug.

Op de nestplaatsen die hij al telde liep 
het aantal bezette nesten terug met 
ruim een kwart, van 21 naar 15 nesten. 
Waarschijnlijk een gevolg van de felle 
zandstormen in de Sahara, pal tijdens 
de voorjaarstrek. Maar desondanks zijn 
er vermoedelijk toch al 2 kunstnesten 
bewoond: eentje in de Sint-Tillostraat 
en eentje in Vrije Basisschool Gits.

K O E K E L a r E

1.000-soortendag in ‘De Swal’
Zondag 3 juni probeerde Natuurpunt 
Ruidenberg te achterhalen wat er nu 
precies allemaal bloeit, groeit en leeft 
in ‘De Swal’. Die informatie is nodig om 
dit mooie gebiedje met zijn bloemrijk 
grasland, houtkant, poel en rietland 
goed te beheren.

De eerste editie van deze soortendag 
in ‘De Swal’ was een succes! Mede door 
het schitterende weer mochten we 
ruim 50 belangstellenden verwelkomen, 
waaronder een tiental enthousiaste  
experts die ons keer op keer verbaas-
den met hun kennis. Het was heel  
fijn om te zien dat collega-Natuurpun-
ters uit de omgeving ook benieuwd  
zijn naar wat er te vinden is in ‘De  
Swal’. Bedankt NP De Bron, NP Man-
delstreke, NP Torenvalk, NP Torhout, 
NP Westkust en NP Westland voor  
jullie gewaardeerde medewerking!

Een hoogtewerker komt goed van pas als je iets voor zwaluwen wil doen… :-) Op een aantal plaatsen hebben we compleet nieuwe nestgelegenheid voorzien; op 

andere plekken hebben we bestaande nesten van ‘buurwoningen’ voorzien. Foto links: Roeland Vanlerberghe, foto rechts: Anton Van Derbeken.
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Er waren ook verschillende gezinnen 
met kinderen van de partij, die gretig 
gebruik maakten van de voorziene vlin-
dernetten en loeppotjes en hun vonds-
ten trots kwamen laten zien. Zelfs toe-
vallige passanten lieten zich verleiden 
om een kleine omweg te maken langs 
de bloeiende orchideeën naast het vers 
gemaaide sinuspad en raakten onder 
de indruk van al dat moois.

Tegen het eind van de dag hadden we 
zo’n 250 soorten dieren, planten en 
zwammen ingevoerd op waarnemin-
gen.be, waarvan 182 nieuwe soorten 
voor De Swal! Mocht het nog nodig 
zijn om het belang van natuurgebieden 
voor het behoud van de biodiversiteit 
aan te tonen, dan is dat hiermee ge-
beurd. Zelfs kleine gebieden, zoals de 
Swal, kunnen ongelooflijk waardevol 
zijn. Ook voor de beheerders is dit een 
echte opsteker. Het vele werk werpt 
zijn vruchten af!

Deze positieve ervaring doet ons al 
reikhalzend uitkijken naar een vervolg. 
Er valt ongetwijfeld nog veel meer te 
ontdekken. De inventarisatie van de 
bodemkruipertjes is volop bezig en we 
plannen ook een nachtvlinderavond en 
een vervolgopname ‘insecten & plan-
ten’. Hou dus zeker ‘de knotwilg’ en ‘de 
groene flits’ in de gaten.

M O O r S L E D E

Nestkasten timmeren 
in Dienstencentrum Patria
Tijdens de eerste week van de paasva-
kantie organiseerde Natuurpunt Kern 
De Reiger een knutselnamiddag voor 
kinderen van het 5e en 6e leerjaar. 
Samen met de vrijwilligers timmerden 
10 kinderen 17 koolmeeskastjes van 
thermisch verduurzaamd hout. Door-
dat dit hout ‘gebakken’ werd, is het veel 
minder gevoelig voor insectenvraat en 
schimmels. Zo heeft het geen nabehan-
deling meer nodig.

Een heerlijk middagje timmeren leverde 17 mezenkastjes op. Foto: Jean-Pierre Vandamme.

Gespot in ‘De Swal’ op 3 juni (van linksboven met de klok mee): 

grote wolbij (Anthidium manicatum), glasvleugelspinnendoder (Auplopus carbonarius), 

goudwesp (Chrysis fulgida) en penseelkever (Trichius zonatus).

Foto’s: Patrick Deboeuf. Foto glasvleugelspinnendoder: Filip Declerck.
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Stad schrapt onterechte inkleuring 
stadsgronden als jachtgebied
Om met het geweer te mogen jagen in 
Vlaanderen moeten jagers een jachtplan 
indienen waaruit blijkt dat ze over ten 
minste 40 ha aaneengesloten terrein 
beschikken. Vaak blijkt dit een moeilijke 
opdracht in een volgebouwd Vlaande-
ren. In het verleden werden daarom 
percelen, zonder medeweten van de 
eigenaars, bijkomend ingekleurd in het 
jachtplan.

Daan Vandekerkhove controleerde eni-
ge tijd geleden de percelen die eigen-
dom zijn van de gemeenten Hooglede 

S T a D E N

De hand aan de ploeg
Als zelfs een peloton wielertoeristen 
even stopt op te kijken, dan weet je 
dat er iets bijzonders te zien is. Op een 
warme zondag in april werden in het 
anders zo rustige Vijfwegen twee boe-
renpaarden uitgeladen om het perceel 
bij de Vijfwegenpoel op artisanale wijze 
te ‘scharren’, te ploegen en in te zaaien.

Een strook van 18 x 100 m werd door 
Inagro, de West-Vlaamse organisatie 
gespecialiseerd in onderzoek en advies 
voor land- en tuinbouw, geselecteerd 
om deel te nemen aan een proefproject 
rond akkervogelmaatregelen. Natuur-
punt Kern Groot-Staden kreeg van hen 
een grote zak zaaigoed aangeleverd met 
daarin bladrammenas, boekweit, cicho-
rei, grote kaardebol, haver, honingklaver, 
luzerne, mergstamkool, rogge, triticale, 
vlas en zonnebloem. Dit zal binnen-
kort, naast heel wat insecten, typische 

T O r H O U T

Grote vos in Wijnendale
Op 27 april spotte Dirk Anseeuw een 
grote vos in Wijnendale. Neen, geen 
grote versie van de schelm uit ‘Van den 

vos Reynaerde’, maar een vlinder met de 
verwarrende naam ‘Grote vos’. En dat is 
toch wel héél bijzonder : de grote vos 
(Nymphalis polychloros) is een ‘zeer zeld-
zaam’ beestje dat in de meest recente 
versie van de ‘Rode Lijst’ is opgeno-

men als ‘ernstig bedreigd’. Met andere 
woorden: één stapje verwijderd van 
‘regionaal uitgestorven’.

De grote vos is een zwerflustige soort 
die in één generatie vliegt: van half juni 

(op vraag Groen Hooglede), Kortemark 
(op vraag van de milieuraad) en Staden 
(op vraag van NP Mandelstreke). Vanuit 
NP Mandelstreke kreeg hij de vraag om 
dit ook voor Roeselare te doen.

Kort besluit:
- 92% van de oppervlakte van de 

OCMW-gronden zijn ingekleurd als 
jachtgebied (33 percelen op 105).

- 12,7% van de oppervlakte van de 
stedelijke gronden zijn ingekleurd als 
jachtgebied (85 percelen op 691). Het 
betreft onder andere bouwgronden, 
kerkhoven, parken, speel- en sport-
terreinen en weilanden.

- Voor geen enkele van deze toewij-
zingen kon Daan een openbare aan-

landbouwvogels als graspieper, patrijs, 
ringmus, veldleeuwerik en zomertortel 
aantrekken.

Ondertussen werd in samenwerking 
met Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse 
hart een volledig inrichtings- en be-

besteding vinden, wat betekent dat 
deze dus niet conform de regelgeving 
ofwel ronduit frauduleus als jachtge-
bied werden ingekleurd. Wanneer het 
jachtrecht van gronden van gemeente, 
kerkfabriek, kerkraad, OCMW of stad 
verpacht wordt, moet dit immers via 
een openbare aanbesteding gebeuren.

Minder dan 3 weken nadat we deze in-
formatie aan de stad bezorgden, besliste 
het college van burgemeester en sche-
penen om de eigendomspercelen van 
de Stad Roeselare uit de jachtplannen 
te laten schrappen. Van de percelen in 
eigendom van het OCMW is er voorlo-
pig geen nieuws.

heerplan voor het gebied opgesteld. 
Zo worden er later dit jaar nog een 
gracht en een poel bij gegraven, worden 
er bomen en struiken geplant en een 
bloemrijke hooiweide aangelegd. Maar 
daarover later meer!

Artisanaal beheer van ‘De Vijfwegenpoel’. Foto: Ivan Bruneel.
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tot begin september en na de over-
wintering van begin maart tot begin 
juni. Je treft ze vooral op plekken met 
grote, vrijstaande bomen waar ze zowel 
beschutte als warme en zonnige plek-
jes vinden: boomgaarden, bosranden 
en open bossen. Vlinders die net over-
winterd hebben, drinken vooral nectar 
van bloeiende wilgen. In het najaar voe-
den ze zich met honingdauw, rottend 
fruit en het sap van bloedende bomen. 
Waardplanten (*) zijn vooral iep, maar 
ook zoete kers en sommige wilgensoor-
ten. (* Rupsen zijn vreselijk kieskeurig: de 
meeste soorten lusten maar één of enkele 
soorten planten. Deze planten noemen we 
waardplanten.)

Je kan de grote vos eventueel verwar-
ren met de gehakkelde aurelia, de kleine 
vos of de (eveneens zeer zeldzame) 
oostelijke vos. De grote vos heeft altijd 
vier stippen op de voorvleugel en die 
zijn min of meer van dezelfde grootte, 
min of meer rond en geplaatst als de 
vlekken in het atoomteken. De kleine 
vos heeft hier maar drie stippen en bij 
de oostelijke vos zijn deze vier stippen 
meestal verschillend van grootte en iet-
wat vierkant.

Kleine burgemeester op bezoek
Toen Kenny Hessel zondagnamiddag 6 
mei, tussen het klussen door, even met 
de kinderen naar het Koebeekbekken 
aan de Ieperse Heerweg wandelde, 
spotte hij er een kleine burgemeester 
(Larus glaucoides). Die zat zich te was-
sen tussen een 40-tal kleine mantel-

meeuwen en een paar zilvermeeuwen. 
De kleine burgemeester is in onze stre-
ken een zeldzame verschijning: tot en 
met 2017 is deze vogel nog maar 81 
keer gezien in België.

De soort broedt alleen in Groenland en 
Arctisch Canada. Overwinteren doen 
ze in kleinen getale in noordelijk Scan-
dinavië, IJsland en het Verenigd Konink-
rijk. De kleine burgemeester lijkt sterk 
op de grote burgemeester maar is, zoals 
de naam al doet vermoeden, kleiner en 
minder zwaar gebouwd.

Gelukkig had Kenny zijn verrekijker mee, 
maar jammer genoeg geen fototoestel. 
Hij kon nog net een paar ‘bewijsplaatjes’ 
maken met zijn gsm, toen de vogels al 
boven zijn hoofd aan het cirkelen waren. 
Opgejaagd door zijn iets te enthousiaste 
jongste zoon… :-).

De meeuw werd maandag 7 mei nog 
waargenomen en gefotografeerd op 
verschillende plaatsen in Torhout, meest-
al in gezelschap van andere meeuwen. 
Daarmee is er alweer een bijzondere 
soort gespot op het bufferbekken bij de 
Torhoutse kinderboerderij. Straf dat dit 
kleine plasje rioolwater al soorten als 
grauwe franjepoot, kleine burgemeester, 
porseleinhoen en ringsnavelmeeuw wist 
aan te trekken.

Zwartsteel
Op zondag 10 juni streken er bij het 
kasteel van Wijnendale een stel Romei-
nen neer. Raakvlak en Toerisme Torhout 
zorgden voor een boeiende dag: 2.000 
jaar oude ambachten, Romeinse spelle-
tjes, soldaten die je hun uitrusting toon-
den, … Voor elk wat wils.

Koen Maertens werd echter afgeleid 
door de planten die er op de oude mu-
ren groeien: brede stekelvaren, muur-
varen, tongvaren en zelfs zwartsteel 
(Asplenium adiantum-nigrum), een zeld-
zame varen.

Je vindt de zwartsteel op matig voed-
selrijke, kalkrijke bodems, meestal in en 
op bosranden, holle wegen, puinhellin-
gen en rotswanden in de schaduw of 
halfschaduw. Hij kan redelijk wat zon 
en droogte verdragen. In bewoonde 
en stedelijke gebieden groeit de soort 
soms op oude kalkrijke kaden, muren en 
waterputten.
De steel van de bladeren is onderaan, 
zoals de naam al zegt, glanzend zwart 
tot donkerbruin. Hogerop wordt hij 
groen. En de sporenhoopjes of sori 
liggen langs de nerven aan de onder-
zijde van het blad en zijn langwerpig tot 
streepvormig. Met die kenmerken kan je 
‘m niet met andere soorten verwarren.

Een wazige foto, maar de vier stippen op de voor-

vleugel in de vorm van een atoomteken nemen alle 

twijfel weg: een grote vos! Foto: Dirk Anseeuw.

De kleine burgemeester (links) tussen een groep meeuwen op een van de daken in de omgeving 

van Brasserie Heuvelhof in Torhout. Foto: Kenny Hessel.
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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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“Een kikker springt erin, de klank van water”

In de vroege lente is het altijd weer uit-
kijken naar de komst van padden in de 
tuinvijver. Ik vind het altijd een beetje 
spannend: komen ze terug of blijft de 
vijver voor het eerst paddenvrij? Je 
weet maar nooit in deze tijden van 
klimaatverandering en opeenvolgende 
onheilsberichten over de dramatische 
achteruitgang van tal van soorten.

En gelukkig maar, opeens waren ze 
daar weer. Een tiental slechts, maar 
meer moet dat niet zijn, want de vijver 
is klein en overbevolking is voor niets 
nodig. Gewapend met een zaklamp ga 
ik ze ’s avonds bekijken. In het schijn-
sel van de lamp houden ze zich zo stil 
mogelijk en zijn ze goed te observeren. 
Een alpenwatersalamander, die het licht 
schuwt, verdwijnt in een schicht. Ook 
altijd leuk te weten dat zij de winter 
hebben overleefd.

Je kan een pad (Bufo) bezwaarlijk mooi 
noemen. Hij is eerder plomp gebouwd 
en de droge bruin-zwartachtige huid is 
bezaaid met bulten en wratten. In laat-
middeleeuwse preken kon je horen dat 
de pad naast ‘slangen en serpenten’ als 
enige voedsel zou dienen voor de men-
sen die tot in de eeuwigheid in de hel 
zouden belanden. Toen al had de pad 
weinig bewonderaars.

Wanneer dan de meterslange padden-
snoeren zichtbaar worden, geslingerd 
rond en tussen waterplanten, dan weet 
je dat er weldra nieuw leven te bewon-
deren valt. Zo’n ei-ketting kan twee- tot 
zesduizend eitjes bevatten en na korte 
tijd krioelt het net onder het waterop-
pervlak van de zwarte paddenvisjes. De 
meeste zullen ten prooi vallen aan wa-
terinsecten of salamanders. Door vo-
gels worden ze vaak gemeden vanwege 
hun bittere smaak.

Wanneer ze dan massaal het voort-
plantingswater verlaten spreekt men 
van een paddenregen. Het duurt dan 
nog drie à vier jaar vooraleer ze ge-
slachtsrijp zijn en zich kunnen voort-
planten. Als het zover is keren ze terug 
naar de vijver, waar ze zijn geboren.

Ondertussen zijn de ouders al lang 
verdwenen: van ouderlijke zorg of  
toezicht is bij padden geen sprake.  
Af en toe ontdek je een volwassen 
pad tijdens opruimwerken in de tuin 
of hoor je ze in de avondschemering 
over het gebladerte schuifelen op 
zoek naar een lekkere buit. Ik hoop 
dan dat hij of zij vooral naaktslakken 
zal ontdekken en verorberen, want die 
zijn de vrienden van de tuinman niet. 
Naar verluidt is het een opmerkelijk 
zicht als de pad zijn prooi doorslikt, 
want dat gebeurt door de oogbal-
len omlaag te draaien, waardoor het 
voedsel de maag wordt ingedrukt.

De groene kikker (Pelophylax) blijft wel 
de hele zomer in en rond het water. In 
de naburige Mandel zijn ze goed ver-
tegenwoordigd en ze kwaken er vaak 
duchtig op los. De exemplaren in mijn 
tuin zijn gelukkig niet zo luidruchtig, 
want de buren houden niet van aan-
houdend gekwaak. Kikkers vallen bij het 
grote publiek beter in de smaak, ook 
letterlijk. Zijn huid is egaler dan die van 
de pad, hij blinkt in de zon en is een 

betere zwemmer en springer dan zijn 
logge neef. Dichters, van de verre oud-
heid tot vandaag, bezingen het diertje 
dan ook graag met welluidende verzen.

De Japanse dichter Matsuo Basho 
(1644-1694) schreef in 1686 een hok-
ku met een kikker in de hoofdrol. Een 
hokku is een openingsgedicht voor een 
kettingvers met een patroon van 5-7-
5 lettergrepen, maar kan ook op zich-
zelf staan. Het luidt als volgt: ‘De oude  
vijver : een kikker springt erin, de klank van 
water’. Dit kikkergedichtje groeide uit 
tot het beroemdste Japanse gedicht al-
ler tijden. Basho verwierf eer en roem 
en het gedicht werd al snel geparo-
dieerd. In het Engels alleen al bestaan 
er meer dan honderd vertalingen van.  
Bij ons is het echter veel minder bekend. 
Kikkers worden in de klassieke Japanse 
poëzie al eeuwenlang geassocieerd met 
het voorjaar, een thema dat telkens 
weer door dichters werd en wordt  
opgerakeld.

Basho schreef ook vaak over de leeu-
werik (Alaudidae), een vogel die hij 
verbond met eenzaamheid en ver-
moeidheid. Hij keek naar de leeuwerik 
met een zeker verlangen en ook met 
afgunst, want hij hield van het kluize-
naarsbestaan. ‘Hoe lang ook de dag, toch 
blijft hij zingen: de leeuwerik’ en ‘Tussen 
de velden: een zingende leeuwerik, aan 
niets gehecht’ zijn twee van zijn meest 
gesmaakte hokku’s.

Misschien had u nooit eerder van een 
hokku gehoord of vindt u een eenre-
gelig vers vreemd? Helaas kunnen we 
hetzelfde zeggen van de leeuwerik. 
Veel jongeren hebben er wellicht nooit 
een gehoord, want in Roeselare lijkt de 
vogel verdwenen. De padden en de 
groene kikkers zijn er gelukkig wel nog. 
Laten we ze dan ook koesteren.

Johan StrobbeGroene kikker. Foto: Erwin Derous.
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later en zie je niemand staan, bel dan 
even naar Roney (zie hieronder).
Zorg voor aangepaste kledij en een 
paar stevige handschoenen. Een 
handbijl en een snoeischaar komen 
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 facebook-
pagina van NP Torhout.
Organisatie: NP TORHOUT

‘Ontdek-je-Plekje’
natuurwandeling: Groenhovebos
Torhout

• Woensdag 4 juli om 
19.30 u. (21.30 u.) 
Zie artikel p. 35.

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 waar-

door heel wat huizen in de Moorsle-
destraat onder water liepen. Daarop 
besliste de provincie een bufferbek-
ken aan te leggen langs de Heulebeek, 
op wandelafstand van het dorpscen-
trum. (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 mo-
gelijk om dit mooie stukje nieuwe 
natuur te bezoeken. Vandaag neemt 
Eric Cosijns ons mee voor een plan-
tenwandeling. 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

Familiewerkdag in 
het Groenhovebos
Torhout
• Zondag 8 juli vanaf 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 rododen-
dron. Heel wat werk dus om deze 
sierplanten te verwijderen en zo 
plaats te maken voor de wilde plan-
ten die echt in het Groenhovebos 
thuishoren.

- We beheren ook het heideveldje 
van de stad Torhout: we bestrijden 
er adelaarsvarens, Amerikaanse vo-
gelkersen 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 Groenho-
ve, recht tegenover de manege (Bos-
dreef 8, Torhout). Kom je wat later 
en zie je niemand staan, bel dan even 
naar Roney of Xavier (zie hieronder).
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 

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.

Weekwerkdag 
in het Groenhovebos
Torhout
• Dinsdag 3 juli vanaf 13 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 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.
- We maaien op het heideveld en 

ook rond de pas aangeplante 
boompjes op het perceel bij de 
Ruitjesbosstraat. Wie wil kan leren 
werken met de bosmaaier.

- De Pontische rododendrons die ge-
knot zijn, schieten opnieuw uit. We 
hakken de scheuten af en zagen de 
stompen af met de kettingzaag.

Afspraak op de parking van Groen-
hove, recht tegenover de manege 
(Bosdreef 8, Torhout). Kom je wat 
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tempo zo’n 14 km voor een tocht vol 
zwaluwen. We brengen een bezoekje 
aan een boerderij waar je bijna omver 
gevlogen wordt door de boerenzwa-
luwen, gaan op zoek naar dakpannen 
waar er gierzwaluwen onder nestelen 
en bezoeken onze kolonie huiszwalu-
wen.
Dit jaar raakten er trouwens (tien?)dui-
zenden zwaluwen vermist, vermoede-
lijk in een zandstorm boven de Sahara. 
Wist je dat deze kleine vogels die grote 
woestijn elk jaar doorkruisen enkel en 
alleen om bij ons hun jongen groot te 
brengen?
Afspraak bij het stationsgebouw van 
Vijfwegen, Ontmijnersstraat 1 in 
Westrozebeke. Breng een fiets en 
eventueel een verrekijker mee. Meer 
info bij Ivan Bruneel (0496/365.628).
Organisatie: NP KERN GROOT-STADEN i.s.m. SLS 

’t West-Vlaamse Hart

Big Jump
Bij jou in de buurt
• Zondag 8 juli om 15 u.

Stipt om 15 u. springen in 
heel Europa mensen in hun 
plaatselijke kanaal, meer, rivier 

of zwemvijver om aandacht te vra-
gen voor proper water. De ‘Big Jump’ 
zet dit jaar ten volle in op het thema 
‘plastic soep’, de drijvende vuilnisbelten 
in onze zeeën. Rivieren stuwen zwerf-
vuil voort naar zee, waar dat plastic 
niet vergaat, maar langzaam afbrokkelt 
tot microscopisch kleine stukjes. Deze 
microplastics worden opgeslokt door 
vissen en andere zeewezens en belan-
den zo in de voedselketen. Hallucinant 
toch? Hoog tijd dus dat we het plastic 

monster in ons water bestrijden. Zin 
om mee te springen voor proper wa-
ter? Kijk dan op www.bigjump.be.
Organisatie: GoodPlanet Belgium

Met Mergus op stap 
in het Wijnendalebos
Torhout
• Woensdag 11 juli om 19.30 u. 
(21.30 u.)

Bart Van Thuyne neemt ons 
een avond mee het Wijnen-
dalebos in om naar vogels te 

kijken en te luisteren. Afspraak op de 
parking links beneden het kasteel van 
Wijnendale (Oostendestraat 390, Tor-
hout). Meer info bij Bart Van Thuyne 
(0479/812.963).
Organisatie: NP TORHOUT

‘Ontdek-je-Plekje’-natuur-
wandeling: De Huwynsbossen
Lichtervelde

• Woensdag 11 juli 
om 19.30 u. (21.30 u.) 
Zie artikel p. 35.

‘Ontdek-je-Plekje’-natuur-
wandeling: Stuivekenskerke
Diksmuide

• Woensdag 18 juli 
om 19.30 u. (21.30 u.) 
Zie artikel p. 35.

‘Ontdek-je-Plekje’-natuur-
wandeling: Colvebeekzipte 
en omgeving
Kortemark

• Woensdag 25 juli 
om 19.30 u. (21.30 u.) 
Zie artikel p. 36.

‘Het Grote Vlinderweekend’ 
van Natuurpunt
Vlaanderen
• Zaterdag 28 en zondag 29 juli

Boomblauwtje, dagpauwoog, 
landkaartje,… Het zijn alle-
maal vlinders waar Natuur-

punt graag het fijne van weet. Natuur-
punt nodigt iedereen uit om de vlinders 
in de tuin te tellen en de aantallen door 
te geven. Nuttig voor ons en leuk voor 
jezelf! Met deze telling leer je de vlin-
ders herkennen en geven we tips voor 
een vlindervriendelijke tuin. Tel mee op 
zaterdag 28 en zondag 29 juli! Meer 
info op www.vlinderweekend.be.
Organisatie: Natuurpunt vzw

Boek- en fotovoorstelling 
‘Skokholm’

Oudenburg
• Zondag 29 juli om 10.30 u. 
Zie artikel p. 28.

‘Ontdek-je-Plekje’-natuur-
wandeling: De Maskobossen
Jabbeke

• Woensdag 1 augustus 
om 19.30 u. (21.30 u.)
Zie artikel p. 36.

Vlinders en planten in Beveren
Roeselare
• Zaterdag 4 augustus om 13.30 u. 
(17 u.)

We fietsen naar enkele bloe-
menweiden om er de vlinders 
en andere insecten te tellen, 
maar we maken ook tijd om 
b(l)oeiende planten te ont-
dekken. Waarschijnlijk zullen 
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we niet hét zeldzame plantje ontdek-
ken, maar leren we wel veel algemene 
soorten (her)kennen. Afspraak bij de 
kerk van Beveren, Izegemseaardeweg 
1, Roeselare. Vergeet je fiets niet en 
breng eventueel planten-, insecten- of 
vlindergidsen en een loep mee. Meer 
info bij Peter Hantson (0486/899.444).
Organisatie: NP MANDELSTREKE 

i.s.m. SLS ’t West-Vlaamse hart

Opening nieuwe 
natuurfototentoonstelling
Oudenburg
• Zondag 5 augustus om 10.30 u. 
(12 u.)

We openen deze zondagvoor-
middag de nieuwe fototen-
toonstelling met het recent-

ste werk van onze leden. Afspraak om 
10.30 u. in ‘De Grote Zaagbek’, Oude 
Brugseweg 239 in Oudenburg. Je kan 
deze tentoonstelling nog tot eind de-
cember komen bekijken: op woensdag 
van 14.00 u. tot 16.00 u. en op zondag 
van 10.00 u. tot 12.00 u. Meer info bij 
Freddy Cordy (059 /265.162)
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG & HOGE 

DIJKEN

Weekwerkdag in het Groenhovebos
Torhout

• Dinsdag 7 augustus 
vanaf 13 u. (16.30 u.)
Zie werkdag 3 juli.

‘Ontdek-je-Plekje’-natuur-
wandeling: De Hoge Dijken
Oudenburg

• Woensdag 8 augustus 
om 19.30 u. (21.30 u.) 
Zie artikel p. 36.

Natuurpuntstand op ‘Lokaal’
Roeselare
• Vrijdag 10 augustus vanaf 14 u. 
(19 u.)

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

groot hart toe omdat dit project de 
korte keten, van boer tot consument, 
hoog in het vaandel voert én seizoen-
sproducten promoot. Deze namiddag 
verzorgen wij opnieuw het kinderate-
lier met natuur- en milieugerichte ac-

tiviteiten. Daarnaast staat NP Mandel-
streke hier voor de 2e keer dit jaar met 
een stand waarop wij ons als afdeling 
voorstellen. We verkopen er artikelen 
uit de NP-winkel, brengen onze eigen 
bijenhotels en nestkastjes aan de man/
vrouw, werven leden en – last but not 
least - verkopen taarten ten voordele 
van onze Vijfwegenpoel! Kom en beleef 
Lokaal en NP Mandelstreke op deze 
bijzondere locatie.
Afspraak in de Sint-Amandskerk aan 
het De Coninckplein in Roeselare. 
Meer info op www.lokaalmarkt.be en 
bij Peter Hantson (0486/899.444).
Organisatie: Lokaal bvba i.s.m. 

NP MANDELSTREKE

Werkdag in ‘De Kleiputten’
Roeselare
• Zaterdag 11 augustus om 9 u. 
(16 u.)

Soms moeten we zelfs spon-
tane natuur een handje toe-
steken. Na de kleiontginning 

ontwikkelde de kletsnatte groeve zich 
als een zeer gevarieerde moerasbio-
toop. Om dit zo te houden en ver-
bossing tegen te gaan, moeten we 
jaarlijks bijspringen. Een eerste aanzet 
hiertoe is het maaien van de grazige 
hellingen samen met een deel van de 
wilgen- en rietzone.
Heel veel handen zijn welkom om het 
maaisel en de takkenbossen af te voe-

ren, licht snoeiwerk of hulp bij de cate-
ring. Uitdroging geven we geen kans: de 
dag door worden de naarstige deelne-
mers gelaafd. Op de middag voorzien 
we een picknick. Traditioneel sluiten we 
af met barbecue en groentenbar.
Handschoenen en werkgerief heb-
ben we voor iedereen. Alleen nog een 
seintje van jouw kant om in te schatten 
welke natte en droge porties we moe-
ten voorzien.
Wie maar een halve dag kan komen 
helpen, is zeker ook welkom. Afspraak 
op de parking van ‘De Kleiputten’ in de 
Babilliestraat in Rumbeke (Roeselare). 
Meer info en aanmelden bij Piet Des-
met (051/225.852).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Familiewerkdag 
in het Groenhovebos
Torhout

• Zondag 12 augustus 
vanaf 9 u. (13 u.)
Zie werkdag 8 juli.

‘Ontdek-je-Plekje’-natuur-
wandeling: Bekegem
Ichtegem

• Woensdag 15 augustus 
om 19.30 u. (21.30 u.)
Zie artikel p. 37.

INTELLIGENT WONEN BVBA
STATIESTRAAT 63 - LICHTERVELDE
0475 346 737 - WWW.INTELLIGENTWONEN.BE
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‘Ontdek-je-Plekje’-natuur-
wandeling: d’Aertrcyke
Torhout

• Woensdag 22 augustus 
om 19.30 u. (21.30 u.)
Zie artikel p. 37.

‘Nacht van de Vleermuis’ 
van Natuurpunt
Vlaanderen
• Vrijdag 24 & zaterdag 25 augustus

Op tientallen plaatsen in 
Vlaanderen kan je met gid-
sen en vleermuisverklikkers 

op zoek naar deze fascinerende lucht-
acrobaten. En op heel wat plaatsen 
worden er ook nachtvlindervallen uit-
gezet, zodat je hun prachtige prooien 
van dichtbij kan bewonderen. Als je wil 
weten waar er vrijdag 24 en zaterdag 
25 augustus vleermuizenactiviteiten ge-
organiseerd worden, kijk dan op www.
nachtvandevleermuis.be.
Organisatie: Natuurpunt vzw

Arboretum by night 2.0 
dieren in het duister
Koekelare
• Vrijdag 24 augustus vanaf 19 u. 
(23 u.)

Kom mee genieten van het 
donker! Tussen 19 u. en 20 u. 
zijn alle kids welkom om zelf 

een uiltje te knutselen. Daarna nemen 
ervaren gidsen je mee op zoek naar 

muizen met en zonder vleugels en lok-
ken we nachtvlinders met lekkers en 
licht. Tussendoor kan je beestige beel-
den van wildcams uit de ruime om-
geving bekijken en genieten van een 
drankje. Een gratis activiteit voor het 
hele gezin! Een hoofd- of zaklamp, een 
muggenstick en warme kledij kunnen 
van pas komen.
Afspraak op de parking van het  
arboretum aan de Bovekerkestraat in 
Koekelare. Neem bij het kruispunt Bo-
vekerkestraat / Provinciebaan (N363) 
de richting Bovekerke. Na 190 m. vind 
je rechts de parking en de toegang 
van het arboretum. Parkeren doe je 
best op de parking van Koekelarebos: 
draai bij het kruispunt Provinciebaan / 
Litterveldstraat de Litterveldstraat in. 
Na 150 m. vind je de parking rechts, 
aan een onverharde weg. Meer info bij  
Sarah Defoort (051/582.864).
Organisatie: NP RUIDENBERG i.s.m. NP MWV & ANB

‘Nacht van de Vleermuis’ 
in het ‘Sterrebos’
Roeselare
• Zaterdag 25 augustus om 20 u. 
(22 u.)

Heb je al eens vleermuizen 
zien fladderen boven het 
water? Mooi hé! En met een 

batdetector, een toestel dat via elek-
tronische weg de ultrasone geluiden 
van vleermuizen omzet naar voor ons 

hoorbare geluiden, ‘hoor’ je waar de 
vleermuizen in het duister rondsche-
ren. Maar er is meer : aan de hand van 
de verschillende ratelende geluiden uit 
de batdetector kan je ook herkennen 
welke verschillende soorten vleermui-
zen er in het Sterrebos vertoeven en 
wat ze aan het doen zijn. Een hoofd- of 
zaklamp, een muggenstick en warme 
kledij kunnen van pas komen.
Afspraak op de parking van het pro-
vinciedomein in de Sterrebosdreef, 
net ten westen van het kruispunt met 
de Moorseelsesteenweg. Meer info bij  
Michael Parmentier (0483/638.090).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Natuurpuntstand 
op ‘West-Vlaanderens Mooiste’
Roeselare
• Zondag 26 augustus vanaf 10 u. 
(17 u.)
Expo Roeselare is eind augustus het 

kloppende hart van een vier-
daags fietsevent. Op de laatste 
dag is ook NP Mandelstreke 

van de partij om de vereniging voor te 
stellen en leden te werven. Ondertus-
sen kan elke fietser – van families met 
kleine kinderen tot de meest gedre-
ven wielertoerist – kiezen uit tal van 
fietsroutes. Meer info over dit event 
op www.westvlaanderensmooiste.be. 
Afspraak in Expo Roeselare, Diksmui-
desesteenweg 400 in Roeselare. Meer 
info bij Peter Hantson (0486/899.444).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwande-
ling: ‘De Swal’ & zomers etentje
Koekelare
• Woensdag 29 augustus 

om 18.30 u. (20 u.) 
& 20 u. (23 u.)
Zie artikel p. 37.

Planten- & insectenwandeling 
rond de Vijfwegenpoel
Staden
• Zaterdag 1 september om 13.30 u. 
(17 u.)

Na de aankoop van de poel 
en de weide in Vijfwegen wil-
len we wel eens weten wat er 

daar allemaal groeit en leeft. We ver-
kennen ons natuurgebiedje, het provin-
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ciale fietspad en de spoorwegbermen 
naar het militair domein. Na de vroeg-
morgenwandeling, de amfibieënactivi-
teiten en een eerste plantenexcursie 
op 26 mei, leggen we ons opnieuw toe 
op planten en insecten. Het zien er wel 
mooie bermen uit, maar welke planten 
en insecten ontdekken we er in de late 
zomer? Zin om mee op speurtocht te 
gaan? Dan is dit een uitgelezen kans 
om een aantal mooie planten en ho-
pelijk ook veel soorten insecten, zoals 
sprinkhanen, te leren kennen!
Afspraak om 13.30 u. op de parking 
bij het kruispunt Lindenstraat-Mei-
boomlaan in Roeselare voor carpoo-
ling of om 14 u. bij het stationsgebouw 
van Vijfwegen, Ontmijnersstraat 1 in 
Westrozebeke. Breng eventueel insec-
ten- en plantengidsen, loep en verrekij-
ker mee. Meer info bij Peter Hantson 
(0486/899.444).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. NP KERN 

GROOT-STADEN

Nachtvlinders in ‘De Hoge Dijken’
Oudenburg
• Zaterdag 1 september vanaf 20 u. 
(23 u.)

We stellen een nachtvlinder-
val op in ‘De Hoge Dijken’ en 
tussen 20 u. en 23 u. ben je 

welkom om de vangst te bewonde-
ren en mee te determineren. Want 
laat je niets wijsmaken: in tegenstelling 
tot wat K3 beweert zijn nachtvlinders 
geen ‘mottige motten’, maar verras-
send mooie insecten in alle formaten 
en kleuren.
Afspraak om 20 u. bij bezoekerscen-
trum ‘De Grote Zaagbek’, Oude Brug-
seweg 239 in Oudenburg. Een hoofd- 
of zaklamp, een muggenstick en warme 
kledij kunnen van pas komen. Meer info 
bij Koenraad Blontrock (059/250.697).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG 

& HOGE DIJKEN

De heidegebieden langs 
de ‘Drie Kastelenwandelroute’
Brugge
• Zondag 2 september om 8 u. (18 u.)

De Drie Kastelenwandel-
route verkent de domeinen 
Tillegem, Tudor, Beisbroek en 

Chartreuzinnenbos. Via wandelpaden 

en kasteeldreven doorheen uitgestrek-
te bossen, heideveldjes, graslanden en 
hoogstamboomgaarden ontdek je het 
gevarieerde boslandschap ten zuiden 
van Brugge. Onderweg getuigen de 
kastelen van Tillegem, Tudor en Beis-
broek van de rijke leefwereld van de 
Brugse elite door de eeuwen heen. 
Daarnaast brengt de route je ook naar 
historische hofstedes zoals ‘Hoeve Aan-
dekooi’, ‘Hoeve Pereboom’ en ‘Hoeve 
Hermitage’. Ook rosmolen ‘de Ster’ en 
het voormalig Kartuizerinnenklooster 
‘Sint-Anna-ter-Woestijne’ komen aan 
bod. We volgen het volledige traject 
van deze bewegwijzerde wandelroute, 
goed voor zo’n 12 km.
Afspraak om 8 u. op de parking bij het 
kruispunt Lindenstraat-Meiboomlaan 
in Roeselare voor carpooling of om 9 
u. op de parking van provinciedomein 
Tillegem, Wittemolenstraat 128 in 
Brugge. Breng eventueel een planten- 
of vogelgids en verrekijker mee. Meer 
info bij Peter Hantson (0486/899.444).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Weekwerkdag in het Groenhovebos
Torhout

• Dinsdag 4 september 
vanaf 13 u. (16.30 u.)
Zie werkdag 3 juli.

Controle slaapmuizenkasten 
Ploegsteert
• Zaterdag 8 september om 8 u.

De ‘slaapmuisvrienden’ gaan 
weer slaapmuizennestkasten 
controleren in Ploegsteert. 

Een unieke kans om eikelmuizen en 
hun sporen te zien. Wie geïnteres-
seerd is om mee te gaan, kan contact 
opnemen met Geert Carette (geert.
carette@skynet.be of 0484/183.761). 
Je kan zowel een hele als een halve dag 
aansluiten.
Organisatie: Lys Nature, Natuurpunt Poperinge 

& NATUUR.WERKGROEP TORHOUT

Plantenexcursie langs de rijksweg
Roeselare
• Zaterdag 8 september om 13.30 u. 
(17 u.)

Tijdens een wandeling in sep-
tember vorig jaar ontdekten 
we langs de Roeselaarse ring 

toch enkele bijzondere plantensoor-
ten. Waarschijnlijk zijn de zaden mee-
gelift met het vele (vracht)verkeer, af-
komstig uit nagenoeg heel Europa, dat 
over deze belangrijke verbindingsweg 
dendert. Tijdens deze initiatienamiddag 
determineren we alle planten langs 
een stukje van de N36.
Afspraak bij het kruispunt Oekense-
straat/Rijksweg (N36 – ‘de ring’) in 
Roeselare. Breng eventueel een plan-
tengids, loep en fluovestje mee. Meer 
info bij Peter Hantson (0486/899.444).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Familiewerkdag 
in het Groenhovebos
Torhout
• Zondag 9 september 

vanaf 9 u. 
(13 u.)
Zie werkdag 8 juli.

Nacht van het zoogdier
Staden
• Vrijdag 14 september 
vanaf 19.30 u. (23.30 u.)

Zoogdieren: ze zijn overal en 
ze nemen het van ons over als 
het buiten donker en stil wordt. 

Altijd al willen weten wie je kippeneie-
ren steelt of wat je hoort rommelen 
en snuiven in de tuin? Natuurpunt Kern 
Groot-Staden neemt je mee op verken-
ning in de wereld van onze wilde zoog-
dieren. We vangen muizen, luisteren naar 
vleermuizen, kijken welke beelden onze 
verborgen nachtcamera kon schieten en 
nog zoveel meer.
Je bent de hele avond welkom in het sta-
tionsgebouw van Vijfwegen, Ontmijners-
straat 1 in Westrozebeke. Bij de bar kan 
je terecht voor een drankje en om 20, 
21 en 22 u start er een avondlijke wan-
deling. Meer info bij Michael Parmentier 
(0483/638.090).
Organisatie: NP KERN GROOT-STADEN 

i.s.m. SLS ’t West-Vlaamse Hart

(Korst)mossenexcursie 
in het Sterrebos
Roeselare
• Zaterdag 15 september 

om 13.30 u. (17 u.)
Het poortgebouw van dit pro-
vinciale domein is rijk voorzien 
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van korstmossen en in het bos vinden we 
op de boomvoeten en langs de grachten 
verschillende soorten mos. Tijdens deze 
initiatienamiddag leren we je het verschil 
tussen beide soortgroepen en leer je en-
kele soorten herkennen.
Afspraak op de parking van het provin-
ciedomein in de Sterrebosdreef, net ten 
westen van het kruispunt met de Moor-
seelsesteenweg. Breng eventueel een 
loep en veldgidsen mee. Meer info bij 
Peter Hantson (0486/899.444).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Beleef de najaarstrek 
in ‘De Kleiputten’
Roeselare
• Zondag 16 september om 10 u. 
(11.30 u.)

Hoewel het reservaat slechts 
een beperkte oppervlakte heeft, 
vormt het een sterke aantrek-

kingspool voor vele doortrekkende wa-
ter— en zangvogels. Als rustgebied oe-
fent het moerasgebied een onmiskenbare 
magneetfunctie uit op de wijdere omge-
ving, zeker sinds de recente groei van het 
aangrenzende Bergmolenbos. Verrassin-
gen zijn in deze periode nooit ver weg en 
ijsvogel en zeldzame reigersoorten horen 
daar ook bij. Reken daarbij de libellen-, 
sprinkhanen- en vlindersoorten tussen 
de late herfstbloeiers en veel smakelijke 
bessen. En je weet dat deze wandeling 
iedereen van begin tot eind zal boeien. 
Twee natuurgidsen helpen je dit natuur-
juweeltje te ontdekken. Iedereen welkom, 
ook kinderen. Bij droog weer geen laar-
zen nodig. Afspraak op de parking van ‘De 
Kleiputten’ in de Babilliestraat in Rumbe-
ke (Roeselare). Meer info bij Piet Desmet 
(051/225.852).
Organisatie: NP MANDELSTREKE 

i.s.m. SLS ’t West-Vlaamse Hart

Tocht door de Latemse meersen
Sint-Martens-Latem
• Zondag 23 september om 13 u. 
(18 u.)

Natuurgids Lydie Faseur van 
Natuurpunt Kern Deurle-Latem 
zal ons door de Latemse Meer-

sen gidsen. Die liggen in het noorden 
van de gemeente op de rechteroever 
van de Leie. Deze meersen zijn ca. 130 
ha groot en worden gekenmerkt door 

bloemrijke natte hooi- en weilanden. Je 
vindt hier ook een uitgesproken reliëf als 
gevolg van de intense rivierwerking. De 
vochtige komgronden worden begrensd 
door landduinen en oeverwallen. In het 
noordwesten vind je een donk, een af-
gespoelde duin. Kenmerkend voor het 
Latemse meersengebied is het dichte 
netwerk van sloten dat werd aangelegd 
tijdens de vroege Middeleeuwen. Dit is 
ook een pracht van een vogelgebied, met 
tal van soorten die houden van vochtige 
graslanden en watergangen, waardoor ze 
op hun beurt weer de nodige roofvogels 
aantrekken: niet te missen.
Afspraak om 13 u. op de parking bij het 
kruispunt Lindenstraat-Meiboomlaan in 
Roeselare voor carpooling of om 14 u. op 
de steiger in Sint-Martens-Latem (Meers-
straat z. nr., ca. 100 m ten noorden van 
het gemeentehuis). Breng eventueel laar-
zen en een verrekijker mee. Meer info bij 
Peter Hantson (0486/899.444).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Weekwerkdag in het Groenhovebos
Torhout

• Dinsdag 2 oktober 
vanaf 13 u. (16.30 u.)
Zie werkdag 3 juli.

Paddenstoelenwandeling 
in het Vloethemveld
Zedelgem
• Zondag 7 oktober om 9 u. (12 u.)

Paddenstoelen, ze blijven ons 
fascineren en hoe meer je er-
over leert, hoe boeiender het 

wordt! Stap met ons mee door het Vloet-
hemveld en ontdek de mysterieuze we-
reld van de zwammen. Afspraak om 9 u. 
bij bezoekerscentrum ‘De Grote Zaag-
bek’, Oude Brugseweg 239 in Ouden-
burg voor carpooling of om 9.20 u. op 
de centrale parking van het Vloethemveld 
langs de Diksmuidse Heirweg in Zedel-
gem (halfweg tussen de kruispunten ‘Za-
bekestraat’ en ‘Vloethemveld’). Meer info 
bij Koenraad Blontrock (059/250.697).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG 

& HOGE DIJKEN vzw

Over kabouters en paddenstoelen
Torhout
• Zondag 7 oktober om 10 u. 
(11.30 u.)

Paddenstoelen zijn een van de 
belangrijkste inwoners van het 
bos. Ontdek welk nuttig werk 

ze verrichten en laat je verrassen door 
hun kleuren en vormen. Nadien genieten 
we van een lekkere kom soep.
Afspraak op de parking van Groenhove, 
recht tegenover de manege (Bosdreef 
8, Torhout). Meer info bij Xavier Dirix 
(0488/811.245).
Organisatie: NP TORHOUT

Verwelkoming nieuwe leden
Roeselare
• Zondag 7 oktober 2018 om 10 u. 
(12 u.)

We maken er met Natuurpunt 
Mandelstreke een traditie van 
om alle nieuwe leden van het 

laatste jaar op een zondagvoormiddag uit 
te nodigen voor een korte wandeling in 
en rond de Kleiputten, gevolgd door een 
natje en droogje.
Afspraak op de parking van de kleiputten 
in de Babilliestraat in Rumbeke (Roese-
lare). Breng eventueel laarzen en een ver-
rekijker mee. Meer info bij Peter Hantson 
(0486/899.444).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Filmvoorstelling 
‘De Nieuwe Wildernis’
Moorslede
• Vrijdag 12 oktober om 20 u. 
(21.30 u.)

Deze Nederlandse natuurfilm 
uit 2013 toont het jonge na-
tuurgebied de Oostvaarders-

plassen in Flevoland over de vier jaarge-
tijden heen. Met prachtige beelden krijg 
je een inkijk in het leven van 43 verschil-
lende diersoorten uit het gebied.
(Maar dit is geen onbesproken film, 
vooral omwille van het stevig bediscus-
sieerde natuurbeleid dat Staatsbosbeheer 
er voert. Dat zou onnodig leed met zich 
meebrengen voor de grote grazers en ten 
koste gaan van tal van planten en vogels.)
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. Diensten-

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

Eind vorig jaar hebben we de 10e  
verjaardag van ‘Natuurfotografen Hoge 
Dijken’ dik in de verf gezet met de  
2e editie van ons natuurfotofestival  
in Oudenburg.

De fototentoonstelling in de Arnoldus-
zaal gaf een ruim beeld van de interes-
ses van onze leden. Uiteraard is er veel 
belangstelling voor vogelfotografie, maar 
we zorgen ervoor dat ook andere disci-
plines zoals landschaps- en macrofoto-
grafie aan bod komen.

Op deze pagina’s kan je enkele – toe-
gegeven, nogal herfstige :-) - foto’s zien 
die toen werden tentoongesteld. Ook in 
de komende nummers mag je nog boei-
ende foto’s van onze leden verwachten.

En voor wie graag foto’s kijkt: er komen 
nog een paar interessante tentoonstel-
lingen aan.

Over Skokholm lees je op p. 28 in deze 
‘knotwilg’ en zondag 5 augustus om 
10.30 u. stellen we de nieuwe fototen-
toonstelling met het recentste werk van 
onze leden voor.

Je kan deze tentoonstelling nog tot eind 
december komen bekijken in ‘De Grote 
Zaagbek’, Oude Brugseweg 239 in Ou-
denburg. Je kan er terecht op woensdag 
van 14 tot 16 u. en zondag van 10 tot 
12 u.

Freddy Cordy

Fototentoonstellingen 
bij ‘Natuurfotografen Hoge Dijken’

Spinnenweb - Geert Demuynck

Eikel - Luc Vandekerchove

Weerspiegeling - Marc De Schuyter
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Papegaaiduikers - Patrick Pottier

Scholekster - Arnold Vansteene Kraanvogels - Noel Cabbeke

Klein waterhoen - Marie-Jeanne Decaluwe

Grote stern - Lily Brys
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Nieuws van ‘Natuurfotografen Hoge Dijken’

Skokholm - Dream Island

De voorbije lente was een schot in de 
roos, zeker als we de onweerachtige 
dagen met wateroverlast even verge-
ten. Ondanks de soms fel neerplen-
zende regen was het warm voor de tijd 
van het jaar, een welgekomen geschenk 
voor onze vogels. Prima omstandighe-
den om een territorium af te bakenen, 
een nest te bouwen en een partner te 
zoeken. De onderlinge spanningen en 
vele baltsrituelen zijn dan een lust voor 
oog en oor.

Vanuit één de vele vogelkijkhutten in de 
Uitkerkse Polder kan je dit mooi in het 
oog houden. Het kan er daar nogal hef-
tig aan toe gaan, zeker als een koppeltje 
een goede nestplaats heeft gevonden 
en een ander koppeltje die wil inpik-
ken. Soms vliegen de pluimen letterlijk 
in het rond.

Omdat je nooit weet wat er gaat ge-
beuren, moet je als natuurfotograaf 
uiterst gefocust zijn. Als je meermaals 

Zondag 29 juli stellen Bart Vercruysse 
en Pol Dewulf hun tentoonstellingspro-
ject ‘Vol de nuit’ (geselecteerd voor het 
22e internationale natuurfotofestival 
van Montier-en-Der in Frankrijk, dit jaar 
van 15 tot 18 november) en hun fo-
toboek ‘Skokholm - Dream Island’ voor. 
Afspraak om 10.30 u. in ‘De Grote 
Zaagbek’, Oude Brugseweg 239 in Ou-
denburg.

Skokholm – ja hoor, dit is geen typ-
fout – is een klein eiland in de Keltische 
Zee, vlak voor de kust van Wales. Het 
herbergt een van de grootste kolo-
nies Noordse pijlstormvogels (Puffinus 
puffinus), maar ook het stormvogeltje  
(Hydrobates pelagicus) vindt er een thuis.

naar dezelfde plek gaat om de reside-
rende vogels te observeren, leer je hen 
een beetje kennen en kan je inspelen 
op hun gedrag om ze op het juiste mo-
ment te fotograferen.

Ook natuurreservaat ’t Pompje in Ou-
denburg is een aanrader : een waar 
paradijs voor grutto’s, kieviten en tu-
reluurs. Door de vele regens stond er 
bij het uitkomen van de broedsels nog 
heel wat water in de ondiepe plassen. 
Prachtig om de kuikentjes gade te slaan 
terwijl ze bij het water jagen op mug-
gen en vliegjes.

Een soort die de laatste jaren een ge-
weldige opgang heeft gemaakt is de 
blauwborst. Deze prachtige zanger, een 
neefje van de roodborst, maar een stuk 
minder bekend, leeft meestal verbor-
gen in de vegetatie van rietmoerassen 
en moerasbossen. Op het menu staan 
vooral insecten, larven, slakjes en wor-
men, aangevuld met bessen en zaden.

Het boek is opgebouwd rond een 
reeks unieke avond- en nachtopnames 
van deze vogels in vlucht boven hun 
broedgebied. Daarnaast komen ook 
andere soorten aan bod die op het ei-
land voorkomen.

De tentoonstelling is enkel te bekijken 
op zondag 29 juli van 10.30 tot 12 u. en 
van maandag 30 juli tot en met donder-
dag 2 augustus van 14 tot 16 u.

Het fotoboek, in het Engels met bijge-
voegde vertaling in het Nederlands en 
het Frans, is beschikbaar vanaf juli aan 
€ 20, € 25 inclusief verzending. Te be-
stellen door overschrijving naar rek. nr. 
BE56.1030.5477.7988 van Leopold De-

Het beste tijdstip om een blauwborst 
te spotten is ’s morgens vroeg, op een 
windstille dag. Dan kan je het mannetje 
in al zijn glorie bewonderen, zingend 
van op een hoge rietstengel of een wei-
depaaltje. Een aanrader.

Freddy Cordy

wulf, Nieuwpoortsteenweg 162, 8470 
Gistel. Meer info bij Bart (bartphoto.
vercruysse@icloud.com) of Leopold 
(leopolddewulf@gmail.com).

Peter Lemmens

Blauwborst. Gegevens: Nikon D500, 

lens Nikon 200-500 mm, f 5.6, 

snelheid 1/800 s, ISO 1250.
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P L A AT S E L I J K E  B I J D R A G E N

Een memorandum voor Roeselare
Lokale verkiezingen zondag 14 oktober 2018

Natuurpunt Mandelstreke maakt er een 
traditie van om bij elke lokale verkie-
zing het Roeselaarse natuur- en milieu-
beleid van de voorbije 6 jaar te evalu-
eren. Op basis van deze evaluatie en 
rekening houdend met de laatste evo-
luties op vlak van natuur en milieu, stelt  
NP Mandelstreke dan een memoran-
dum op. Daarin vind je de punten die 
volgens ons prioritair zijn voor de vol-
gende beleidsploeg.

We verstuurden dit memorandum 
naar alle politieke partijen in Roeselare.  
Ze waren allemaal zo sympathiek om 
een vriendelijk bedankwoordje terug  
te sturen, meestal begeleid door een 
standaardzinnetje als “Wij zullen de 
waardevolle inhoud van dit document met  
de nodige aandacht behandelen”. Eén  
politieke partij heeft ons ook effectief 
uitgenodigd om dit memorandum toe 
te lichten.

De bescherming van biodiversiteit,  
erfgoed, milieukwaliteit en open 
ruimte vraagt, door de steeds groter 
wordende uitdagingen en niet in het  
minst door het opwarmende klimaat, 
naar een meer geïntegreerde aanpak. 
Lees dit memorandum dan ook op 
deze manier en zie het verband tussen 

deze 30 verschillende, maar nauw ver-
weven actiepunten.

A. Klimaat
We stellen vast dat de opwarming van 
het klimaat het Gewestplan (1), het 
Algemeen Plan van Aanleg (2) en het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
(3) onder druk zet. Langdurige droogte- 
en hittegolven, waarvan je de effecten 
in een stedelijke omgeving met weinig 
groen nog eens zo hard voelt, worden 
gevolgd door intense buien, die in een 
mum van tijd een ongeziene hoeveel-
heid water laten neerplenzen.

Deze nieuwe realiteit maakt heel wat 
onderdelen van deze plannen irrelevant. 
We stoppen best even met het ontwik-
kelen van alle industrie- en woongebie-
den tot de impact van de klimaatproble-
matiek op de stad grondig geanalyseerd 
is, zodat de plannen bijgestuurd kunnen 
worden.

Zo liggen heel wat nog te bebou-
wen gronden in overstromingsgebied.  
Wat doe je daar mee? De klassieke ‘op-
lossing’ is dan om pompen te installeren, 
maar naar waar pomp je al dat water in 
een stad die in een kom ligt, omgeven 
door heuvels?

1.  Alle nog bestaande natuurlijke wa-
terbuffers binnen en buiten de ring, 
zoals beekvalleien, worden integraal 
(!) behouden en ruimtelijk vastgelegd 
in een RUP (4).

2.  De bestaande waterbuffers worden 
ingericht in functie van meer biodiver-
siteit en een betere waterbeheersing.

3.  Alle verkavelingen, of ze nu al gedeel-
telijk in uitvoering zijn of nog in de 
pijplijn zitten, worden grondig geanaly-
seerd in functie van de laatste inzichten 
omtrent aanpassing aan de klimaatver-
andering, bouwwijze en ruimtegebruik. 
Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck 
heeft alvast heel wat prikkelende idee-
en in de aanbieding (5).

4. Elke inbreiding met meerverdie-
pingswoningen wordt in de nabije 
omgeving gecompenseerd met een 
overeenkomstige oppervlakte recre-
atie- of speelnatuur. Dat is niet alleen 
goed voor de fysieke en mentale ge-
zondheid van de omwonenden, het 
verlaagt ook de impact van hittegol-
ven en wateroverlast.

5. Ook private inbreidingsprojecten 
moeten de ‘verstening’ compense-

De vallei van de Babilliebeek binnen de ring: een natuurlijke waterbuffer van 6 ha, nu nog woonuitbreidingsgebied.
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ren met een overeenkomstige op-
pervlakte groen. Daarbij kunnen 
bijvoorbeeld bbq-mogelijkheden, 
graspleintjes, natuurlijke groenzones 
of speelpleintjes aangelegd worden.

 Op dit ogenblik is het echter zo dat 
private inbreidingsprojecten open-
baar groen ‘privatiseren’, zoals ge-
beurde in de omgeving van de Grote 
en de Kleine Bassin. Dankzij nabijge-
legen openbaar groen genereren de 
bouwheren een meerwaarde voor 
hun bouwproject zonder zelf bijko-
mend recreatief- en speelgroen te 
realiseren voor de bewoners van 
hun projecten.

6. Samenvattend: alle bouwprojecten, 
zowel openbaar als privé, voorzien 
in groen dat zowel de biodiversi-
teit als de recreatiemogelijkheden 
vergroot. De gewenste oppervlakte 
kan bijvoorbeeld bekeken worden in 

functie van de oppervlakte 
of het aantal gebruikers/in-
woners van een gebouw.

7.  De stad Roeselare 
ontwikkelt een klimaatplan 
om de uitstoot van broei-
kasgassen te verminderen 
en om zich aan te passen 
aan het opwarmende kli-
maat, en voert dit versneld 
uit. Daarbij zijn diepgaande, 
samenhangende en snelle 
acties nodig, waarbij je au-
tomatisch raakt aan thema’s 

als bouwen, energie, groen, lucht-
kwaliteit, verkeer, voedselproductie, 
water, … In dit kader dringt zich ook 
een versnelde betonstop op.

 Op zondag 27 mei stelde de stad 
Roeselare tijdens het ‘klimaatfestival’ 
(6) haar klimaatplan voor, een plan 
dat samen met de klimaatswitchers 
#VANRSL werd geschreven. Is dit 
plan voor de toekomst diepgaand 
genoeg of bestaat het eerder uit 
leuke losse flodders?

B. Ruimtelijke ordening
Verkavelingen à la ‘jaren 60’ vieren nog 
steeds hoogtij in Roeselare: ruimtever-
slindende projecten waarbij je ongeveer 
25 vrijstaande woningen per hectare 
bouwt. Dit zorgt niet alleen voor een 
verrommeling en versnippering van land-
schap en natuur, het brengt ook een gro-
te maatschappelijke kost met zich mee. 
Er zijn de praktische moeilijkheden met 

bijvoorbeeld de aansluiting 
op elektriciteit, gas, riolering, 
water en wegennet, maar 
ook de maatschappelijke 
gevolgen op bijvoorbeeld 
vlak van luchtvervuiling en 
verkeersveiligheid doordat 
dergelijke locaties nauwe-
lijks bereikbaar zijn met het 
openbaar vervoer.

8.  Het verderzetten van 
het huidig verkavelings-
beleid, met bijvoorbeeld  
ruim 500 nieuwe woningen 
in Rumbeke en zo’n 1.000 
nieuwe woningen in het 

noorden van Roeselare, genereert 
grote problemen. Dit is nefast voor 
biodiversiteit, mobiliteit, sociale 
mix en klimaatuitdagingen als hitte  
en wateroverlast.

9.  Er zijn steeds meer vragen bij de 
geplande ‘duurzame wijk’ in de 
omgeving van de Gitsestraat. Dit 
is naar de huidige inzichten maar 
een mager beestje geworden: wat 
beperkte cohousingprojecten, iets 
beter geïsoleerde woningen en 5% 
meer groen. Een werkgroep van de 
Roeselaarse milieuraad werkte een 
inspirerend groenplan uit, vertrek-
kend vanuit het bestaande land-
schap met zijn laagtes, moerasjes 
en poelen. Maar dat plan is door 
de bouwpromotor nogal losjes 
geïnterpreteerd, vooral in func-
tie van waar de huizen moeten 
komen, niet vanuit het bestaande 
landschap. Uitstellen en herdenken 
is de boodschap. Google bijvoor-
beeld ‘Project Kantvelde’ in Meche-
len eens, of snuister in de voorstel-
len van Vlaams Bouwmeester Leo 
Van Broeck (5).

10. De stad Roeselare stippelt een 
bouw- en woonbeleid uit dat niet 
in functie staat van verkavelaars en 
bouwpromotoren, maar in func-
tie van de inwoners. Daarbij is 
er aandacht voor bereikbaarheid 
(te voet, met de fiets en met het 
openbaar vervoer), bescherming 
tegen hittegolven en wateroverlast, 
groene energie en energiebespa-
ring, recreatie- en speelnatuur, een 
goede sociale mix, verdichting, … 
Ook het stilleggen en herzien van 
bouwprojecten hoort hierbij.

11. Groenplannen ontwikkelen en re-
aliseren is niet het werk van ver-
kavelaars en bouwpromotoren! 
De stad Roeselare moet zijn eigen 
stempel durven zetten.

12. Het mixen van industrie- en woon-
gebied, zoals bijvoorbeeld tussen 
de Brugsesteenweg en de Gitse-
straat, of bij de ontwikkeling van de 
Verbrandingsstraat, ondergraaft de 

Inbreiding in Krottegem, omgeving spoortalud. 

Waar blijft het recreatief- en speelgroen?

De nabijheid van openbaar groen zorgt voor een meerwaarde 

voor bouwprojecten: ze ‘privatiseren’ 

het beperkte openbaar groen!
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aanwezige woonkwaliteit! Stoppen 
met deze praktijken is de boodschap. 
En waar het kwaad al geschied is: wie 
zorgt er voor de leefkwaliteit van de 
bewoners? Hoe beperk je de ge-
luidshinder en de visuele vervuiling?

13. Wanneer stopt het uitdijen van de 
‘woonkorrels’, de kleine woonker-
nen, in het buitengebied? Het ver-
schil tussen ‘platteland’ en stad wordt 
steeds kleiner. Wij dringen er op aan 
dat de ‘pyjamazones’, de rood-wit-
gearceerde gebieden uit het gewest-
plan, onverkaveld blijven. Binnen het 
Bergmolenbos, het geplande stad-
bos bij natuurgebied ‘De Kleiputten’, 
heeft de stad na zwaar protest en 
ruim 170 bezwaarschriften gelukkig 
ingegrepen en het verkavelingspro-
ject afgeserveerd. Er wordt nu ge-
dacht aan de ontwikkeling van een 
natuurcentrum in deze zone. Doen! 
Dit is een centrumstad waardig.

14. De verdere ontwikkeling van de in-
dustriezones langs de rijksweg rond 
Roeselare, zoals nu in Beveren en 
Rumbeke, veroorzaakt steeds gro-
tere conflicten met de bestaande en 
geplande woonzones. Het uitbreiden 
van deze industriezones zorgt per 
definitie voor lawaaihinder en toene-

mend vrachtverkeer. Welke 
keuzes maakt de stad zo-
dat de hinder tot een mini-
mum beperkt blijft?

C. Mobiliteit
Gele fietssuggestiestroken 
maken van Roeselare nog 
geen fietsstad. Als je vanuit 
de randgemeenten naar 
het centrum van de stad 
fietst, moet je heel wat risi-
cosituaties trotseren.

15. Wanneer kiest de stad 
de zwakke weggebrui-
ker als uitgangspunt voor 
haar mobiliteitsbeleid? Elke 
zwakke weggebruiker, of 
het nu een wandelaar, fiet-
ser of rolstoelgebruiker 

is, ervaart dagelijks dat de auto het 
stadscentrum domineert. Hoe kan 
het netwerk met veilige wandel- en 
fietsverbindingen verfijnd worden?

16. Durven de Roeselaarse beleidsmen-
sen een deel van de stadscentrum 
terug te geven aan wandelaars, fiet-
sers en spelende kinderen? Uiteraard 
moet er dan rekening gehouden wor-
den met de hele context: handelsza-

ken, locaties van de ondergrondse 
parkings, openbaar groen, openbaar 
vervoer, … Maar zo kan Roeselare 
in de voetsporen treden van andere 
centrumsteden met wat meer lef. De 
heraanleg van het De Coninckplein 
is alvast een mooie stap in de goede 
richting (7).

17. Er is nood aan meer veilige en vlotte 
fiets(snel)wegen tussen Roeselare en 
de buurgemeenten.

18. Tijdens de volgende legislatuurperi-
ode zou een vaste en veilige verbin-
ding tussen het Bergmolenbos en het 
Sterrebos gerealiseerd kunnen wor-
den voor fietsers en wandelaars. Zo 
worden deze belangrijke groenzones 
ook recreatief met elkaar verbonden.

D. Recreatie
Wandelwegen en fietsknooppunten: wat 
doen ze ertoe in een door de bio-indu-
strie verarmd en verschraald landschap, 
waar het zoeken is naar een snipper na-
tuur? Waar ‘kleine landschapselementen’ 
als heggen, knotbomen en poelen weg-
gegomd zijn? ‘Groene en blauwe linten’, 
groenzones en waterlopen die vanuit het 
buitengebied de stad in lopen, zijn niet 
alleen goed voor de natuur en voor het 

De plannen van een verkavelaar om middenin 

het toekomstige stadsbos een villawijk in te plannen. 

Dit gaat gelukkig niet door.

Een simulatie van hoe het vernieuwde De Coninckplein er zal uitzien. Een stap in de goede richting.
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opvangen van de problemen die ont-
staan door de klimaatverwarming. Ze 
zorgen ook voor recreatiemogelijkheden 
in de stad.

19. Roeselare werkt samen met Stad-
Land-schap ‘t West-Vlaamse hart, 
Westtoer en andere partners  
projecten uit die het landschap  
effectief aangenamer, mooier en 
natuurrijker maken. Dit gebeurt  
bij voorkeur in samenwerking met 
de landbouwsector.

20. Er wordt de komende legislatuur-
periode eindelijk werk gemaakt van 
een volwaardig natuureducatief cen-
trum bij natuurgebied ‘De Kleiputten’ 
en het stadsbos, als poort naar het 
Bergmolenbos.

21. De stad zet stappen om ‘De Kleiput-
ten’ door de Vlaamse overheid te la-
ten erkennen als natuurreservaat.

E. Stadsbos en stadsgroen
De Roeselaarse natuur- en milieuvereni-
gingen realiseerden in 1990, ondertussen 
al 28 jaar geleden, geïntegreerde plannen 
voor het ‘Bergmolenbos’. Hoe lang gaat 
de Vlaamse overheid haar vertragingsma-
noeuvres, zoals het verbod op het ont-

eigenen van grond, nog volhouden? De 
inspanningen die tijdens de huidige legis-
latuurperiode werden gedaan, moeten in 
de toekomst onverminderd doorgezet 
worden. De realisatie van een stadsbos 
mag echter niet als excuus gebruikt wor-
den om extra groen uit het stadscentrum 
te weren. Op dit ogenblik is het stads-
groen trouwens nogal te vaak kijk- en 
opsmukgroen, met weinig belevings- en 
natuurwaarde. Dat zie je bijvoorbeeld in 
de omgeving van de bibliotheek Arhus. 

22. Tijdens de komende legislatuurperi-
ode worden de stadsbossen Bergmo-
lenbos en Krommebeekbos voor min-
stens 80% gerealiseerd en ingericht.

23. Samen met het Agentschap voor 
Natuur en Bos wordt de nodige pro-
motie gevoerd voor deze stadsbos-
sen, zodat ook het ruime publiek de 
weg ernaartoe vindt.

24. Het driehoekige perceel bij de par-
king van het Sterrebos wordt einde-
lijk bebost. Deze zone staat al op het 
APA uit 1994 ingekleurd als bos!

25. Alle kleine groenzones, zoals de poel 
in de Wolstraat en de omgeving er-
van, blijven integraal behouden als 

groene eilanden binnen de dicht-
bevolkte woonwijken. Er is daar nu 
al een schrijnend gebrek aan groen.

26. Alle openbare groenzones en alle 
waardevolle private groengebie-
den, zoals grote tuinen met hoge 
natuurwaarden, worden in een 
RUP opgenomen om deze te be-
schermen. Zo blijft er in de stad 
ruimte voor biodiversiteit en blijft 
de stad koeler tijdens hittegolven. 
Een voorbeeld van hoe het niet 
moet vind je in Rumbeke (8).

27. Alle nieuwe (inbreidings)projecten 
realiseren compensatiegroen. De 
stad werkt daarvoor een struc-
tuur uit volgens de principes van 
de ‘lobbenstad’ (9), waarbij vanuit 
het stadscentrum een aantal sterk 
verstedelijkte ‘vingers’, geënt op de 
wegeninfrastructuur, het omringen-
de landschap in reiken. Daartussen 
vind je ruimte voor natuur en water. 
Dit zorgt voor de nodige groene 
infrastructuur waar vele inwoners 
van Roeselare zo naar verlangen. 
Daarnaast is er daar ook plaats voor 
natuur, waterbuffering en zorgt dit 
voor verkoeling tijdens hittegolven.

F. Afval en zwerfvuil
Al meer dan 15 jaar worden er zwerf-
vuilacties georganiseerd in Roeselare 
en het resultaat daarvan in parken en 
langs wegen: nihil. Volgens OVAM, de 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaat-
schappij, betaalden de gemeenten in 
2015 155,4 miljoen euro voor het 
opruimen van zwerfvuil, dat is bijna 24 

Deze poel in de Wolstraat ligt middenin een verkaveling en wordt nu bedreigd 

door de plannen om hier twee appartementsgebouwen neer te zetten.

‘Brood’, de bakkerij/bistro in de Hubrechtstraat 

en de Duitse telefooncentrale ernaast zijn 

beschermd als monument. Erachter ligt een 

prachtige tuin met oude bomen verstopt.
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euro per inwoner per jaar (10). Een 
groot deel van dit zwerfvuil bestaat uit 
drankverpakkingen.

Ondertussen steunt meer dan de helft 
van de Vlaamse steden en gemeenten 
de vraag van de Statiegeldalliantie om 
dit jaar nog statiegeld in te voeren op 
alle drankblikjes en plastic drankfles-
sen (11).

28. Roeselare sluit zich aan bij de  
Statiegeldalliantie.

29. Voor het resterende zwerfvuil moet 
een sterke sensibiliseringcampagne 
opgezet worden in samenwerking 
met Mirom e.a. partners.

30. Recidivisten moeten stevig aange-
pakt worden. Een betere controle 
dringt zich op.

Tekst & foto’s: Peter Hantson

(1) Gewestplan Roeselare-Tielt van 19 janu-

ari 1980: zie www.geopunt.be/kaart?app= 

gewestplan_app

(2) Algemeen Plan van Aanleg Roeselare van 

21 april 1994: zie www.roeselare.be/inwoners/

wonen/bouwen-en-verbouwen/plannen-en-voor-

schriften/algemeen-plan-van-aanleg-apa

(3) Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Roesela-

re van 2 augustus 2012: zie www.roeselare.be/in-

woners/wonen/bouwen-en-verbouwen/plannen-en-

voorschriften/gemeentelijk-ruimtelijk-structuurplan

(4) Ruimtelijk uitvoeringsplan

(5) De ideeën van Vlaams Bouwmeester Leo Van 

Broeck zijn o.m. terug te vinden via www.vlaams-

bouwmeester.be/sites/default/fi les/uploads/EX-

TENDED_NL_17052017.pdf

(6) Meer info over het klimaatfestival op www.

klimaatswitch.be/klimaatfestival

(7) Plannen voor het ‘De Coninckplein’: zie www.

roeselare.be/wonen-en-leven/verkeer-en-mobil i-

teit/projecten/heraanleg-de-coninckplein

(8) Zie www.rumbeke-park.be

(9) Zie www.bosplus.be/k/nl/news/view/335 

65/31588/de-lobbenstad-als-natuurgebaseerde-

oplossing-case-study-sint-niklaas.html

(10) Zie www.bondbeterleefmilieu.be/dossiers/

statiegeld/faq

(11) Zie www.statiegeldalliantie.org

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



Wandel een hele zomer lang mee  
met ‘Ontdek-je-Plekje’ 2018

Woensdag 4 juli: Groenhovebos (Torhout)
Afspraak op de parking van Groenhove, 
recht tegenover de manege, Bosdreef 8, Torhout.

Bart Van Thuyne neemt je mee op een natuurhistorische wande-
ling in en rond Groenhovebos. Natuur en historie: Groenhove 
bulkt er van! Wil je weten hoe een heideveld ontstaat 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 vrouwenlopers zijn?
Zoals je ziet, stof genoeg voor een boeiende avondwandeling. Bo-
vendien startte Natuurpunt Torhout een paar jaar geleden met 
‘aankoopproject Groenhove’ en Bart kan je er alles over vertellen.

Woensdag 11 juli: Huwynsbossen (Lichtervelde)
Afspraak op de parking van de Huwynsbossen in 
de Beverenstraat in Lichtervelde, schuin tegenover 
huisnummer 88. Bij regen zijn laarzen noodzakelijk.

Boswachter Koen Maertens gidst ons door De Huwynsbossen, 
een groene long in een relatief natuurarme regio. In de middel-
eeuwen maakten de Huwynsbossen nog deel uit van een lang-
gerekte bosgordel, die liep van Gits over Beveren tot Koolskamp. 
Langzaamaan werd dit gebied ontgonnen en na 2 wereldoorlogen 
was er van de Huwynsbossen geen sprake meer.
Eind jaren ‘90 kreeg het bos op deze 50 m hoge heuvelrug een 
nieuwe start. Langs de Gentweg was een forse houtkant gespaard 
gebleven waar tal van typische bosplanten, zoals bosviooltje en 
salomonszegel, wisten te overleven. Gaandeweg werden gronden 
rond de houtkant aangekocht en beplant met een brede waaier 
aan loofhoutbomen, waaronder zelfs collecties wilde rozen en bij-
zondere wilgen. Nu kan je hier genieten van de zalige rust tijdens 
een fijne wandeling door dit 35 hectare grote domein. Speur je 
mee naar reeën, ransuilen en sperwers?
Breng eventueel ook een verrekijker mee, want bij helder weer 
kan je zelfs de Brugse torens zien, zo’n 23 km naar het noorden!

Woensdag 18 juli: Stuivekenskerke (Diksmuide)
Afspraak bij de kerk van Stuivekenskerke, 
Stuivekenskerkestraat 1 B in Diksmuide.

Stuivekens is een gezellig dorpje op de linkeroever van de IJzer, met 
de voeten in de polderklei. Het dorpscafeetje, de kasteelhoeve en 
het natuurgebied luisteren er allemaal naar de naam ‘Viconia’. Als je 
wil weten hoe dat komt, ga dan mee met Leopold Dewulf. Hij vertelt 
je er alles over.

35

In juli en augustus verkennen we voor het 30e jaar op rij de mooiste en natuurrijkste plekjes in de 
streek. Elke woensdagavond in juli en augustus, om 19.30 u., neemt een natuurgids je mee op sleep-
touw voor een wandeling van ongeveer twee uur. Dit jaar bezoeken we volgende gebieden:
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Woensdag 25 juli: Colvebeekzipte en omgeving (Kortemark)
Afspraak bij de loods in de Steenstraat, net ten noorden 
van het kruispunt Koekelarestraat/Steenstraat in Kor-
temark. Het terrein is moeilijk toegankelijke en laarzen 
zijn noodzakelijk. Personen die niet zo goed te been zijn, 
kunnen moeilijkheden ondervinden.

Dirk Anseeuw en Patrick Deruytter nemen ons mee naar het noor-
delijkste punt van Kortemark, aan de grens met Koekelare. Daar 
liggen tussen velden en weiden, in wat ooit de uiterste rand van het 
omvangrijke Edewallebos was, enkele interessante natuureilandjes. 
Zo vind je in de Colvebeekzipte (*) twee verschillende biotopen die 
het bezoeken meer dan waard zijn.
Aan de ene kant heb je het ‘oud bos’-gedeelte met een aantal speci-
fieke planten als bosanemoon, kruipend zenegroen en muskuskruid. 
In het verruigde weidegedeelte vind je, dankzij de invloed van het 
opborrelende kwelwater, bijzondere soorten als dotterbloem, hol-
pijp en pijptorkruid. En in de onmiddellijke omgeving zijn nog andere 
waardevolle restbosjes te vinden. 
(*) Dit gebiedje werd vroeger het ‘GNOP-gebied’ genoemd. ‘GNOP’ 
is de afkorting van ‘Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan’, een do-
cument dat begin jaren ’90 werd opgemaakt door de gemeenten 
en beschrijft welk beleid men zou voeren op vlak van natuurbehoud 
en –ontwikkeling.

Woensdag 1 augustus: Maskobossen (Jabbeke)
Afspraak op de parking van het nieuwe kerkhof, 
Aartrijksesteenweg 91 in Jabbeke. Dit vind je ongeveer 
1 km ten zuiden van het dorpscentrum.

Vanavond neemt Kris D’Hondt ons mee naar de Maskobossen  
in Jabbeke. Niemand die trouwens weet waar die naam vandaan 
komt. Deze parel van een bosgebied is sinds 2000 eigendom  
van Natuurpunt en wordt beheerd door onze vrienden van Natuur-
punt Jabbeke.
Dit boscomplex met zijn typisch blokvormig drevenpatroon ont-
stond ten tijde van Napoleon en was meer dan 100 jaar een pro-
ductiebos. De hoge zomereiken met ondergroei van onder meer 
hazelaar, lijsterbes en sporkehout zorgen voor een gevarieerd loof-
houtbos, maar er zijn ook een aantal percelen met enkel hakhout. 
Tal van planten en dieren vinden een onderkomen in dit bos, de 
hooilanden en poelen. Kinderen kunnen terecht in ‘De Speelplekke’, 
een wondermooi stukje speelnatuur.
Zin om mee op stap te gaan? Weet dan dat dit bos ook een rol 
speelt in een duistere moordzaak, gepleegd in een ver verleden. 
Dwaalt er nog ergens een Franse soldaat rond? Of kom mee kijken 
naar wat er gebeurde met een stuk akkerland dat sinds 2001 niet 
meer bewerkt werd. Het resultaat is verbluffend.

Woensdag 8 augustus: De Hoge Dijken (Oudenburg)
Afspraak bij bezoekerscentrum ‘De Grote Zaagbek’, 
Oude Brugseweg 239 in Oudenburg.

Leopold Dewulf neemt ons mee op verkenning in ‘De Hoge Dij-
ken’, beter bekend als de ‘Roksemput’. Dit domein van 52 hectare 
ontstond door zandwinning bij de aanleg van de autoweg Jabbeke-
Veurne (1973-1976) en groeide al snel uit tot een belangrijke voed-
sel- en rustplaats voor watervogels. Je vindt er ook heel wat andere 
interessante planten en dieren.
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Bovendien heeft de eigenaar, het Agentschap voor Natuur en Bos, 
het voorbije jaar stevig geïnvesteerd in beheer en infrastructuur. Zo 
werden bijvoorbeeld enkele ruigtes aangepakt, zodat er plaats komt 
voor interessantere vegetatie. En twee vervallen kijkhutten werden 
vervangen door een verhoogd exemplaar en een kijkwand. Kortom: 
meer dan genoeg om op ontdekkingstocht te gaan.

Woensdag 15 augustus: Bekegem (Ichtegem)
Afspraak bij het beschermde Sint-Amanduskerkje van 
Bekegem, Kerkweg z. nr. in Ichtegem. 

Michel Maeckelbergh neemt ons mee naar Bekegem. “Piepklein maar 
fijn” of “’t ende van de wereld“, zo zeggen ze dat daar. Hier stond de 
wieg van onze gids en bracht hij zijn jeugd door. Hij neemt ons van-
avond mee voor een wandeling langs de Kerkweg, de Witte Molen 
op de grens met Roksem, de Zeeweg, een bosje en de Zilverstraat. 
Genietend van de zomeravond, met een fijne babbel en weer wat 
extra kennis, keren we terug naar ons vertrekpunt.

Woensdag 22 augustus: d’Aertrcyke (Torhout)
Afspraak op de parking van d’Aertrcyke, Zeeweg 42 
in Torhout.

Wat is er romantischer dan een avondwandeling in een kasteeltuin? 
Provinciedomein d’Aertryke of ‘de Maeres’ is daar een uitgelezen 
plek voor. Bekijk zijn prachtige collectie exotische bomen, geniet van 
de weerspiegeling van het romantische neo-renaissancekasteel in 
de vele vijvers of luister naar de avondrust in het duisterende bos.
Je vindt er statige mammoetbomen, moerascypressen en tulpenbo-
men. Op het water wilde eenden, Canadese ganzen en witte zwa-
nen. Verderop in het park en de aansluitende bossen veel wilde plan-
ten en dieren. En nababbelen kan op het terras van ‘Het Koetshuys’, 
met zicht op het kasteel. Stuk voor stuk redenen om deze wandeling 
in dit prachtige park- en bosgebied niet te missen.

Woensdag 29 augustus: De Swal & zomers etentje 
(Koekelare)

Afspraak aan café ‘De Klyteput’, Bergmolenweg 2 
in Koekelare. Aansluitend kan je aanschuiven voor 
een etentje. Inschrijven voor het etentje noodzakelijk.

Als afsluiter voor onze reeks ‘Ontdek-je-Plekje’-zomerwandelingen 
gaan we traditiegetrouw op stap in onze eigen Swal en verkennen 
we het mooiste deel van de Koekelarebergwandelroute. Bij mooi 
weer heb je van daar een zicht op onze kustlijn en op de West-
Vlaamse ‘bergen’.
Aansluitend kan je aanschuiven voor een etentje in ‘De Klyteput’. 
Op het menu: een aperitiefje (kan met of zonder alcohol), gegrild 
varkensvlees (côte à l’os met aardappelen en groenten) of een ve-
getarische schotel en als dessert is er lekker roomijs van ’t Dischhof 
met honing en tarwemaltstroop.
Inschrijven kan tot en met zaterdag 26 augustus door 16 euro per per-
soon over te schrijven naar rekeningnummer BE86.9731.7610.5150 
van Natuurpunt Ruidenberg met de vermelding ‘etentje 29/8’, of 
door contante betaling bij een van de bestuurders.

Meer info bij Georges Pollentier (051/589.418).

Organisatie: Natuurpunt Ruidenberg - Foto’s: Erwin Derous.
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P L A AT S E L I J K E  B I J D R A G E N

Bruggestraat 113  
TORHOUT

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

Om een groeiend aantal natuurgebieden te beheren, werkt Natuurpunt zo veel mogelijk samen met plaatselijke 
landbouwers. Waar dat niet mogelijk is, schakelt Natuurpunt eigen runderen in om de natuurgebieden te begra-
zen. Om de kuddes jong en vitaal te houden, worden elk jaar een aantal volwassen dieren geslacht. De opbrengst 
van de verkoop van dat vlees wordt opnieuw geïnvesteerd in het goed beheer van onze natuurgebieden.

Alle informatie over het aanbod en de prijzen van dit natuurvlees vind je op www.veeakker.be.

JE KAN JE BESTELLINGEN AfHALEN OP 4 AUGUSTUS, 1 SEPTEMBER Of 29 SEPTEMBER 
OP DE PARKING VAN HET STATION VAN TIELT, TELKENS TUSSEN 12.50 U. EN 13.05 U.

Met al je vragen kan je terecht bij Veeakker: info@veeakker.be of 016/639.990.
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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
 2.820 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 

Di. 3 juli  vanaf 13 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  vanaf 9 u.  Familiewerkdag in het Groenhovebos  NPT
Zo. 8 juli  14 u.  Zwaluwenfietstocht in Vijfwegen  NPKGS
Zo. 8 juli  15 u.  Big Jump  extern
Wo. 11 juli  19.30 u.  Met Mergus op stap in het Wijnendalebos  NPT
Wo. 11 juli  19.30 u.  ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: De Huwynsbossen  NPR
Wo. 18 juli  19.30 u.  ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: Stuivekenskerke  NPR
Wo. 25 juli  19.30 u.  ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: Colvebeekzipte en omgeving  NPR
Za. 28 en Zo. 29 juli   ‘Het Grote Vlinderweekend’   Natuurpunt
Zo. 29 juli  10.30 u.  Boek- en fotovoorstelling ‘Skokholm’  NPGO&HD
Wo. 1 aug.  19.30 u.  ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: De Maskobossen  NPR
Za. 4 aug.  13.30 u. Vlinders en planten in Beveren  NPM
Zo. 5 aug.  10.30 u.  Opening nieuwe natuurfototentoonstelling  NPGO&HD
Di. 7 aug.  vanaf 13 u.  Weekwerkdag in het Groenhovebos  NPT
Wo. 8 aug.  19.30 u.  ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: De Hoge Dijken  NPR
Vr. 10 aug.  vanaf 14 u.  Natuurpuntstand op ‘Lokaal’  NPM
Za. 11 aug.  9 u.  Werkdag in ‘De Kleiputten’  NPM
Zo. 12 aug.  vanaf 9 u.  Familiewerkdag in het Groenhovebos  NPT
Wo. 15 aug.  19.30 u. ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: Bekegem  NPR
Wo. 22 aug.  19.30 u.  ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: d’Aertrcyke  NPR
Vr. 24 & za. 25 aug.   ‘Nacht van de Vleermuis’  Natuurpunt
Vr. 24 aug.  vanaf 19 u.  Arboretum by night 2.0 - dieren in het duister  NPR
Za. 25 aug.  20 u.  ‘Nacht van de Vleermuis’ in het ‘Sterrebos’  NPM
Zo. 26 aug.  vanaf 10 u.  Natuurpuntstand op ‘West-Vlaanderens Mooiste’  NPM
Wo. 29 aug.  18.30 & 20 u.  ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: ‘De Swal’ & zomers etentje  NPR
Za. 1 sep.  13.30 u.  Planten- & insectenwandeling rond de Vijfwegenpoel  NPM
Za. 1 sep.  vanaf 20 u.  Nachtvlinders in ‘De Hoge Dijken’  NPGO&HD
Zo. 2 sep.  8 u.  De heidegebieden langs de ‘Drie Kastelenwandelroute’  NPM
Di. 4 sep.  vanaf 13 u.  Weekwerkdag in het Groenhovebos  NPT
Za. 8 sep.  8 u.  Controle slaapmuizenkasten  NPT
Za. 8 sep.  13.30 u.  Plantenexcursie langs de rijksweg  NPM
Zo. 9 sep.  vanaf 9 u.  Familiewerkdag in het Groenhovebos  NPT
Vr. 14 sep.  vanaf 19.30 u.  Nacht van het zoogdier  NPKGS
Za. 15 sep.  13.30 u.  (Korst)mossenexcursie in het Sterrebos  NPM
Zo. 16 sep.  10 u.  Beleef de najaarstrek in ‘De Kleiputten’  NPM
Zo. 23 sep.  13 u.  Tocht door de Latemse meersen NPM
Di. 2 okt.  vanaf 13 u.  Weekwerkdag in het Groenhovebos  NPT
Zo. 7 okt.  9 u.  Paddenstoelenwandeling in het Vloethemveld  NPGO&HD
Zo. 7 okt.  10 u.  Over kabouters en paddenstoelen  NPT
Zo. 7 okt.  10 u.  Verwelkoming nieuwe leden  NPM
Vr. 12 okt.  20 u.  Filmvoorstelling ‘De Nieuwe Wildernis’  NPKDR  

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.


