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Over corona en andere kronen

Corona is in het land en we zullen het geweten heb-
ben. Op het ogenblik dat ik dit schrijf is net bekend 
gemaakt dat de lessen op school worden opgeschort 
tot aan de Paasvakantie. Ook alle recreatieve activi-
teiten worden verboden.

Natuurpunt heeft daarop onmiddellijk beslist om 
alle binnen- en buitenactiviteiten tot en met zondag 
19 april te annuleren. Alles wordt geschrapt: cur-
sussen, beheerwerken, beurzen, excursies, fietstoch-
ten, vergaderingen, ... Duimen maar dat het helpt 
om de epidemie in te dijken.

Onze natuurgebieden blijven uiteraard wel open 
voor een gezonde wandeling of fietstocht in open-
lucht. Maak van de nood een deugd en duik indivi-
dueel of in klein gezelschap de natuur in!

Het nieuws wordt dus – wellicht terecht, maar dat 
zullen de komende weken uitwijzen – compleet over-
heerst door dit nieuwe virus. Andere thema’s, zoals 
de aanslepende regeringsvorming en de klimaatpro-
blematiek, zijn volledig naar de achtergrond verdre-
ven. Op het eerste gezicht hebben het coronavirus 
en natuur- en milieubescherming niets met elkaar te 
maken, maar schijn bedriegt.

Zoals het er nu naar uitziet heeft deze ziekte in 
China de stap naar de mens gemaakt via de han-
del in wilde dieren. Het gebruik van wilde dieren 
als voedsel of medicijn vormt wereldwijd niet alleen 
een bedreiging voor heel wat kwetsbare soorten, het 
brengt met de regelmaat van de klok nieuwe ziekten 
in omloop. 

Ook andere dodelijke epidemieën als aids en ebola 
vinden hun oorsprong bij dieren die door stropers 
gevangen werden in het oerwoud, waarbij aids werd 
overgedragen van apen en ebola van vleermuizen. 
Willen we ons in de toekomst beschermen tegen der-
gelijke nieuwe virussen, dan beschermen we best de 
dieren in het oerwoud en moet er streng opgetreden 
worden tegen de handel in zogenaamd ‘bushmeat’.

De luchthaven van Zaventem heeft op dit vlak alvast 
een slechte naam, als smokkelroute waarlangs dit 

vlees zijn weg vindt naar traditionele restaurants en 
apotheken. Zorg voor natuur en milieu gaat soms 
op onverwachte manieren samen met zorg voor  
de volksgezondheid.

Corona betekent trouwens ‘kroon’ in het Latijn, en 
dat maakt het makkelijk voor mij om een sprongetje 
te maken naar iets helemaal anders. :-) Na bijna  
11 jaar noeste arbeid heeft Georges Pollentier dit 
voorjaar de fakkel van het voorzitterschap overge-
dragen aan een nieuwe generatie natuur- en milieu-
beschermers. 

De weg was lang en niet altijd gemakkelijk, maar 
met de hem typerende positiviteit heeft Georges onze 
regionale helpen uitbouwen tot de grote en bloeiende 
vereniging die het nu is. Een gezonde dosis koppig-
heid is hem niet vreemd, maar Georges is altijd een 
teamspeler geweest die blijft geloven in de kracht 
van een positief project.

Georges plooit zich nu wat meer terug op zijn thuis-
basis Koekelare, want nietsdoen is niet aan hem 
besteed. Zijn opvolgers zullen het niet gemakkelijk 
hebben om uit zijn schaduw te treden. In dit num-
mer willen wij Georges nog eens expliciet bedanken 
en een mooie kroon zetten op zijn bijna 11 jaar 
voorzitterschap!

Midden in dit nummer vind je trouwens het resul-
taat van de dynamiek in onze vereniging: een massa 
activiteiten met ook een groot aanbod aan cursussen 
en vormingen. Ik denk niet dat er ooit eerder zo veel 
activiteiten, cursussen en vormingen in één num-
mer van ons tijdschrift gepromoot werden. Keuze te  
over dus. 

Ondertussen wensen wij je een goede gezondheid en 
hopelijk zien we elkaar snel weer terug in onze ge-
liefde natuur.

Dirk Anseeuw, 
namens de redactieraad van 

Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen vzw
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Zijn knotwilgen bomen?

Knotwilgen zijn een deel van onze 
landschappelijke geschiedenis. Ze zijn 
van oudsher een manier om hout te 
produceren op natte gronden waar 
vee rondloopt. Het vee kan grazen 
tot onder de boom en omdat de 
dieren niet aan de knot kunnen, blijft 
de landbouwer verzekerd van zijn 
houtproductie. Alle grazende dieren 
zijn namelijk verzot op jonge wilgen-
scheuten. Voor knotwilgen gebruikt 
men meestal de schietwilg (Salix 
alba) of de kraakwilg (Salix fragilis).

In het landschap zijn ze het grens-
kenmerk van percelen of boorden 
ze waterlopen af. Om de 6 à 8 jaar 
worden ze traditioneel geknot. Dat 
tijdsinterval is groot genoeg zodat de 
bomen in tussentijd weer voldoende 

hout kunnen aanmaken. Momenteel 
wordt dit bijna uitsluitend als brand-
hout geoogst, maar vroeger werd 
dit voor tal van toepassingen op de 
boerderij gebruikt.

Oudere knotwilgen zijn vaak broed-
plaatsen voor verschillende soorten 
vogels en bieden een schuilplaats  
aan kleine zoogdieren. Zij gebruiken 
de holtes die ontstaan na het inrot-
ten van de knot, nadat de takken 
werden afgezaagd.

Complex systeem
De aanmaak van nieuw hout bij een 
vrij uitgroeiende boom volgt een stei-
le curve zolang de boom geen vol-
wassen leeftijd bereikt. Dat wil zeggen 
dat een vrij uitgroeiende boom elk 

jaar meer hout aanmaakt. Die groei 
wordt uiteindelijk op een natuurlijke 
manier afgeremd door de leeftijd van 
de boom, een eventuele beperking 
van het voedselaanbod en het even-
wicht met allerlei parasieten zoals 
bacteriën, insecten en zwammen.

Bijna alle bomen, en bij uitbreiding 
ook andere planten, leven in sym-
biose met ondergrondse schimmels  
die hen voorzien van voedingsstof-
fen en water. Deze schimmels doen 
echter veel meer dan dat. Ze fun-
geren ook als een filter of katalysa-
tor op groeiplaatsen waar de boom 
omgevingsstress ervaart. De relatie 
van planten met hun omgeving is 
in elk geval veel complexer dan we 
ons kunnen voorstellen en de we-

Enkele vers geknotte wilgen met bovenaan de ‘knot’, de verdikking die ontstaat door het regelmatig wegzagen van takken.
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tenschap lichtte nog maar een klein 
stukje van die sluier op.

Vogels, insecten en wilgen
Wilgen zijn tweehuizige planten. Dat 
wil zeggen dat mannetjes en vrouw-
tjes elk in hun eigen huis wonen. Er 
zijn dus mannelijke en vrouwelijke 
bomen. De bloemen op de manne-
lijke plant bloeien, afhankelijk van de 
soort, zeer vroeg in het voorjaar. De 
boswilg (Salix caprea), ook wel de 
‘waterwilg’ genoemd, is in onze stre-
ken een van de meest gekende en 
vroegst bloeiende wilgensoorten. 

De katjes beginnen al te zwellen in 
de maand februari en bloeien bij de 
eerste lentedagen in maart. Op dat 
ogenblik zijn er nog niet veel insecten 
te vinden. Voor kleine zangvogels zo-
als heggenmussen, meesjes en rood-
borstjes zijn het eiwitrijke stuifmeel 
van die wilgenkatjes en de insecten 
die er op foerageren een welkome 
aanvulling op het menu. 

Op de meeste wilgensoorten zitten 
ook grote aantallen blad- en schild-
luizen. Die overwinteren in kleine 
spleetjes in de bast, op de takken 
en op de knoppen. Dat is nog een 
extra reden waarom wilgen zo aan-
trekkelijk zijn voor heel wat kleine 
vogelsoorten. Op oudere wilgen kan 
je vaak bonte spechten spotten; in 
de kruinen broeden houtduiven en 

vleermuizen vinden een plekje in de 
holle stam. Een knotwilg vormt een 
thuis voor heel wat soorten en hoe 
groter de kruin en hoe meer takken, 
hoe groter de meerwaarde voor 
andere dieren. Maar knotwilgen zijn 
in de eerste plaats utilitaire bomen. 
Hun doel is hout produceren voor 
menselijk gebruik. Voor een optima-
lisatie van biodiversiteit zijn betere 
alternatieven.

Mag het iets meer zijn?
De ‘echte’ natuur zit echter niet in 
een knotwilg, maar in een vrij uit-
groeiende, hoogstammige wilg. Zo’n 
bomen kunnen wel tot 30 meter 
hoog worden. Ook in deze exempla-
ren zitten heel wat barsten en holtes. 
Bij vrij uitgroeiende wilgen breken er 
af en toe takken af op verschillende 
hoogtes, door natuurlijke uitdunning 
in de kruin of door de weersomstan-
digheden. Dit proces zorgt voor hol-
tes op verschillende niveaus, wat nog 
meer mogelijkheden geeft voor vo-
gels en vleermuizen. Bovendien is de 
biomassa van zo’n boom, de totale 
massa van wortelstelsel, stam, takken 
en bladeren, een veelvoud van wat je 
kan terugvinden bij knotwilgen. Het 
voedselaanbod voor insecten en 
vogels staat in relatie met die totale 
biomassa. De term hout heeft voor 
mensen direct een opbrengstgere-
lateerde betekenis, maar biomassa 
is vooral een basis voor biodiver-

Oude knotwilgen zitten vol holtes. Die ontstaan door het inrotten van de knot nadat de takken werden afgezaagd. 

Tal van insecten, vogels en kleine zoogdieren vinden hier een schuilplaats.

In de vroege lente vormt het eiwitrijke stuifmeel van de bloemen, katjes genaamd, een feestmaal voor insecten en vogels.

siteit. De relatie is duidelijk: hoe 
groter, vrijer en wilder een boom 
kan groeien, hoe meer kansen voor 
biodiversiteit.

Het knotten en vellen 
van bomen.
Hoewel steeds meer eigenaars van 
knotwilgen gefaseerd gaan knotten, 
zie je in wintermaanden toch vaak 
een rijtje palen in het landschap 
staan. Gefaseerd knotten is een 
keuze om telkens slechts een deel 
van de wilgen te knotten, zoals een 
derde van de bomen om de twee 
jaar. Het kan een keuze zijn om de 
arbeid te spreiden, om een land-
schapsbeeld te behouden door 
een kaalkap te vermijden, of je kan 
er bewust voor kiezen om meer 
biomassa en dus biodiversiteit in 
een rijtje bomen te behouden. 

Overheden en publiek laten zich 
ook te vaak leiden door fake 
nieuws als het gaat over argumen-
ten om bomen te kortwieken of te 
rooien. Oude bomen geven dan ‘te 
veel bladval’, zijn ‘te groot’, ‘kaprijp’ 
of ‘ziek’. Ook het feit dat mensen 
angst hebben voor het afbreken of 
omwaaien van grote oude bomen 
wordt soms als argument gebruikt. 

Maar holle exemplaren zijn niet 
steeds een gevaar. Een holle buis is 
sterker dan een volle buis en zo is 
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het ook met bomen. En de tijd die 
nodig is om de biodiversiteit terug 
op hetzelfde niveau te krijgen als 
voor het inkorten of kappen, wordt 
vaak onderschat in de argumentatie 
voor snoei of velling. Het oordeel 
hierover moet overgelaten worden 
aan onafhankelijke boomspecialisten. 
Er kan een grote kloof zitten tussen 
‘angst’ en ‘reëel gevaar’, en dat vraagt 
de juiste duiding van mensen met 
kennis en ervaring.

Knotwilgen, solitaire bomen, 
een rijtje bomen, houtkant 
of hakhout?
Op heel wat plaatsen in het open 
landschap en in tuinen zie ik knotwil-
gen staan waar ze helemaal niet thuis 
horen. Er is geen sprake van weides, 
laat staan van weidend vee. Op der-
gelijke plaatsen zou het in veel geval-
len beter zijn om te kiezen voor een 
alternatief. 

Een vrij uitgroeiende, alleenstaande 
boom vertakt over de hele lengte 
van de stam. Als er weinig tot geen 
schaduw is van gebouwen of andere 
bomen rondom zullen heel wat van 
die zijtakken blijven uitgroeien van 
op lage hoogte. In een bos sterven 
de zijtakken af omdat hun zonlicht 
word weggevangen door nabije bo-
men. Bij de aanplant van een boom 
of een struik hou je best rekening 
met de omvang van een volwassen 
boom. Je kan in de meeste geval-
len stellen dat een boom of struik  
die je na het aanplanten moet snoei-
en, niet op de juiste plaats staat. 
Snoeien vraagt periodiek extra werk 
en is duur. Niets is mooier dan een 
boom of struik die laag vertakt en 
natuurlijk uitgroeit. 

In stedelijke omgevingen ontbreekt 
vaak de ruimte, maar op plaatsen 
waar dit mogelijk is, zelfs dichtbij ge-
bouwen, biedt het een meerwaar-
de omdat de schaduwoppervlakte 
toeneemt met de diameter van de 
kruin. Bovendien worden dergelijke 
bomen minder hoog, wat het risico 
op stormschade kan beperken. Laag 
vertakte bomen zijn een uitnodiging 
tot spelen. Ik heb vaak medelijden 
met kinderen die nooit de kans kre-
gen om in een ‘klimboom’ te spelen. 
Het is helaas een meerderheid die 
opgroeit in onze stedelijke, overbe-
zorgde samenleving.

Als je kiest voor een rijtje bomen is 
het een goede optie om te kiezen 
voor meerdere soorten. De keuze 
voor inheemse bomen lijkt me evi-
dent. Een rijtje van hetzelfde vind 
ik persoonlijk nogal saai, maar voor 
de controlefreaks onder ons brengt 
het rust en overzicht. Een mix van 
soorten is een bewuste keuze voor 
meer natuur. Het zorgt voor een 
minder gedwongen landschap, maar 
ook voor meer risicospreiding. He-
tere hittegolven en langere droog-
teperiodes zijn in staat om uniforme 
aanplantingen in één keer te vernie-

tigen. Denk maar aan alle fijnspar-
renbossen die de laatste twee jaar 
ten onder gaan aan de letterzet-
ter, een klein kevertje. Een ruime 
soortenkeuze geeft een betere 
spreiding van reactievermogen 
op de klimaatverandering en alle 
plaagdieren, weerstress en nieuwe 
plantenziekten die dit met zich 
meebrengen.

Tussen een rij bomen plant je, in-
dien mogelijk, beter een hele va-
riatie aan struiken: een houtkant. 
Dit geeft een massa voordelen. 
Struiken beschermen bijvoorbeeld 
de stamvoet van de bomen tegen 
opdringerig beheer met maaima-
chines. Struiken zijn vooral een be-
langrijke schakel in de gelaagdheid 
van groen. Zij zijn de natuurlijke 
overgangszone tussen de kruidlaag 
en de boomlaag op vlak van op-
vang van licht, migratie van soor-
ten van boven naar onder en om-
gekeerd, en voor het biochemisch 
evenwicht in de bodem.

Hakhout is een mogelijk beter alter-
natief voor houtproductie in een rij. 
Er is wat ruimte voor nodig, maar 
heel wat boom- en struiksoorten 

Een stoof berkenhakhout in Moerbrugge.

Ik heb bomen bij voorkeur zoals ze zijn: gewoon zichzelf, ongetemd, wild. Deze eik fotografeerde ik in Sussex.
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lenen zich uitstekend om door te 
schieten vanuit een hakhoutstoof. 
Hierbij wordt de boom iets boven 
de grond afgezaagd, en laat men die 
stronk opnieuw uitlopen. Je ziet het 
tegenwoordig vaak toegepast langs 
autosnelwegen. Eik, els, es, esdoorn, 
haagbeuk, hazelaar, meidoorn, wilg 
en nog heel wat andere soorten 
komen hiervoor in aanmerking. Het 
is normaal dat bomen gekortwiekt 
worden bij hakhoutbeheer, maar ik 
zou minstens pleiten voor het be-
houd van de struiken waar dit mo-
gelijk is en het consequent opruimen 
van het zwerfvuil. 

Is er een verschuiving van 
het begrip boom?
Als ik door het Vlaamse landschap 
fiets valt het me vaak op dat het be-
grip ‘boom’ soms een vreemde invul-
ling krijgt. Er is steeds minder tole-
rantie tegenover grote bomen met 
wijd uitgegroeide takken vol blade-

ren. Je ziet vaak sterk teruggesnoeide 
exemplaren staan waar dit helemaal 
niet nodig is. Zelfs de kruinen van 
laanboompjes, geselecteerd op een 
smalle groei voor toepassing langs 
wegen, moeten er soms aan geloven. 

In particuliere tuinen zie je palen 
staan als restant van wat ooit prach-
tige bomen waren. Landschaps- en 
tuinaannemers geven graag gevolg 
aan de wensen van de klant om 
bomen periodiek terug te snoeien. 
Het is een vorm van terugkerende 
werkgelegenheid, maar vaak onno-
dig en landschappelijk een vloek. Die 
interpretatie van de schoonheid van 
bomen gaat mee met de mode van 
de tijd. De mens is grillig op dat vlak. 

In het stedelijke landschap zijn de re-
gionale overheden en natuurvereni-
gingen mee verantwoordelijk voor 
de begripsvorming rond het woord 
boom. Als ‘kapstok’ of ‘paal’ de stan-

daardinvulling wordt van het begrip 
‘boom’, dan hebben we een pro-
bleem. We hebben er alle belang 
bij om uit te leggen dat bomen op 
zijn mooist zijn in hun natuurlijke 
vorm, dat ze een sterke tempera-
tuurbuffer zijn in zowel zomer- als 
wintermaanden, dat een tapijt van 
bladeren in zeer weinig gevallen 
hinderlijk is en dat bomen talloze 
kansen geven voor andere soorten 
in ons stedelijk landschap.

In de natuur blijft een boom een 
wortelstelsel met daarop één of 
meerdere stammen, zware gestel-
takken, steeds dunnere vertakkin-
gen, twijgjes, bladeren en een groot 
aantal andere organismen die er 
mee samen leven. Ik heb ze dus 
bij voorkeur zoals ze zijn: gewoon 
zichzelf, ongetemd, wild.

Tekst & foto eik: Anton Van Derbeken

Foto’s: Erwin Derous
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Georges was bijna 11 jaar de voorzitter van Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen. Onder zijn leiding 

is de vereniging enorm gegroeid, maar hij vond het stilaan tijd om een stapje terug te zetten. En daar 

hoort toch een cadeautje bij, zowel voor hem als voor zijn vrouw Cecile, die hem zovele jaren bijna 

fulltime aan ons heeft ‘uitgeleend’. :-) Foto: Sofie Declercq.
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Natuur- & milieunieuwtjes

A L G E M E E N

Georges Pollentier zet 
een stapje terug
Op 15 februari nam Georges Pol-
lentier ontslag als voorzitter van 
Natuurpunt Midden-West-Vlaan-
deren vzw. Na 10 jaar, 10 maanden 
en 23 dagen vond hij het stilaan tijd 
om een stapje opzij te zetten. Hij 
blijft wel lid van het Bestuur van 
onze regionale en is natuurlijk ook 
nog altijd de voorzitter van Na-
tuurpunt Ruidenberg.

Op maandagavond 23 maart 2009, 
iets voor elven en net na de meest 
tumultueuze Algemene Vergade-
ring die onze vereniging ooit heeft 
gekend, werd Georges de voor-
zitter van onze vereniging. In het 
verslag van die vergadering kan je 
lezen: “Voorzitter : Georges Pollen-
tier. Georges wil dit 1 of maximaal 
2 jaar doen, enkel om de vereniging 
te redden.” 

Dat eerste is niet zo goed gelukt, 
dat tweede heeft hij geweldig ge-
daan. Een kleine vergelijking om 
dat duidelijk te maken: op het 
ogenblik van zijn aanstelling telde 
onze vereniging 3 afdelingen die 
samen 1.136 leden hadden. Begin 
dit jaar hadden we 2.893 leden, 
verspreid over 8 afdelingen. Bo-
vendien zijn we nu ook aangeslo-

G I S T E L

Lauwe start milieuraad
Wat later dan voorzien is de na-
tuur- en milieuraad (NMR) uit de 
startblokken geschoten. Er stond 
25 januari heel wat op de agenda. 
Tijdens de openingsvergadering 
van de nieuwe legislatuurperiode 

moest de raad opnieuw samen-
gesteld worden, moesten visie en 
doelstellingen bepaald worden en 
moest er een nieuwe voorzitter 
gekozen worden. 

Niet minder dan 28 leden uit alle 
geledingen van de bevolking wil-
len samenwerken rond natuur en 

milieu, en Leopold Dewulf van 
Natuurpunt Gistel-Oudenburg 
& Hoge Dijken wordt de nieuwe 
voorzitter. Hij wordt daarbij ge-
steund door een uitgebreid da-
gelijks bestuur. Leopold is geen 
onbekende. Tussen 2000 en 2014 
leidde hij deze adviesraad ook al 
eens, waarbij zijn constructieve 

ten bij Natuurpunt, wat maakt dat 
ons bereik veel groter is geworden 
en we bijvoorbeeld ook terreinen 
kunnen aankopen.

Je kan moeilijk overschatten wat 
Georges de voorbije 3.981 dagen 
allemaal voor de vereniging heeft 
gedaan. De leden van de Algeme-
ne Vergadering beslisten dan ook 
unaniem om hem uit te roepen tot 
erevoorzitter voor het leven. 

En de nieuwe voorzitter is… een 
team. Georges heeft zo veel voor 
de vereniging gedaan dat op dit 
ogenblik niemand het aandurft om 
in zijn voetsporen te treden. Daar-
op heeft het Bestuur zijn taken over 
het hele team verdeeld. En door 
samen te werken in consensus en 
vertrouwen, kan de vereniging ver-
der op de ingeslagen weg.
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I C H T E G E M

‘Stevig verlicht’
De voorbije maanden kregen we 
heel wat opmerkingen over ‘ste-
vig verlichte’ serres, zoals deze  
in de Bourgognepolder. Zelfs tot 
uit Oostende kregen we er vragen 
over. 

Oorspronkelijk was dit een onop-
vallend serrebedrijfje, maar tussen 
2003 en 2010 werd dit uitgebreid 
tot een mastodont die de hele om-
geving domineert. Dat de steden-
bouwkundige vergunning voor de 

manier om naar compromissen te 
zoeken zeer kenmerkend was.

Tijdens deze eerste echte milieuraad 
werd gestart met een toelichting 
van het beleidsplan, en dat is wei-
nig rooskleurig. Er volgde een droge 
opsomming van projecten zonder 
vermelding van budget of timing. Een 
klimaatplan komt er niet; enkel wat 
losse energiemaatregelen voor de 
eigen gebouwen, zonder streefdoel. 
Welke daling van de CO2-uitstoot 
wil men bereiken tegen welke da-
tum? Geen idee.

Een plan om het restafval te doen 
dalen is er (nog?) niet, maar wel 
veel geld om ondergrondse glas- en 
restafvalcontainers aan te kopen. 

laatste uitbreiding tot tweemaal toe 
werd vernietigd door de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, heeft niet 
belet dat dit complex er toch staat, 
zonder vergunning.

De Bourgognepolder was, vóór de 
uitbreiding van dit bedrijf, één van 
de topslaapplaatsen voor wulpen 
op Vlaams niveau. Als je deze foto 
ziet, zal het je wellicht niet verba-
zen dat er nu geen wulpen meer 
overnachten in het vlakbij gelegen 
natuurgebied. Dat is ondertus-
sen voltooid verleden tijd. Jammer. 
Doodjammer.

Het ambitieuze plan van het vorig 
bestuur rond de trage wegen wordt 
voorlopig ‘on hold’ gezet. Schepen 
Wim Aernoudt vroeg ook om een 
actieve raad te worden en meer dan 
een adviesgroep te zijn. Euhm? We 
zien wel hoe de raad verder rea- 
geert op dit povere plan.

We stellen wel vast dat opmerkin-
gen over ‘vervelende bomen’ heel 
consequent worden opgevolgd. 
Heel wat bomen op het openbaar 
domein zijn meer dan grondig ge-
snoeid en verschillende bomen zijn 
verdwenen. Hopelijk blijven er ge-
noeg over om nog wat CO2 om te 
zetten in zuurstof.

Toch enkele lichtpuntjes: er worden 

6 maanden in 
het Wijnendalebos
Kamil Daneels is een van de men-
sen die een machtiging kreeg van 
het Agentschap voor Natuur en 
Bos om het leven in het Wijnen-
dalebos met wildcamera’s vast te  
leggen. Tussen 7 juni 2019 en 7 janu-
ari 2020 stond zijn camera gericht 
op een kleine natuurlijke brug over 
een beek. 

Hij kon er 23 soorten filmen, 24 als je 
een overvliegende vleermuis meetelt 
:-). De bosuil kwam 50 keer langs, de 
bunzing 39 keer en de boommarter 

geboortebomen aangeplant in de 
omgeving van de nieuwe jeugdsite 
langs de Vaartstraat en ook de aan-
koopsubsidies voor Natuurpunt, die 
gebruikt worden voor de restfinan-
ciering van de aankopen in Snipgate, 
blijven behouden.

Het dagelijks bestuur van de NMR 
neemt zijn taak om ook te sensibili-
seren alvast heel serieus: elk lid kreeg 
als welkomstgeschenk het boek ‘Tien 
klimaatacties die werken’ van Pieter 
Boussemaere. Op 22 april komt de 
schrijver zelf deze acties toelichten 
tijdens de open milieuraad. Iedereen 
is dan van harte welkom om 19.30 
u. in de raadszaal van het AC, Hey-
vaertlaan 18 in Gistel.

De Bourgognepolder was, vóór de uitbreiding van dit bedrijf, één van de topslaapplaatsen voor wulpen op Vlaams niveau. Als je deze foto ziet, 

zal het je wellicht niet verbazen dat er nu geen wulpen meer overnachten in het vlakbij gelegen natuurgebied. Foto: NPGO&HD vzw.
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23. Verder boomklevers, buizerds, dui-
ven, eekhoorns, een egel, gaaien, grote 
bonte spechten, koperwieken, een 
kraai, een lijster, merels, heel veel mui-
zen, ratten, meerdere reeën, roodbor-
sten, verschillende sperwers, vinken 
en een paar vossen. Een beetje onver-
wacht was er de wezel en de grootste 
klapper waren de prachtige beelden 
van de wespendief. Een kleine selectie 
van het gefilmde vind je op de web-
site van Kamil, www.wijnendalebos.
com, onder de titel ‘6 maand’.

Zwerfsnuitmot
Midden februari zag Dirk Anseeuw 
tot tweemaal toe een kleine nacht-
vlinder in de inkom van zijn huis. Hij 
nam er snel een foto van en post-
te deze op waarnemingen.be. Het 
bleek een zeer zeldzame dwaalgast 
te zijn dat luistert naar de naam 
zwerfsnuitmot (Diploseustis periere-
salis). Toch een leuke verassing, zo 
op een winterdag. :-)

K O R T E M A R K

7e paddenoverzet
Voor het 7e jaar op rij werden er 
padden overgezet in Kortemark. Van 
bij de start werd er een vanginstalla-
tie geplaatst in een bocht van de de 
Vrijbosstraat in Zarren. Dit jaar werd 
er voor het eerst ook 200 meter aan 
schermen gezet in de Terrestdreef, op 
de grens tussen Houthulst en Zarren.

De schermen worden traditiegetrouw 
geplaatst door de technische dienst 
van de gemeente Kortemark. Vrijwil-
ligers uit de buurt en uit de milieuraad 
zorgen er dan voor dat de schermen 
perfect aansluiten op de ondergrond 
en er emmers worden ingegraven. 
Geen pad mag er onderdoor raken!

Omdat het rond Valentijn al even  
bijzonder warm was, begonnen de 

eerste padden dat weekend al te 
trekken. Een ploegje vrijwilligers 
heeft dan op een weekavond, in  
het donker en bijgelicht met zak-
lampen, in allerijl de vanginstallaties  
afgewerkt.

Bij het schrijven van dit artikel, be-
gin maart, hebben we opnieuw 
vrij koude nachten, soms zelfs met 
nachtvorst. De trek is dus groten-
deels stilgevallen en we wachten vol 
ongeduld op het vervolg.

Zwerfsnuitmot. Foto: Dirk Anseeuw.

Door het absurd warme 

‘winterweer’ gingen de 

padden dit jaar extra vroeg 

op trek. Daardoor hebben 

we een tandje moeten bij-

steken bij het afwerken van 

de vanginstallaties: op een 

weekdag dus, in het donker. 

Foto: Sofie Declercq.

O U D E N B U R G

Afscheid van Cyriel Beernaert
Cyriel Beernaert stond in 1992 mee 
aan de wieg van ‘De Vrienden van de 
Hoge Dijken’. Door de samenwerking 
van ‘De Vrienden van de Hoge Dijken’ 
met ‘Natuurpunt Midden-West-Vlaan-
deren’, toen nog de ‘Houtlandse Mi-
lieuvereniging’, was hij van eind 2009 
tot eind 2016 lid van onze Algemene 
Vergadering en Raad van Bestuur. 

Cyriel heeft als penningmeester 
enorm veel gedaan voor ‘De Vrienden 

van de Hoge Dijken’, met als een van 
zijn laatste wapenfeiten het mee voor-
bereiden van de fusie met ‘Natuurpunt 
Gistel-Oudenburg’, waar hij trouwens 
ook bestuurslid van was. Cyriel suk-
kelde al enkele jaren met zijn gezond-
heid en overleed op 16 december.  
Hij werd 81 jaar oud.

Cyriel Beernaert bij een fototentoonstelling van 

‘Natuurfotografen Hoge Dijken’ in ‘De Grote Zaag-

bek’. Cyriel was van bij de oprichting betrokken 

bij ‘De Vrienden van de Hoge Dijken’, 

nu ‘Natuurpunt Gistel-Oudenburg & Hoge Dijken’. 

Foto: Freddy Cordy.
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S T A D E N

Het speelbos wordt verbouwd
Het speelbos van Staden is nog niet 
zo bekend. Officieel heet het ‘De 
Groene Speelplaneet’, maar niemand 
noemt het zo. Iedereen heeft het 
over ‘Het Speelbos’. En dat speelbos 
kan je bereiken via de Chiroterrei-
nen in de Hospitaalstraat of via de 
Vrijbosroute. De bomen in dit jon-
ge bos werden heel dicht op elkaar 
geplant, zodat er weinig of geen on-
dergroei is. Het bosje is ook scherp 
begrensd: het gaat onmiddellijk 
over van hoge bomen naar weiland.  

R O E S E L A R E

Op visite bij ‘WZC De Zilverberg’ 
voor ‘Het Grote Vogelweekend’
Ik denk dat de weergoden de wer-
vende flyer voor ‘Het Grote Vogel-
weekend’ in ‘WZC De Zilverberg’ wat 
over het hoofd hadden gezien. Het 
woonzorgcentrum, waar we dit jaar 
voor eerst te gast waren, was gehuld 
in een mistig waas onder laaghan-
gende wolken. Niet ideaal om vanuit 
de knusse eetzaal spetterende waar-
nemingen te doen op de voederplek 
die was ingericht in de binnentuin. 
De infostandjes van Natuurpunt 
Mandelstreke en Stad-Land-schap ’t 
West-Vlaamse hart waren dat wel 
en mochten rekenen op een ruime 
belangstelling van jong en oud. Onze 
winkelproducten schoven verrassend 
vlot over de toonbank en er was veel 
interesse bij de ruim 100 bezoekers.

Dat was ook het minste wat je kon 
zeggen over de workshop ‘culinaire 
verwennerijen voor tuinvogels’. Naast 
heel wat kinderen waren we ook 
aangenaam verrast dat de bewoners 
van een leefgroep van ‘De Lovie’ er 
hun creativiteit kwamen botvieren. 
‘De Lovie’ is een voorziening uit de 
Westhoek die personen met een 
verstandelijke beperking via allerlei 
initiatieven probeert te verbinden 
met lokale buurtprojecten. Te oorde-
len aan de lachende gezichten is dat 
zeker gelukt. Ook de bewoners van 
het woonzorgcentrum, die al ruim 
een maand de nieuwe voederstand 
vanuit de cafetaria konden gadeslaan, 
kwamen nieuwsgierig langs. “Gaat dit 
de volgende weekends hier ook weer 
door?” kregen we meermaals te horen.

Op het buitenterras trotseerden 
kinderen de onaangename wind. 

Ze assisteerden bij de potten met 
pruttelend ossenwit om in onbruik 
geraakte kopjes om te toveren tot 
leuke zadencocktails. Heel wat be-
zoekers hadden eigen tassen meege-
bracht. De rest kwam van de plaat-
selijke kringloopwinkel: een prima 
manier van hergebruik.

De samenwerking met alle partners, 
waaronder ook het Stad-Land-schap 
en de stad, verliep in een opperbes-
te sfeer. En WZC-vrijwilliger Geert 
Blomme stond erop de voederplaats 
verder op te volgen. De bewoners 
van De Zilverberg, zowel die zonder 
als die mét veren, kunnen er maar 
wel bij varen!

Héél leuk om te maken, en ook de vogels zijn er gek op: ‘vetbolkopjes’, of hoe noem je zoiets?  Foto’s: Johan Bostoen en Piet Desmet.

Deze kapping lijkt drastisch, maar zo komt er plaats vrij voor een overgangsvegetatie die het bos stukken 

aantrekkelijker zal maken voor insecten als bijen en vlinders, en voor vogels. Foto: Sofie Declercq.
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Ideaal om in te spelen, maar niet 
echt een bos met veel variatie of de 
biodiversiteit waarvan we dromen.

De gemeente heeft nu rondom 
het bos de buitenste 6 meter bo-
men gekapt. Dat lijkt drastisch, 
maar zo komt er plaats vrij voor 
een overgangsvegetatie. Er worden 
laagstammige bomen en bijenvrien-
delijke struiken geplant, en er blijft  

ook plaats voor een strook met 
grassen en kruiden die in maaibe-
heer wordt gestoken. Zo wordt het 
speelbosje niet alleen gevarieerder 
en dus nog leuker om in te spelen, 
het wordt ook veel aantrekkelijker 
voor insecten als bijen en vlinders, 
en voor vogels.

Ondertussen wordt er aan een 
nieuw gemeentelijk ruimtelijk uit-

voeringsplan gewerkt. Dat legt de 
bestemming van een aantal naastlig-
gende terreinen vast als landschaps-
park, wat betekent dat de gemeen-
te hier natuur met een recreatieve 
waarde wil realiseren. Daarmee ziet 
de toekomst van het speelbos er 
helemaal rooskleurig uit.

T O R H O U T

‘De Corveleijn’ & ‘publieksprijs’ 
2019
Sinds 2013 deelt Natuur.werkgroep 
Torhout ‘De Corveleijn’ uit. Deze wis-
seltrofee (een vogelgids, kunstzinnig 
gekapt uit witsteen door beeldhou-
wer en natuurgids Patrick Corve-
leijn) gaat naar de persoon die het 
voorbije jaar de meest bijzondere 
natuurwaarneming deed in Torhout 
of één van de aangrenzende (deel)
gemeenten (Aartrijke, Gits, Ichtegem, 
Kortemark, Lichtervelde, Rudder-
voorde of Veldegem). Alle soortgroe-
pen komen in aanmerking, maar de 
waarneming moet ook ingevoerd zijn 
op en goedgekeurd worden door 

www.waarnemingen.be. Naast ‘De 
Corveleijn’ wordt er sinds 2018 ook 
een publieksprijs uitgereikt, waarvoor 
alle aanwezigen op de spaghettiavond 
mee kunnen stemmen. Deze wissel-
trofee, een beeld van een vogel, is van 
de hand van Piet Lemahieu. 

De genomineerde waarnemingen 
uit 2019 waren:
- Argusvlinder (Filip De Coster)
- Bijeneter (Geert Carette)
- Grote vos (David Deruytter)
- Orpheusspotvogel (dhr. of 
 mevr. Moerman)
- Urocerus Augur - een zeer zeldza-

me houtwesp zonder Nederlands-
talige naam (Jozef Germonprez)

- Zadellibel (Kenny Hessel)

Uiteindelijk haalde Geert Carette 
beide prijzen binnen met zijn waar-
neming van 9 bijeneters boven  
het Wijnendalebos. De bijeneter 
is een tropisch ogende vogelsoort 
met blauwgroene staart, gele 
keel en donkere oogstreep. Het 
zijn behendige vliegers die ook in 
vlucht insecten te grazen weten 
te nemen en hun naam is duide-
lijk afkomstig van hun voornaamste 
voedselbron.

Ze broeden in de regel in Zuid- 
Europa en met minder dan 20 
broedgevallen of –pogingen in Bel-
gië is deze soort bijzonder zeld-
zaam in ons land. Toch wordt ver-
wacht dat deze vogels steeds vaker 
in ons land zullen opduiken. Het  
is één van die zuidelijke soorten  
die haar broedgebied naar het 
noorden kan uitbreiden dankzij de 
klimaatopwarming.

Resultaten roofvogeltelling
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 janu-
ari ging de jaarlijkse roofvogeltelling 
door. Natuur.werkgroep Torhout 
trok er weer op uit om op zo veel 
mogelijk plaatsen in de gemeente de 
roofvogels te tellen. Het werd een 
mistige telling en ook de resultaten 
waren niet echt spectaculair. Ze tel-
den 30 buizerds, 8 sperwers, 5 toren-
valken en 1 havik. Dit jaar dus geen 
blauwe kiekendief, rode wouw, smel-
leken of velduil, zelfs geen slechtvalk. 
En dat terwijl er de voorbije jaren 
altijd minstens één overwinterde in 
de omgeving van de stad.

Geert Carette mocht uiteindelijk zowel ‘De Corveleijn’ als de publieksprijs mee naar huis nemen voor 

zijn waarneming van bijeneters boven Wijnendalebos. 

Van links naar rechts: Bart Van Thuyne, voorzitter van Natuurpunt Torhout; Elsie Desmet, schepen 

van leefmilieu; Geert Carette, trekker Natuur. werkgroep Torhout en Patrick Corveleijn, natuurgids. 

Foto: Jozef Germonprez.
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Ik heb tijd en geduld…

Konden de dieren praten, dan zou 
de blauwe reiger deze slagzin zeker 
tot de zijne maken. Zonder woor-
den weten wij het ook. Wij zien 
hem of haar, ze lijken erg goed op 
elkaar, dikwijls staan in een weiland, 
aan de rand van een sloot of wa-
terplas. Alert als ze zijn staan ze er 
roerloos bij, al of niet op één poot, 
te wachten op hun maaltijd. Of wij 
zien ze tot kniehoogte in het water 
staan, er soms traag doorheen wa-
dend om zo hun prooien wakker te 
maken. “Waar water is, daar ben ik”. 
Ook dat zou een slagzin kunnen zijn.

Deze grijze vogel meet bijna één 
meter en heeft een witte kop met 
een zwarte band. Die loopt door 
het oog en mondt uit in een zwarte 
kuif. Met zijn grote vleugels vliegt hij 
rustig en statig door de lucht. Zijn 
ingetrokken nek lijkt daarbij op een 
S en zijn poten houdt hij gestrekt 
achter zijn lijf. Een evenwichtig dier, 
heel waakzaam ook naar mensen 
toe. Bij de minste beweging vliegt hij 
op. Ook staande op zijn hoge bruine 
poten is hij makkelijk te herkennen. 

Is hij jong of oud? Dat zie je aan 
het hoofd: bij een jonge vogel is het 
voorhoofd grijs, bij volwassen die-
ren wit. Zijn roep horen wij mis-
schien weinig, maar is luid en ver-
dragend. Op www.xeno-canto.org 
kan je dit beluisteren.

De blauwe reiger voelt zich uiter-
aard thuis in wijk ‘De Reiger’ in 
Ichtegem. Pal op het kruispunt staat 
zijn evenbeeld. En het wordt hele-
maal goed als hij het straatbordje 
Reigermolenstraat voorbijvliegt. 
Daar, bij een leuke poel met een na-
tuurlijke oever en nog een tuinvijver 
op wandelafstand, is hij regelmatig 
te vinden. Helaas zit er geen vis in. 
Zo zien wij hem kort na zijn landing 
weer opstijgen. Ontgoocheld en 

misschien een beetje boos. Water 
zonder vis vindt hij waterverspilling, 
denken we.

De blauwe reiger is tuk op vis, maar 
lust ook amfibieën, grote insecten, 
jonge vogels, wormen en kleine 
zoogdieren als mollen, ratten en 
muizen. Zijn dolkvormige snavel is 
ernaar gesneden. Deze sloot-food 
specialist schakelt bij visschaarste 
over op die laatste drie. Hij ziet als 
de beste, wat een groot pluspunt is 
in jachtmodus.

Blauwe reigers houden niet van 
vorst en trekken dan dikwijls naar 
warmere oorden. Met onze war-
mere winters, én als er voldoende 
voedsel aanwezig is, blijven ze soms 
ter plekke.

Straks begint de broedtijd: die loopt 
van februari tot juni. Broeden doen 
ze meestal in kolonies, hoog in de 
bomen. Daar is het veilig: je hebt er 
weinig last van roofdieren en an-
dere bedreigingen, maar er kan wel 
eens een ei of jong uit het nest val-
len. Het mannetje vliegt af en aan 
met bouwmaterialen en het vrouw-
tje bouwt het grote, platte nest. Ze 
legt er 4 tot 6 bleekblauw groene 
eieren in. De broedtijd duurt 23 tot 
28 dagen. 

Wijk ‘De Reiger’ in Ichtegem mag 
zich nog zo gastvrij opstellen, broe-
den doen ze er niet. Zij houden 
blijkbaar meer van andere land-
schappen. Dus op stap, bijvoorbeeld 
richting ‘Abdij Ten Putte’ in Gistel. 
Je wandelt onder de grote witte 
boogconstructie door, slaat rechtsaf 
naar de motte met kraaienkapel en 
ziet ze zo in de bomen: drie grote 
reigernesten. Het moeten goede 
bouwmeesters zijn, want de nesten 
hebben dit voorjaar drie storm-
weekends overleefd. Wij hoorden 

van de bewoners van de abdij dat 
de reigernesten al verschillende ja-
ren bewoond worden. Begin maart 
verwachten ze hun reigers terug. De 
Heilige Godelieve, en met in haar 
voetspoor de broeders en zusters 
van de gemeenschap ‘Moeder van 
Vrede’, kijken er al vol verwachting 
naar uit.

Weet wel, wie een blauwe vogel ver-
wacht, komt bedrogen uit: de blauwe 
reiger is grijs…

Tekst & foto’s: Moniek Inghelbrecht.

Van boven naar onder:

- Een reiger zoals je ze het vaakst ziet: roerloos 

aan de waterkant, maar duidelijk op z’n hoede.

- De reiger in wijk ‘De Reiger’ in Ichtegem, op 

het kruispunt van de Diksmuidebaan en de 

Kortemarkstraat. 

- Drie reigernesten, hoog in een oude beuk, bij 

‘Abdij Ten Putte’ in Gistel.



15



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

16

OPGELET: het is mogelijk dat er 
nog activiteiten afgelast worden 
door de coronacrisis. Als dat 
zo zou zijn wordt dit digitaal 
gecommuniceerd via Facebook, 
nieuwsbrieven en websites.

Plattelandsvogelwandeling
Staden
Donderdag 23 april 
om 19 u. (21.15 u.)

Wie denkt aan de vogels van 
landbouwgebied denkt al 
snel aan boerenzwaluw, pa-

trijs, steenuil en veldleeuwerik. Ons 
versnipperde platteland telt echter 
ook veel tuinen. In Vijfwegen is er 
daarnaast nog bos, groeien er oude 
hagen en ligt een kruidenrijke verla-
ten spoorwegberm. We gaan op zoek 
naar de vogels die in dit gevarieerde 
stukje platteland een stek vinden. Zijn 
er nog kieviten, spreeuwen, zanglijs-
ters of zelfs zomertortels? Kom het, 
samen met onze gidsen Ivan Bruneel 
en Olivier Dochy, mee ontdekken tij-
dens deze avondwandeling en verken 
ondertussen een gevarieerd stukje 
Staden.
Afspraak bij het stationsgebouw 
van Vijfwegen, Ontmijnersstraat 1 
in Westrozebeke. Meer info bij SLS 
’t West-Vlaamse hart (westvlaam-
sehart@west-vlaanderen.be of 
051/275.550).
Organisatie: NP KERN GROOT-STADEN i.s.m. SLS ’t 

West-Vlaamse Hart

Vroegmorgenwandeling met 
ontbijt
Oudenburg
Vrijdag 1 mei om 5 u. (8 u.)

Verwen je oren met een vo-
gelconcert en sluit af met 
een lekker en uitgebreid ont-

bijt. Da’s vroeg opstaan, maar het is 
de moeite waard! Voor de wandeling 
is het niet nodig, maar voor het ont-
bijt graag inschrijven vóór 29 april 
bij Dirk (dirk.peene@outlook.com) 
of Koenraad (koenraad.blontrock@
gmail.com). Voor het ontbijt vragen 
we € 10, ter plaatse te betalen. Af-
spraak om 5 u. bij bezoekerscentrum 
‘De Grote Zaagbek’, Oude Brugse-
weg 239 in Oudenburg. Meer info bij 

Koenraad Blontrock (0495/240.899).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG & HOGE 

DIJKEN

Vroegmorgenwandeling met 
(h)eerlijk ontbijt
Staden
Zondag 3 mei om 4.45 u. (8 u.)

Voor het krieken van de dag 
uit de veren, om dan samen 
bij zonsopgang te genieten 

van het ontwaken van de natuur? 
Puur genieten! Dit jaar maken we een 
dauwtrip door het Polderbos. Samen 
met gids en vogelkenner Koen Vande-
pitte gaan we luisteren naar het plaat-
selijke vogelconcert. Tegen 7 uur staat 
het ondertussen beruchte (h)eerlijke 
en lokale ontbijt voor ons klaar.
Inschrijven noodzakelijk, zowel voor 
de wandeling als voor het ontbijt, 
bij Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse 
hart (westvlaamsehart@west-vlaan-
deren.be of 051/275.550). Voor het 
ontbijt betaal je € 8; € 4 voor wie 
jonger is dan 12. Afspraak om 4.45 u. 
voor de wandeling of om 7 u. voor 
het ontbijt, telkens bij het voormali-
ge gemeentehuis van Westrozebeke, 
Dorpsstraat 47. Meer info bij Koen 
Vandeportaele (0497/869.733).
Organisatie: NP KERN GROOT-STADEN i.s.m. SLS ’t 

West-Vlaamse Hart

Putten vol Pit
Kortemark
Zondag 3 mei vanaf 11 u. (17 u.)

Het gemeentebestuur van 
Kortemark zet sinds 2017 het 
domein ‘De Krekemeersen’ 
in de kijker met een groot 
evenement. ‘Putten vol Pit’ is 
een dag vol beleving op en 

rond het water, voor klein en groot. 
Verwacht je aan talrijke activiteiten vol 
spelplezier, theater en workshops, en 
een gezellig en ontspannen samenzijn 
in de prachtige groene omgeving van 
de bufferbekkens en de stationsput. 
Ook Natuurpunt Ruidenberg is van 
de partij.
Op het ogenblik dat we dit schrijven 
staat het programma nog niet hele-
maal op punt. Later meer info via 
de communicatiekanalen van de ge-
meente Kortemark, bij de ‘Dienst Vrije 

Tijd’ (vrijetijdsloket@kortemark.be of 
051/566.108) of via onze ‘Groene 
Flits’. Niet te missen!
Organisatie: Gemeente Kortemark i.s.m. NP RUIDEN-

BERG e.a.

Avondwandeling ‘De Vierkaven’
Moorslede
Vrijdag 8 mei om 19 u. (21 u.)

We maken een rustige 
avondwandeling door dit 18 
hectare grote domein van 

het Agentschap voor Natuur en Bos. 
Kom mee genieten van de rust en de 
schoonheid van dit gebied. Afspraak 
op de parking van het domein in de 
Nettingstraat in Moorslede, vlak bij 
het kruispunt met de Vagevuurstraat. 
Laarzen of wandelschoenen, foto-
toestel en verrekijker kunnen van 
pas komen. Meer info bij Jean-Pierre 
Vandamme (0478/678.048).
Organisatie: NP KERN DE REIGER i.s.m. Diensten-

centrum Patria

De Swal & de Koekelareberg
Koekelare
Zondag 10 mei om 17 u. 
(18.30 u.)

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

wonderen de lentebloeiers, zoals de 
koekoeks- en pinksterbloemen. Daar-
na wandelen we naar de top van de 
berg, vanwaar we een prachtig uitzicht 
hebben, helemaal tot aan de kustlijn. 
Nadien praten we bij in ‘De Klyte-
put’. Afspraak aan café ‘De Klyte-
put’, Bergmolenweg 2 in Koekelare. 
Meer info bij Georges Pollentier 
(0486/824.141).
Organisatie: NP RUIDENBERG

Start cursus ‘Vogelgeluiden van 
ruigten en rietvelden’
Ingelmunster

Dinsdag 12 mei om 
19.30 u. (22.30 u.)
Zie cursusoverzicht p. 24-25.
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OPGELET: het is mogelijk dat er 
nog activiteiten afgelast worden 
door de coronacrisis. Als dat 
zo zou zijn wordt dit digitaal 
gecommuniceerd via Facebook, 
nieuwsbrieven en websites.

Avondwandeling in Noordschote
Lo-Reninge
Vrijdag 15 mei om 19 u. 
(22.30 u.)

De eeuwenoude natte wei-
landen van Noordschote 
worden begrensd door de 

Ieperlee, de IJzer en een aantal brede 
grachten. Daardoor vormt het een 
bijna onbewoond groen eiland achter 
de kerk van Noordschote.
In het voorjaar voeren weidevogels 
hier letterlijk de boventoon. In de riet-
kragen voelen blauwborst, kleine ka-
rekiet, rietgors en rietzanger zich thuis. 
De broeken, drassige hooilanden die ’s 
winters onder water staan, en de vele 
wateringen daartussen zijn het terrein 
van de grutto’s, kieviten, kluten, slob-
eenden, wulpen en tal van bijzondere 
zangvogels. Zingende leeuweriken bo-
ven een jagende bruine kiekendief of 
een biddende ransuil met hongerige 
jongen: je weet dat dit alweer een 
avond vol belevenissen wordt. En dat 
in een prachtig stukje natuur dat ook 
jou helemaal in vervoering én tot rust 
zal brengen.
Afspraak om 19 u. op de parking 
bij het kruispunt Lindenstraat-Mei-
boomlaan in Roeselare voor car-
pooling (€ 0,05/km) of om 19.30 u. 
op het dorpsplein van Noordschote 
(kruispunt Middelstraat/Noordscho-
teplein in Lo-Reninge). Wandelaf-
stand: ongeveer 5 km. Meer info bij 
Piet Desmet (051/225.852).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Voorjaarsbloeiers in 
‘De Vierkaven’
Moorslede
Zaterdag 16 mei om 14 u. (17 u.)

In de vroege lente, vóór de 
bomen in blad staan, vechten 
de voorjaarsbloeiers voor 

elke zonnestraal. Wandel met ons 
mee door dit 18 hectare grote do-
mein van het Agentschap voor Natuur 

en Bos en ontdek de bloemenpracht 
van deze eerste bloeiers. Afspraak 
op de parking van het domein in de 
Nettingstraat in Moorslede, vlak bij 
het kruispunt met de Vagevuurstraat. 
Laarzen of wandelschoenen, fototoe-
stel, loep en verrekijker kunnen van 
pas komen. Meer info bij Jean-Pierre 
Vandamme (0478/678.048).
Organisatie: NP KERN DE REIGER i.s.m. Diensten-

centrum Patria

Vroegmorgenwandeling in 
‘De Vierkaven’
Moorslede
Zondag 17 mei om 5 u. (7 u.)

Piet Desmet neemt ons mee 
voor een rustige natuurwan-
deling door ‘De Vierkaven’. 

We genieten er van de frisse morgen-
lucht en luisteren ondertussen naar 
de vele zingende vogels. Afspraak om 
5 u. op de parking van het domein in 
de Nettingstraat in Moorslede, vlak 
bij het kruispunt met de Vagevuur-
straat. Vergeet niet om je warm aan 
te kleden. Verder kunnen laarzen of 
wandelschoenen, fototoestel en ver-
rekijker van pas komen.
Na de wandeling kan je aanschuiven 
voor een gezond en lekker ontbijt 
bij bloemen- en plantenhandel ‘De 
Nachtwaker’, Oostnieuwkerkse-
straat 5 in Moorslede. Daarvoor 
betaal je € 10, over te schrijven 
vóór 13 mei naar rekeningnummer 
BE82.4664.3681.6168 van NP Kern 
De Reiger. Vermeld daarbij je naam 
en ‘ontbijt 17 mei’. Meer info bij Jean-
Pierre Vandamme (0478/678.048).
Organisatie: NP KERN DE REIGER i.s.m. Diensten-

centrum Patria

Amfibieënwandeling in 
Groenhove
Torhout
Zondag 17 mei om 10 u. 
(11.30 u.)

Groenhovebos is door zijn 
lage ligging altijd erg waterrijk 
geweest. Je vindt hier talrijke 
beken, grachten en poelen. 
Het is dan ook een paradijs 
voor amfibieën. O.a. de zeld-

zame vinpootsalamander, de mascotte 
van ons aankoopproject, voelt zich 

hier thuis. Kom samen met je (klein)
kinderen deze fascinerende dieren 
van dichtbij bewonderen. Ondertus-
sen tonen wij je ook hoe we het bos 
beheren om het deze amfibieën naar 
hun zin te maken. Afspraak op de par-
king van Groenhove, recht tegenover 
de manege (Bosdreef 8, Torhout). 
Meer info bij Xavier Dirix (natuur.
torhout@gmail.com).
Organisatie: NP TORHOUT

Vroege zomer in ‘De Kleiputten’
Roeselare
Zondag 17 mei om 10 u. 
(11.30 u.)

Veel trekvogels zijn er al, 
maar de late langeafstand-
strekkers laten zich nu pas 

volop horen. Een ideaal moment om 
te genieten van de uitbundige vogel-
zang. Misschien heb je wel zin om het 
onderscheid te leren kennen tussen 
bosrietzanger, grasmus, kleine karekiet, 
tuinfluiter en zwartkop? Wie weet ho-
ren we ook een fitis, koekoek, spotvo-
gel of andere verrassing. Veel kans dat 
we de ‘zwart-met-rode-kop-kuikens’ 
van meerkoeten zien, of kleine water-
hoenen, bedelend om een hapje. Met 
een beetje geluk spotten we piepklei-
ne dodaarzen, dobberend op het wa-
ter of meedrijvend op de rug van een 
van de ouders. Bij zonnig weer zitten 
hier volop juffers zoals lantaarntjes of 
grotere libellen. En wie interesse heeft 
voor bloeiende planten komt zeker 
aan zijn trekken. Dat kan je allemaal 
komen ontdekken, samen met onze 
gidsen die ook een stukje van het 
Bergmolenbos aandoen. 
Afspraak op de parking van De Klei-
putten in de Babilliestraat in Rum-
beke (Roeselare). Denk aan laarzen 
bij regenweer. Meer info bij Peter 
Hantson (0486/899.444) of Martine 
Lakiere (0479/780.002).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. SLS ’t West-

Vlaamse hart & Stad Roeselare
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OPGELET: het is mogelijk dat er 
nog activiteiten afgelast worden 
door de coronacrisis. Als dat 
zo zou zijn wordt dit digitaal 
gecommuniceerd via Facebook, 
nieuwsbrieven en websites.

Natuurvierdaagse naar de baai 
van de Somme
Frankrijk
Van donderdag 21 tot zondag 
24 mei

Deze reis is volledig vol-
geboekt. Alle deelnemers 
betaalden reeds keurig het 

voorschot, maar we willen ook op-
roepen om het saldo (€ 250) te beta-
len tegen 15 april. Alvast bedankt om 
tijdig te betalen. Begin mei worden 
de praktische afspraken nog doorge-
stuurd. Meer info bij Peter Hantson 
(0486/899.444).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Avondwandeling in de kleiput-
ten van Ploegsteert
Komen-Waasten
Vrijdag 29 mei om 19 u. 
(22.30 u.)

In 1976 beslisten de Steen-
bakkerijen van Ploegsteert 
om de ontgonnen terreinen 

te beheren als moerasgebied. De vzw 
‘Réserve naturelle et ornithologique de 
Ploegsteert’ werd opgericht. Vandaag 
is het natuurreservaat al zo’n 100 ha 
groot en biedt het onderdak aan 220 
verschillende vogelsoorten.
Aangepaste beheerwerken houden 
het water kunstmatig ondiep. Het 
moerasgebied dat zo ontstaat be-
vordert de ontwikkeling van planten 
en ongewervelden, waar leuke soor-
ten als blauwborst, bruine kiekendief, 
geoorde fuut en tafeleend op af ko-
men. Daarnaast wordt er gericht aan 
beheer gedaan om te vermijden dat 
enkele agressieve boom- of planten-
soorten het hele gebied zouden over-
woekeren. In een volgende fase wil 
men er ook eilandjes aanleggen, zodat 
ook steltlopers er een thuis vinden.
Afspraak om 19 u. op de parking 
bij het kruispunt Lindenstraat-Mei-
boomlaan in Roeselare voor car-
pooling (€ 0,05/km) of om 19.45 u. 

in de Rue du Gheer in Ploegsteert 
(Le Bizet). Wandelafstand ongeveer 4 
km. Meer info bij Michael Parmentier 
(0483/638.090).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Avondwandeling over de 
Vaarttaluds van Moen
Zwevegem
Vrijdag 5 juni om 19 u. 
(22.30 u.)

De heuvelkam van Moen, die 
de waterscheidingslijn vormt 
tussen het Leie- en het Schel-

debekken, werd bij de verbreding van 
het Kanaal Bossuit-Kortrijk doorge-
sneden. Zo ontstonden er brede ta-
luds met kruidenrijk grasland, die nu 
een zeldzame flora herbergen. Je vindt 
hier bijzondere planten als bitterling, 
fraai duizendguldenkruid en parnas-
sia, maar het meest bekend zijn deze 
schrale hellingen om de verschillende 
soorten orchideeën en wasplaten die 
hier groeien. De duizenden margrie-
ten in bloei zijn een lust voor het oog.
Ook in het vlakbij gelegen natuurge-
bied ‘Oude Spoorweg’ is de verschei-
denheid groot. Onder spontaan ge-
groeide bosjes gedijen bosanemoon, 
wilde hyacint en spekwortel, een res-
tant van het vroegere Braebosch op 
de Keiberg. En op de ondoordring-
bare klei van het Orveytbos vind je 
poelen vol amfibieën, waar watervo-
gels komen foerageren.
Afspraak om 19 u. op de parking 
bij het kruispunt Lindenstraat-Mei-
boomlaan in Roeselare voor carpoo-
ling (€ 0,05/km) of om 19.40 u. op 
de parking aan de sluis van Moen (bij 
het kruispunt Kraaibosstraat-Sint-
Pietersbruglaan in Zwevegem). Wan-
delafstand: ongeveer 5 km. Meer info 
bij Peter Hantson (0486/899.444).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Wandeling over de Kezelberg-
route
Ledegem
Zaterdag 6 juni om 14 u. 
(16.30 u.)

De Kezelbergroute is een 
deel van de vroegere spoor-
weg Roeselare – Menen. 

Vandaag loopt deze zate van Beitem, 

een deelgemeente van Roeselare, via 
Ledegem tot aan de A19 nabij Me-
nen. Landschappelijk zijn vooral de 
meersen rond de Heulebeek en de 
hoogte van de Kezelberg interessant. 
Daarnaast is dit een groen en rustig 
alternatief om de gewestweg Roe-
selare-Menen te vermijden en ook 
voor de liefhebbers van erfgoed valt 
er heel wat op en rond deze route te 
ontdekken.
Afspraak 14 u. in de Stationsstraat in 
Ledegem, op de parking naast huis-
nummer 47. Opgelet: Google Maps 
geeft dit fout aan! Dit huisnummer 
ligt NIET tussen de huisnummers 45 
en 49, maar in een andere aftakking 
van de straat, naast de terreinen van 
voetbalploeg ’t Olympicske. Volg de 
wegwijzers naar ‘Terrein Ol. Ledegem’. 
Na de wandeling over de Kezelberg-
route gaan we naar het spaarbekken 
van Dadizele. Dat ligt 3,5 km verder-
op en is een mooi stukje nieuwe na-
tuur. Je vindt het tegenover restaurant 
‘‘t Spaans Dak‘ (Dadizeelsestraat 295, 
Moorslede). 
Wie daarna zin heeft om mee iets 
te gaan eten in ‘’t Spaans Dak’ is van 
harte welkom. Het wordt een gezellig 
samenzijn. Meer info bij Jean-Pierre 
Vandamme (0478/678.048).
Organisatie: NP KERN DE REIGER i.s.m. Diensten-

centrum Patria

Plantenverkenning ‘Groene 62’
Gistel
Zondag 7 juni om 9 u. (12 u.) 

De plantenrijkdom langs 
deze voormalige spoor-
weglijn is verbluffend! Kom 

mee deze flora ontdekken, je zal 
versteld staan. Afspraak om 9 u. 
bij bezoekerscentrum ‘De Grote 
Zaagbek’, Oude Brugseweg 239 in 
Oudenburg voor carpooling of om 
9.15 bij het Administratief Cen-
trum, Heyvaertlaan 18 in Gistel. 
Meer info bij Koenraad Blontrock 
(0495/240.899).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG & HOGE 

DIJKEN
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Alle activiteiten zijn gratis, maar 
voor sommige moet je inschrijven. 
Een overzicht met het volledige pro-
gramma vind je op www.westvlaam-
sehart.be/1000soortendag. Meer 
info bij Sofie Declercq (sofiedecl@
gmail.com of 0486/249.062).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. SLS ’t West-

Vlaamse hart & Stad Roeselare

De Swal & de Koekelareberg
Koekelare
Zondag 14 juni om 16 u. 
(17.30 u.)

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

wonderen we de geel en paarse bloe-
menzee in dit natuurgebiedje. Daarna 
wandelen we naar de top van de 
berg, vanwaar we een prachtig uitzicht 
hebben, helemaal tot aan de kustlijn. 
Nadien praten we bij in ‘De Klyte-
put’. Afspraak aan café ‘De Klyte-
put’, Bergmolenweg 2 in Koekelare. 
Meer info bij Georges Pollentier 
(0486/824.141).
Organisatie: NP RUIDENBERG

Excursie naar Cadzand-Bad 
en de Zwinbosjes
Nederland & Knokke-Heist
Zaterdag 20 juni om 8 u. (18 u.)

De laatste jaren organiseren 
we in juni telkens een excur-
sie rond duinflora. Deze keer 
zoeken we het juist over de 
grens, in Zeeuws-Vlaanderen, 
en aan de Belgische Oostkust. 

Nu we zo dicht bij de fors uitgebreide 
Zwingeul zijn, beperken we ons niet 
tot louter duinen, maar komen ook de 
flora en fauna van de slikken en schor-
ren uitgebreid aan bod.
Het rijke overgangsgebied tussen 
duin en polder in Cadzand-Bad is een 
van de kerngebieden van waaruit de 
boomkikkers zich de laatste 10 jaar 
sterk uitbreidden in de Zwinstreek. 
Deze zullen we nu niet meer horen 
roepen, daarvoor zijn warme mei-
avonden ideaal. Maar dit gebied heeft 
nog heel wat meer natuurpracht te 
bieden. We doorlopen namelijk de 
volledige gradiënt aan biotopen van 
strand tot polder, met alle leven dat je 

19

OPGELET: het is mogelijk dat er 
nog activiteiten afgelast worden 
door de coronacrisis. Als dat 
zo zou zijn wordt dit digitaal 
gecommuniceerd via Facebook, 
nieuwsbrieven en websites.

De wonderlijke insectenwereld
Staden
Zondag 7 juni om 14 u. (17 u.)

Sommige insecten zijn rond-
uit eng, lastig of vies, dat klopt, 
maar ze zijn ook mooi, sterk 

en wonderlijk. Wist je dat alle mieren 
samen meer wegen dan alle mensen 
op aarde? En dat insecten volledig van 
gedaante kunnen wisselen? Sommige 
soorten zijn ouder dan dinosaurussen, 
andere zijn bijna een levend Zwitsers 
zakmes: voor elke taak hebben ze een 
stukje gereedschap ontwikkeld. We 
trekken de verborgen insectenwereld 
in en ontdekken beestjes in allerlei 
maten en vormen. Doe- en leeracti-
viteit voor gezinnen met kinderen van 
6 tot 99 jaar.
Afspraak om 14 u. bij Sporthal De 
Wankaarde, Ooststraat 4 in Staden. 
Breng een klein doorzichtig bokaal-
tje of potje mee. Meer info bij Sofie 
Declercq (0486/249.062).
Organisatie: NP KERN GROOT-STADEN i.s.m. SLS ’t 

West-Vlaamse Hart

Natuur-apps voor dummies
Roeselare

Woensdag 10 juni om 
18.30 u. (21.30 u.)
Zie cursusoverzicht p. 24-25.

Avondwandeling in 
de Mandelhoek
Ingelmunster
Vrijdag 12 juni om 19 u. 
(22.30 u.)

Het kanaal Roeselare-Leie 
loopt dwars door Ingelmun-
ster. Parallel met het kanaal 

kronkelt de oude Mandel, een bijri-
vier van de Leie. Tussen beide in ligt 
natuurgebied Mandelhoek geprangd. 
Vele eeuwen was dit een moerasge-
bied dat regelmatig door de Mandel 
werd overstroomd. Bij de verbreding 
en verdieping van het kanaal, begin 
jaren ’70, moest de bebouwing wij-

ken en kreeg de natuur vrij spel op 
de restgronden van het verbrede ka-
naal. Dit natuurgebied van 7 hectare 
bestaat vandaag uit moerassige zones, 
aangevuld met bloemrijke graslanden, 
bosjes, poelen en ruigten. Elk biotoop 
met zijn eigen rijke en specifieke fauna 
en flora. Natuurpunt De Buizerd zorgt 
met een groep vrijwilligers voor het 
beheer van de Mandelhoek door te 
maaien, te hooien, te kappen en te 
knotten.
Afspraak om 19 u. op de parking 
bij het kruispunt Lindenstraat-Mei-
boomlaan in Roeselare voor carpoo-
ling (€ 0,05/km) of om 19.20 u. in de 
Waterstraat in Ingelmunster, voorbij 
de bebouwing, naast de zwaaikom. 
Wandelafstand ongeveer 4 km. Meer 
info bij Piet Desmet (0484/658.233).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

1.000-soortendag
Roeselare
Van zaterdag 13 juni vanaf 12 
u. (zondag 14 juni om 12 u.)

De 1.000-soortendag is 24 
uur natuurplezier voor ie-
dereen. De uitdaging? Op 
24 uur tijd willen we 1.000 
verschillende soorten identi-
ficeren. Een grote uitdaging, 
die we samen met jou willen 
aangaan. Iedereen is welkom, 
op elk moment: van vrolijke 
kinderen tot rustige recre-
anten, van vroege vogels tot 
rasechte nachtuilen. Ben je 

zelf gespecialiseerd in een of andere 
planten- of dierengroep? Neem dan 
zeker contact op met de organisato-
ren. Beleef en tel mee! 
Tijdens deze 1.000-soortendag staan 
er ook 5 publieksactiviteiten op het 
programma. Door deel te nemen 
maak je kennis met de biodiversiteit in 
onze stad. Op zaterdagnamiddag kan 
je kiezen voor een stadsnatuurwan-
deling of een fietstocht langsheen de 
groenste plekjes van de stad. Zater-
dagavond gaan we op zoek naar uilen 
en vleermuizen in de omgeving van 
Sint-Idesbald. Zondagvoormiddag kan 
je deelnemen aan een excursie rond 
eetbare natuur of kiezen voor kinder-
verteltheater in het Sterrebos. 
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daarin kan vinden. Klap op de vuurpijl 
is het spektakel van broedende vogels 
op de kunstmatige vogeleilanden, die 
deel uitmaken van de 120 ha nieuwe 
natuur die hier werd aangelegd.
We bezoeken dus de Zwingeul met 
omliggende gebieden, zowel aan 
Zeeuwse als Vlaamse kant van de 
grens. Omdat parkeren daar overal 
betalend is, raden we sterk aan om te 
carpoolen. 
Afspraak om 8 u. op de parking bij het 
kruispunt Lindenstraat-Meiboomlaan 
in Roeselare voor carpooling (€ 
0,05/km), om 9 u. aan de Zwinpar-
king in Cadzand-Bad (‘Parkeerplaats 
Strand’ bij het kruispunt Kanaalweg/
Noorddijk en ‘Strandpaviljoen De 
Zeemeeuw’) of om 14 u. op de par-
king van Het Zwin in Knokke (Graaf 
Leon Lippensdreef). Meer info bij 
Philippe Deprez (0499/722.224).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Midzomernacht: gezellig 
samenzijn op de langste dag 
van het jaar!
Koekelare
Zaterdag 20 juni vanaf 19.30 u. 
(0.30 u.)

Vier mee het begin van de 
zomer in park ‘De Mote’ in 
Koekelare! Zaterdagavond 
veranderen we het park in 
een belevingsdorp waar je 
workshops kan volgen, genie-

ten van een hapje en een drankje bij 
de vuurschalen of langs de infotentjes 
kan struinen. Je kan ook meegaan op 
één van de wandelingen in het park 
of samen de meiboom versieren. Om 
middernacht komen we samen om 
met licht het duister te verdrijven en 
de zomer te verwelkomen! Afspraak 
in gemeentelijk park ‘De Mote’, vlak 
bij de gemeentelijk sporthal (Bel-
huttebaan 40, Koekelare). Meer info 
volgt in onze nieuwsbrief van juni. 
Nog niet geabonneerd op onze 

‘Groene Flits’? Stuur dan vrijblijvend 
‘flits’ naar peter.lemmens@natuur-
punt.be.
Organisatie: NP RUIDENBERG i.s.m. gemeente Koe-

kelare, Agentschap voor Natuur en Bos en vele an-

deren.

De langste dag van het jaar in 
‘De Kleiputten’
Roeselare
Zondag 21 juni om 10 u. 
(11.30 u.)

Wil je de zomer passend in-
zetten? Zin om in De Kleiput-
ten te komen genieten van 

het genereus rondgestrooide daglicht? 
Doen!
Natuurgidsen Johan en Piet zwaaien 
met veel plezier de poorten van 
het natuurgebied voor je open. Dat 
barst van het nieuwe leven. Je leert 
er oudervogels van allerlei pluimage 
herkennen, terwijl die non-stop in de 
weer zijn om de hongerige bekken 
van hun jonge grut vol te stouwen. 
Benieuwd ook welke zangers hun 
lentezang nog eens overdoen om 
een tweede broedronde in te zet-
ten. Ondertussen proberen groene 
kikkers, tussen hun kwaakconcerten 
door, laagvliegende libellen te ver-
schalken. 
Langs de oevers gaan we op zoek 
naar blaartrekkende boterbloem, 
duizendguldenkruid, rode ogentroost 
of wolfspoot, boeiende moerasplan-
ten met vreemde namen waar vaak 
een verrassend verhaal aan vast-
hangt. Het koninginnekruid torent 
daar opvallend roze bovenuit: een 
kleurrijke trekpleister voor fervente 
zonnekloppers als dagvlinders, sol-
daatjes en zweefvliegen. Kom je mee 
genieten van die eerste zomerdag? 
Afspraak op de parking van De Klei-
putten in de Babilliestraat in Rumbe-
ke (Roeselare). Denk aan laarzen bij 
regenweer. Meer info bij Piet Desmet 
(0484/658.233).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. SLS ’t West-

Vlaamse hart

Verkenning van 
het Moereveldpad
Torhout
Zondag 28 juni om 9.30 u. 
(12.30 u.)

Was de kinderboerderij wel 
ooit een boerderij? Hoe komt 
de kronkelige Koebeek aan 

haar naam? Waar ligt het diepste punt 
van Torhout? Op al deze vragen krijg 
je een antwoord tijdens deze wan-
deling van 8 km. Ten westen van Tor-
hout leidt het Moereveldpad je langs 
rustige landwegen, oude en nieuwe 
boerderijen, akkers en weilanden. Het 
landschap is er doorkliefd met kleine 
waterlopen. Na de start aan d’Oude 
Smelterij wandel je via een graspad 
naar de vallei van de Koebeek en de 
Spanjaardbeek. Op de terugweg wan-
del je langs het Moereveld, ooit een 
onherbergzaam heidegebied dat later 
fungeerde als zandgroeve. Een wan-
deling die je laat genieten van mooie 
natuur en een rijke geschiedenis. Af-
spraak op de parking van kinder-
boerderij d’Oude Smelterij, Ieperse 
Heirweg 5 in Torhout. Meer info bij 
Bart Van Thuyne (0479/812.963).
Organisatie: NP TORHOUT

‘Ontdek-je-Plekje’-natuur-
wandeling: ‘Virgo Fidelis’ en 
het Groenhovebos
Torhout
Woensdag 1 juli om 19.30 u.
(21.30 u.)

Diocesaan Centrum Groen-
hove, beter bekend onder 
de oude naam ‘Virgo Fidelis’, 

is eigenaar van ruwweg 1/3e van het 
Groenhovebos. Dit deel van het bos 
was gesloten voor het grote publiek, 
tot er begin 2010 een publiek wandel-
pad werd geopend.
Ondertussen maakte Zuster Marie-
Dominique, die het dagelijkse bos-
beheer verzorgt, er een bosleerpad 
van. Je wordt er ingelicht over de 
verschillende bossoorten en vormen 
van bosbeheer (esdoornbos, hakhout, 
middelhout, …), over bijzondere bo-
men (bv. de Douglasspar), over de 
verschillende biotopen en hun na-
tuurwaarde (dood hout, natte ruigte, 
rabatten, voormalig zwemdok, …) en 
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over de rijke geschiedenis van de be-
ken en dreven. Een mooi initiatief dat 
je in contact brengt met alle facetten 
van dit waardevolle bos.
Afspraak op de parking van Groen-
hove, recht tegenover de manege 
(Bosdreef 8, Torhout). Meer info bij 
Georges Pollentier (0486/824.141).
Organisatie: NP RUIDENBERG

De Grote Vlindertelling van 
Natuurpunt
In je eigen tuin
Van zaterdag 4 tot en met 
zondag 26 juli

Net als in 2019 organiseert 
Natuurpunt ‘De Grote Vlinder-
telling’. We roepen iedereen 

op om tijdens het weekend van 4 en 
5 juli de vlinders in de tuin te tellen. 
Maar het blijft niet bij één weekend. 
Om iedereen de kans te geven om 
mee te doen én om meer bruikbare 
cijfers te verzamelen, kan je ook de 
andere weekends van juli tellen.
De methode blijft hetzelfde. Tel sa-
men met je gezin, familie of vrienden 
gedurende een kwartier het aantal 
verschillende exemplaren van elke 
vlindersoort in je tuin, en geef je resul-
taten door aan Natuurpunt. Zo maak 
je deel uit van het grootste vlinderon-
derzoek in Vlaanderen en help je om 
de natuur in de Vlaamse tuinen mee in 
kaart te brengen.
Meer info op www.vlindertelling.be. 
Daar kan je ook je resultaten door-
geven. En kan je echt niet wachten? Je 
kan het hele jaar door vlinders mel-
den via www.waarnemingen.be (regi-
stratie vereist).
Organisatie: Natuurpunt

Libellen en vlinders in 
De Palingbeek
Ieper
Zaterdag 4 juli om 8.30 u.
(19 u.)

Rond het ‘mislukte’ kanaal 
tussen Ieper en Komen ont-
wikkelde zich een mooie 

brok natuur van meer dan 250 ha: 
provinciaal domein ‘De Palingbeek’. Je 
vindt hier poelen en moerassen, oud 
en jong bos, boomgaarden en bloem-
rijke graslanden, ligweiden en een 
speelplein tussen talrijke sporen van 
de Eerste Wereldoorlog. Meer dan 
voldoende biotopen voor heel wat 
boeiende libellen en vlinders. 
Afspraak om 8.30 u. op de parking 
bij het kruispunt Lindenstraat-Mei-
boomlaan in Roeselare voor carpoo-
ling (€ 0,05/km), of om 9.15 u. op de 
hoofdparking van provinciaal domein. 
Deze vind je in de Palingbeekstraat in 
Zillebeke, ten zuiden van het kruis-
punt met de Komenseweg. Meer info 
bij Wim Marichal (0476/307.762).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Stadswandeling
Torhout
Zondag 5 juli om 14.00 u. 
(16.00 u.)

Ga mee op ontdekking door 
het centrum van Torhout. We 
verkennen de natuurrijkste 

hoekjes van de stad. Wie weet wat 
we allemaal ontdekken in het Raven-
hofpark, het stadspark, het kerkhof, de 
Velodroom en de Groene 62. Onder-
tussen bekijken we de (stads)tuintjes 
die we tegenkomen: van de onver-
mijdelijke ‘kattenbaktuinen’ tot meer 
natuurrijke tuinen. En hoe kan je van 
jouw eigen (stads)tuin een natuurrijk 
plekje maken? Je ontdekt het allemaal 
tijdens deze stadswandeling. Afspraak 
om 14.00 u. bij de hoofdingang van 
het Ravenhofpark (Ravenhofstraat 
5, Torhout). Meer info bij Bart Van 
Thuyne (0479/812.963).
Organisatie: NP TORHOUT

Weekwerkdag in 
het Groenhovebos
Torhout
Dinsdag 7 juli vanaf 13 u. 
(16.30 u.)

Wil je het klimaat een stapje 
vooruithelpen? Kom dan naar 
het Groenhovebos. Samen 

met een groepje gelijkgestemden ga 
je aan de slag om het bos gezonder, 
mooier en natuurrijker te maken. 
Zelfs als je maar een uurtje kan blijven 
ben je van harte welkom. In de pau-
ze en na de werken keuvelen we bij 
met een glas of een kopje. Afspraak 
op de parking van Groenhove, recht 
tegenover de manege (Bosdreef 8, 
Torhout). Kom je wat later en zie 
je niemand staan, bel dan even naar 
Roney (zie hieronder). Zorg voor 
aangepaste kledij en een paar stevige 
handschoenen. Meer info bij Roney 
Debaillie (0484/481.547).
Organisatie: NP TORHOUT

Zwaluwenfietstocht in Vijfwegen
Staden
Zondag 7 juli om 14 u. (17 u.)

We fietsen op een rustig 
tempo zo’n 15 km voor een 
tocht vol zwaluwen. We gaan 

op zoek naar dakpannen waar er gier-
zwaluwen onder nestelen, bezoeken 
onze kolonie huiszwaluwen en bren-
gen een bezoekje aan een stal waar de 
boerenzwaluwen je onderuit vliegen.
Afspraak bij het stationsgebouw van 
Vijfwegen, Ontmijnersstraat 1 in 
Westrozebeke. Breng je fiets en een 
verrekijker mee. Meer info bij Ivan 
Bruneel (0496/365.628).
Organisatie: NP KERN GROOT-STADEN 

i.s.m. SLS ’t West-Vlaamse Hart

‘Ontdek-je-Plekje’-natuur-
wandeling: De Hoge Dijken
Oudenburg
Woensdag 8 juli om 19.30 u. 
(21.30 u.)

Leopold Dewulf neemt ons 
mee op verkenning in ‘De 
Hoge Dijken’, 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 
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snel uit tot een belangrijke voed-
sel- en rustplaats voor watervogels. 
Je vindt er ook heel wat andere in-
teressante planten en dieren. 
Bovendien heeft de eigenaar, het 
Agentschap voor Natuur en Bos, 
de voorbije jaren stevig geïnves-
teerd in beheer en infrastructuur. 
Zo werden bijvoorbeeld enkele 
ruigtes aangepakt, zodat er plaats 
kwam voor interessantere vege-
tatie. En twee vervallen kijkhutten 
werden vervangen door een ver-
hoogd exemplaar en een kijkwand. 
Kortom: meer dan genoeg om op 
ontdekkingstocht te gaan.
Afspraak om bij bezoekerscen-
trum ‘De Grote Zaagbek’, Oude 
Brugseweg 239 in Oudenburg. 
Meer info bij Georges Pollentier 
(0486/824.141).
Organisatie: NP RUIDENBERG

Familiewerkdag in 
het Groenhovebos
Torhout
Zondag 12 juli vanaf 9 u. 

(12 u.)
Wil je het klimaat een 
stapje vooruithelpen? Ben 

je graag buiten in de natuur en wil 
je meer weten over de planten en 
dieren in het bos? Wil je iets doen 
voor een beter milieu? Ben je ouder 
dan 8? Kom dan naar het Groenho-
vebos. Samen met vrijwilligers van 
Natuurpunt ga je aan de slag om 
het bos gezonder, mooier en na-
tuurrijker te maken. 
Kan je maar een uurtje blijven, ben 
je niet zo fit of wil je enkel iets bijle-
ren over de natuur? Geen probleem, 
ook dan ben je van harte welkom. 
Kom mee genieten van ontspan-
nende inspanning en een gezellig 
samenzijn buiten. Wij voorzien een 
drankje tijdens de pauze en achteraf 
zijn er heerlijke boterhammen met 
biobeleg, vriendelijk aangeboden 
door Origin‘O Torhout.
Afspraak op de parking van Groen-
hove, recht tegenover de manege 
(Bosdreef 8, Torhout). Kom je wat 
later en zie je niemand staan, bel 
dan even naar Roney (zie hieron-
der). Zorg voor aangepaste kledij 
en een paar stevige handschoe-
nen. Meer info bij Roney Debaillie 
(0484/481.547).
Organisatie: NP TORHOUT

Start cursus Natuurgids
Midden-West-Vlaanderen

September
Zie cursusoverzicht 
p. 24-25.

Start cursus sporenplanten
Roeselare
Dinsdag 8 september 
om 19.30 u. (22.30 u.)

Zie cursusoverzicht 
p. 24-25.

Start cursus ‘paddenstoelen 
voor beginners’
Ingelmunster
Dinsdag 22 september 
om 19.30 u. (22.30 u.)

Zie cursusoverzicht 
p. 24-25.

P O P - U P
A C T I V I T E I T E N
Zowel Natuurpunt Mandel-
streke als Natuur.werkgroep 
Torhout organiseren regel-
matig ‘pop-up-activiteiten’. Dat 
zijn ‘activiteiten die plots opdui-
ken’ en erg snel georganiseerd 
worden, bijvoorbeeld omdat er 
ergens een bijzondere vogel 
werd gespot of omdat het de 
ideale omstandigheden zijn om 
een inventarisatie te doen. Ben 
je in deze activiteiten geïnte-
resseerd, stuur dan een mailtje 
naar Philippe Deprez van NP 
Mandelstreke (secretaris@
natuurpuntmandelstreke.be) 
en/of naar Geert Carette van 
Natuur.werkgroep Torhout 
(geert.carette@skynet.be). Zij 
sturen je dan een bericht wan-
neer zij iets organiseren. 

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

Wil je een wandeling met na-
tuurgids boeken voor je familie 
of vereniging? Neem contact 
op met de plaatselijke conser-
vator of voorzitter (zie p.39 
van deze ‘knotwilg’).
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ontvangen hebben, controleer dan 
of deze niet in je SPAM-box zit. Zo 
niet, neem dan even contact met 
ons op. Afspraak in Natuur Educa-
tief Centrum ’t Schuttershuisje, Wa-
terstraat 6 in Ingelmunster. Meer 
info bij Piet Desmet (051/225.852).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. NP CVN & 

NP De Buizerd

Natuur-apps voor dummies
Roeselare
Woensdag 10 juni om 18.30 u. 
(21.30 u.)
Tijdens een korte uiteenzetting in 
ARhus en een wandeling langsheen 
groene plekjes in de binnenstad 
maak je kennis met apps om planten 
en dieren te herkennen. Ervarings-
deskundigen en experts helpen je bij 
het herkennen en registreren van de 
soorten die we tegenkomen. Wie wil 
kan zijn waarnemingen ook opslaan 
op de online database van Natuur-
punt, namelijk ‘waarnemingen.be’. 
Na de wandeling is er een afsluiten-
de drink in het café van ARhus. Meer 
info en inschrijven via www.west-
vlaamsehart.be/1000soortendag.
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. ARhus, SLS 

’t West-Vlaamse hart & Stad Roeselare

Start cursus Natuurgids
Midden-West-Vlaanderen
September
De natuur zit vol verhalen, klaar om 
verteld te worden. Ben je benieuwd 
naar wat er allemaal leeft bij jou in de 
buurt? En wil je ook anderen warm 
maken voor de natuur? Dan heb je 
alles in huis om een geweldige na-
tuurgids te worden!
In de cursus Natuurgids werk je 
rond een brede waaier aan thema’s. 
Je ontdekt hoe dieren, planten en 
landschappen samenleven en je krijgt 
een stevige basis rond ecologie en 
natuurbeheer. Tijdens de methodiek-
lessen leer je hoe je een boeiende 
wandeling uitstippelt en groepen 
gidst. Daarnaast ga je regelmatig op 
excursie met ervaren gidsen en be-
zoek je natuurgebieden in de buurt.
In september start Natuurpunt Mid-
den-West-Vlaanderen met de cursus 
natuurgids. De lessen en excursies 
gaan door op zaterdagvoormiddag. 
De theorielessen worden wellicht 
gegeven in Torhout, de excursies zul-
len doorgaan in het volledige wer-
kingsgebied van Natuurpunt Midden-
West-Vlaanderen. Geïnteresseerd? 
Bezorg je contactgegevens aan het 
secretariaat (peter.lemmens@na-
tuurpunt.be of 051/700.695) en wij 
geven je dan een seintje zo gauw de 
planning op punt staat.
Organisatie: NP MIDDEN-WEST-VLAANDEREN

Start cursus sporenplanten
Roeselare
Dinsdag 8 september 
om 19.30 u. (22.30 u.)
Deze cursus met Hans Vermeulen 
gaat over planten die sporen vormen 
in plaats van zaden, maar die wel een 
vaat- en wortelstelsel hebben. Mos-
sen horen daar niet bij, vandaar de 
afzonderlijke cursus over mossen. 
Waar het wel over gaat zijn vooral 
paardenstaarten en varens, maar ook 
biesvarens en wolfsklauwen. Door het 
ontbreken van bloemen - alleen zaad-
planten vormen bloemen - ligt het 
accent op de vegetatieve kenmerken, 
maar vooral bij varens is ook de vorm 
van de sporenvormende organen be-
langrijk. Kom alles te weten over deze 

Start cursus ‘Vogelgeluiden 
van ruigten en rietvelden’
Ingelmunster
Dinsdag 12 mei om 19.30 u. 
(22.30 u.)
In 2019 organiseerden we met veel 
succes de cursus ‘Vogelgeluiden voor 
dummies’ en deze sluit daar naad-
loos op aan. Ideaal voor wie eens 
buiten de tuin- en parkomgeving 
op verkenning wil. Ook deze cursus 
met Koen Leysen blijft voldoende 
laagdrempelig, maar dan met bijzon-
dere aandacht voor de soorten die 
we regelmatig in ruigten en rietvel-
den kunnen horen.
De theorielessen gaan door op 
dinsdagavonden 12 en 19 mei van 
19.30 u. tot 22.30 u. De excursie 
ligt op dit ogenblik nog niet vast, 
maar zal eind mei of begin juni ge-
organiseerd worden, ergens in de 
buurt en tijdens het weekend. 
Geïnteresseerd? Schrijf je dan in via 
de site van Natuurpunt (zoekter-
men ‘vogelgeluiden Ingelmunster’). 
Na je inschrijving ontvang je een di-
gitale mailbevestiging en alle infor-
matie in verband met de betaling. 
Als lid van Natuurpunt betaal je € 
20 voor de 2 lessen en de excursie, 
als niet-lid betaal je € 25. Mocht je 
na een paar minuten nog geen mail 

Ben je actief als vrijwilliger in een afdeling, kern of werkgroep van onze 
vereniging, of heb je de opleiding natuurgids gevolgd? Leer je graag bij en 
krijg je maar niet genoeg van cursusuitstappen? Wil je graag de natuur-
gebieden uit ons hele werkingsgebied en de mensen daarachter leren 
kennen? Zin om bij te leren van elkaar en ook jouw kennis te delen? Dan 
is ‘gidsen voor gidsen’ zeker iets voor jou!

In 2020 gaan we drie keer op stap. Een eerste keer op zaterdagmiddag 
20 juni. Pol Dewulf gidst ons dan door het arboretum van Koekelare. En 
ook in september en november worden er nog uitstappen gepland.

Interesse? Stuur een mailtje met als onderwerp ’gidsen voor gidsen’ naar 
gidsen.npmwv@gmail.com. Wij sturen je dan een berichtje met een link 
naar een googleformulier waar je je gegevens kan achterlaten, zodat we 
je verder op de hoogte kunnen houden.
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Start cursus ‘paddenstoelen 
voor beginners’
Ingelmunster
Dinsdag 22 september 
om 19.30 u. (22.30 u.)
Tijdens deze basiscursus - voorken-
nis is niet vereist - maak je op een 
laagdrempelige en prikkelende ma-
nier kennis met de wondere wereld 
van de paddenstoelen. In 2 theorie-
lessen en 2 excursies krijg je een 
breed inzicht in de paddenstoelen-
wereld. 
Op dinsdagavond verzorgt Hans 
Vermeulen van Natuurpunt CVN 
de theorielessen. Vreemde namen 
als Amaniet, Mycena en Vezelkop 
onthullen hun geheim. Bouw, leef-
wijze, voortplanting en eetbaarheid 
of giftigheid komen aan bod. We 
verkennen alle groepen zwammen 
die onze natuur rijk is; je leert veel 
voorkomende soorten herkennen 
en krijgt een leidraad die je wegwijs 
maakt in hun enorme diversiteit. Op 
zaterdag gaan we met plaatselijke 
gidsen op verkenning in de streek. 

fascinerende groep van planten die 
gedurende ruim 400 miljoen jaar de 
enige planten op aarde waren.
De theorieles gaat door op de dins-
dag 8 september van 19.30 u. tot 
22.30 u., de excursies op zaterdag 
19 september van 14 u. tot 17 u. en 
op zaterdag 3 oktober van 9.30 tot 
12.30 u. Geïnteresseerd? Schrijf je 
dan in via de site van Natuurpunt 
(zoektermen ‘sporenplanten Roese-
lare’). Na je inschrijving ontvang je 
een digitale mailbevestiging en alle 
informatie in verband met de beta-
ling. Als lid van Natuurpunt betaal 
je € 20 voor de theorieles en de 2 
excursies; als niet-lid betaal je € 25. 
Mocht je na een paar minuten nog 
geen mail ontvangen hebben, contro-
leer dan of deze niet in je SPAM-box 
zit. Zo niet: neem dan even contact 
met ons op. Afspraak in Diensten-
centrum ten Elsberge, Mandellaan 
101 in Roeselare. Meer info bij Peter 
Hantson (0486/899.444).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. NP CVN & 

NP Midden-West-Vlaanderen

Wie weet wat we allemaal vinden?
De theorielessen gaan door op de 
dinsdagen 22 en 29 september van 
19.30 u. tot 22.30 u., de excursies 
op de zaterdagen 3 en 24 oktober 
van 14 u. tot 17 u. Geïnteresseerd? 
Schrijf je dan in via de site van Na-
tuurpunt (zoektermen ‘padden-
stoelen beginners Ingelmunster’). 
Na je inschrijving ontvang je een di-
gitale mailbevestiging en alle infor-
matie in verband met de betaling. 
Als lid van Natuurpunt betaal je € 
18 voor de 2 lessen en 2 excursies, 
als niet-lid betaal je € 20. Mocht je 
na een paar minuten nog geen mail 
ontvangen hebben, controleer dan 
of deze niet in je SPAM-box zit. 
Zo niet: neem dan even contact 
met ons op. Afspraak in Natuur 
Educatief Centrum ’t Schutters-
huisje, Waterstraat 6 in Ingelmun-
ster. Meer info bij Hendrik Debeuf 
(0475/365.955).
Organisatie: NP De Buizerd
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Beversesteenweg 369 - Roeselare
tel. : 051 69 00 30 - Gsm: 0475 688 871

info@davidtshubert.be

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

Torhout: Hofstraat 9

www.oxfamwereldwinkels.be

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

  proef eens van 
eerlijke handel

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

Houthandel
Carpentier
Gitsbergstraat 53

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

Biologisch,
seizoensgebonden &

vegetarisch 
huiskamerrestaurant

in Torhout.

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

Verbrandhofstraat 130 - Roeselare
Tel. 051 20 83 41

info@debalerik.be - www.debalerik.be

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

Uit sympathie

Joost Desmet
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Natuurgebied ’t Pompje

Natuurgebied ’t Pompje vind je in 
het noorden van Oudenburg, in de 
omgeving van het kanaal Gent-Oost-
ende. Het grenst ruwweg aan de 
straten Clemensheulestraat, Klems-
kerksestraat en Vaartdijk-Noord. Het 
gebied is ingericht als natuurgebied 
en wordt beheerd door het Agent-
schap voor Natuur en Bos. De naam 
zou een verbastering zijn van “pontje”, 
de veerdienst die vroeger over het 
kanaal Brugge-Oostende voer.

Eind 19e eeuw werd in dit gebied klei 
gewonnen en na de Eerste Wereld-
oorlog kwam de ‘Steenbakkerij van 
de Kust’ hier baksteen produceren. 
In 1961 werd een radiostation van 
de ‘Radio Maritieme Diensten’ opge-
richt en in 2001 werd het radiosta-
tion overgedragen aan het ‘Ministerie 

van Landsverdediging’. Het 100 ha 
grote terrein kwam in beheer bij het 
‘Agentschap voor Natuur en Bos’.

’t Pompje is ook erkend als Natura 
2000-gebied. Die beschermde na-
tuurgebieden vormen doorheen Eu-
ropa een netwerk dat moet zorgen 
voor het behoud en het herstel van 
onze biodiversiteit, zowel van habi-
tats als van de specifieke soorten die  
er thuishoren.

In 2008-2009 werd het gebied, dat 
relatief laaggelegen is, ingericht als na-
tuurgebied met 68 ha zilt grasland, 4 
ha poldergrasland en 10 ha rietmoe-
ras. Daar broedt onder meer de roer-
domp. In de zilte graslanden vind je 
zoutminnende planten als melkkruid, 
zeeaster en zilte rus.

Dit alles gebeurde als een soort van 
compensatie voor de natuur die ver-
loren ging bij werken in de haven van 
Zeebrugge. Door sleuven te graven 
en stroken te effenen ontstonden 
hier prachtige plas- en draszones 
waar heel wat waterminnende soor-
ten een plek vinden om te overwinte-
ren of zelfs te broeden.

In de winter van 2018-2019 kwam er 
een zeearend overwinteren. Met de 
vele overwinterende ganzen waren er 
blijkbaar prooien genoeg om het hem 
naar de zin te maken. Overnachten 
deed deze arend in het Vloethemveld, 
een goeie 8 kilometer verderop. 

In de grote aaneengesloten rietmoe-
rassen broeden baardmannetje, roer-
domp en tal van rietzangers. Maar 

Zicht op de zilte graslanden van ’t Pompje.



ook bergeend, blauwborst, grutto, 
slobeend en tureluur vinden er een 
plekje om hun jongen groot te bren-
gen. Sinds de zomer van 2018 broedt 
er zelfs een kleine kolonie steltklu-
ten die ondertussen 8 nakomelingen 
heeft grootgebracht.

De meest kwetsbare delen van dit 
gebied zijn nog steeds militair domein 
en dus niet toegankelijk voor het pu-
bliek. De beste plek om waarnemin-
gen te doen vind je langs het jaagpad 
van het kanaal Gent–Oostende. Volg 
de Clemensheulestraat tot aan het 
kanaal, parkeer daar je auto en ga te 
voet verder over het jaagpad richting 
Brugge. Na ongeveer 350 m kom je 
aan een weide waar je een uitstekend 
zicht hebt op het natuurgebied.

Ten noordoosten van ’t Pompje, gren-
zend aan de Klemskerkestraat, heb je 
ook nog de Schorreweide. Dat is een 
complex van 12 ha zilte graslanden 
waar je onder meer zeekraal vindt. 
Ook dit gebied wordt beheerd door 
het Agentschap voor Natuur en Bos. 
‘s Winters ontdek je hier duizenden 
kieviten en kolganzen, zelfs goudple-
vieren, die in de drassige weiden en 
op de omgeploegde akkers naar wat 
eetbaars zoeken.

Deze mooie natuurgebieden liggen 
op een boogscheut van mijn huis. Ik 
kom er dan ook regelmatig om vogels 
te kijken en te fotograferen. En wat 
me daarbij de laatste 2 jaar is opgeval-
len, is dat je ook hier, gewoon om de 
hoek, de klimaatopwarming aan het 
werk ziet. 

Nooit eerder zagen de grutto’s en 
tureluurs hun natte thuisland zo snel 
opdrogen. Het werd een race tegen 
de klok, maar ze waren nog net op 
tijd om hun jongen groot te brengen. 
Duimen maar dat het dit jaar voor 

hen wat makkelijker loopt, maar met 
de regen die op dit ogenblik enthou-
siast op mijn dak klettert, zou dat wel 
moeten lukken.

Tekst & foto’s: Freddy Cordy
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van links naar rechts: blauwborst, steltkluut en roerdomp.

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 

“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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“Wat valt er tijdens de wintermaan-
den nu eigenlijk te beleven in de na-
tuur?” is een vraag die ik de voor-
bije maanden regelmatig voor de 
voeten geworpen kreeg. “Veel” is 
mijn antwoord dan.

Tijdens de winter maak ik bijna 
dagelijks ritjes in de wijde omge-
ving van Klemskerke, Oudenburg 
en Stalhille. Zo kan je, ondanks de 
korte dagen en het wispelturige 
weer, heel wat dieren ontdekken, 
vooral vogels, die zich hier ook in 
de winter thuis voelen. 

Tot nu toe kregen we nauwelijks 
winterse toestanden, wel veel 
wind en regen. Daardoor zijn er 
op veel plaatsen plassen ontstaan 
in weilanden en omgeploegde lan-
derijen, wat heel wat wintergasten 
aantrekt. Die vinden er een plek 
om te foerageren, zich te poetsen 
en te rusten.

Tijdens mijn dagelijkse tocht-
jes zag ik heel veel kieviten, hier 
en daar gemengd met groepjes 
goudplevieren. Met een goede te-

lelens kan je deze dan fotografe-
ren tijdens hun dagelijkse rituelen, 
zonder ze te storen. Maar dat was 
dan buiten het vrouwtje blauwe 
kiekendief gerekend, dat daar in 
de buurt kwam jagen. Daardoor 
gingen er ineens een paar duizend 
kieviten, met daartussen enkele 
goudplevieren, de lucht in. Ze ble-
ven zeker een half uur rondcirke-
len voor ze terugkeerden naar de 
plek waar ze waren opgevlogen.

Op een late namiddag hoorde 
ik plots een schreeuw achter mij,  
en toen ik in die richting keek  
zag ik een mannetjessperwer ko-
men aanvliegen met een spreeuw 
in zijn klauwen. Daar achteraan 
een ekster die probeerde om 
deze prooi van de sperwer af  
te snoepen. Uiteindelijk lukte  
het de ekster om de sperwer zijn 
prooi te ontfutselen, maar die 
ontsnapte. Zo was er die avond 
geen winnaar.

En zoals iedere winter waren er 
weer veel vriezeganzen aanwezig 
op de malse graslanden in deze 

polders, zelfs groepjes kleine riet-
gans. Ondertussen zien we dat er 
zich in de Uitkerkse Polders min-
der grote groepen ganzen ophou-
den. Een beetje een onverwachte 
verschuiving, waar nog niet echt 
een verklaring voor is. 

Maar wat ik vooral wilde vertellen: 
ja, ook in de winter is het absoluut 
de moeite om naar buiten te trek-
ken. Dus, nu met de lente in aan-
tocht, ga op verkenning. Wie weet 
wat voor leuks je allemaal ziet? 

Ondertussen loopt in ‘De Grote 
Zaagbek’ onze nieuwe natuurfo-
totentoonstelling met foto’s van 
23 leden van ‘Natuurfotografen 
Hoge Dijken’. Nog tot en met 15 
september gratis te bezichtigen 
in het bezoekerscentrum, Oude 
Brugseweg 239 in Oudenburg, op 
woensdagnamiddag van 14 tot 16 
u. en op zondagvoormiddag van 
10 tot 12 u.

Tekst & foto’s: Freddy Cordy

Nieuws van 
Natuurfotografen Hoge Dijken

Links enkele goudplevieren tussen de kieviten op een akker. 

Rechts een jagende blauwe kiekendief. Die zorgde voor heel wat onrust in vogelland.
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Al jarenlang volgen we met Natuur-
punt Mandelstreke het broedsucces 
op bij boeren- en huiszwaluwen in 
het Roeselaarse. Dat doen we in 
samenwerking met de stad, die de 
eigenaars daarvoor een financieel 
ruggensteuntje geeft in het kader 
van haar biodiversiteitsbeleid. Met 
een ploeg vrijwilligers doen we con-
troles overal waar er broedgevallen 
worden gemeld.

Het is een verhaal van vallen en op-
staan: het succes met kunstnesten 
bij huiszwaluwen wordt gecounterd 
door de gestage afname van het 
aantal boerenzwaluwen in het bui-
tengebied. Maar zelfs daar vind je 
soms een welkome opsteker.

In een familiaal landbouwbedrijf 
langs de Groenestraat telden we 
enkele jaren geleden 5 bezette nes-
ten, vooral in de koeienstallen en 
op een aangrenzende lege zolder. 
De vogels hebben het er naar hun 
zin, want bij ongunstig weer kun-
nen ze nog steeds op voedseljacht 
in een grote, vrij toegankelijke ma-
chineloods. De zwaluwen boeren 
goed en het aantal broedpaartjes 
steeg vorig jaar tot een verrassende 
14 koppels, die in de hete zomer 
meerdere nesten grootbrachten. 
De landbouwfamilie is terecht trots 
op hun ‘huis’kolonie.

Dat het wel en wee van de vogels 
hen nauw aan het hart ligt, bewijst 
een telefoontje op 17 november. 
Of ik eens kon komen kijken? Er 
toerden weer zwaluwen rond die 
kwamen slapen in de stallingen. Be-
nieuwd ging ik de volgende avond 
langs. Dat er de dagen voordien 
een aantal zwaluwen hun intrek had 
genomen, daar bestond geen twij-
fel over. De bewoners kennen die 
maar al te goed. Maar ofwel zaten 
ze die avond goed verstopt, ofwel 
waren ze overdag toch aan de grote 

trek zuidwaarts begonnen. Dat was 
toch even een ontgoocheling. Geen 
idee ook of het over eigen broed-
vogels of jongen ging, dan wel over 
toevallige passanten die wel erg laat 
op het jaar nog onderweg waren. 

Dit deed me denken aan een viertal 
boerenzwaluwen die enkele jaren 
geleden succesvol overwinterden in 
het Kortrijkse, vlak bij een waterzui-
veringsstation. Daar vonden ze de 
ganse winter een gedekte tafel.

Bij een ander gastgezin, Jan en Lieve 
Ternest-Vandaele, kwam in 2015 
voor het eerst een koppel zwa-
luwen succesvol een nest jongen 
grootbrengen. In een bijgebouwtje, 
dat tegen de woning aanleunt, was 
de deur omwille van terraswerk-
zaamheden tijdelijk weggenomen. 
De zwaluwen konden er dus met-
een hun intrek nemen. 

Onder het nestkommetje, dat boven 
op een daglichtlamp was gemetst, 
werd algauw een brede mestplank 
opgehangen om fietsen en tuingerief 
mestvrij te houden. Het jaar daar-
op dubbel bingo, want nog steeds 
opendeurdagen en dus weer zwa-
luwfeest. Een opsteker blijkt ook de 
tuinvijver vlakbij, waar de bewoners 
tijdens een aperootje vaak genieten 
van overscherende zwaluwen die er 
ook een slok of een vluchtig plons-
bad komen nemen. 

Maar het berghok kon niet vrij 
toegankelijk blijven. Dus boog Jan 
zich in de winter van 2018 over 
een meer duurzame oplossing: 
een stevige buitendeur met zwa-
luwluik. De nieuwe deur kwam in 
de hengsels en vanaf maart vorig 
jaar werd het luik naar beneden 
geklapt: het spannende wachten 
kon beginnen. 

Pasen 2019: op reis kregen ze 
geen eieren, wel het berichtje van 
hun broer met huistoezicht dat er 
een eerste zwaluw was langsge-
komen, of misschien wel terugge-
keerd. Maar blijvende vestiging? Het 
broedseizoen kwam laat op gang, 
maar het zwaluwluik deed uiteinde-
lijk precies waar het voor bedoeld 
was. Twee koppels brachten er met 
succes twee stellen jongen groot. 
Missie over de ganse lijn geslaagd. 
Hoera voor de vindingrijkheid van 
dit gastgezin! 

Vanaf oktober ging het luik weer op 
slot. Ondertussen hangen er al vier 
zwaluwnestkommetjes tegen het 
gebinte, waarvan eentje werd over-
genomen en aangepast door een 
winterkoninkje: een cohousingspro-
ject of kangoeroewoning? Nu dui-
men voor dit jaar…

Tekst & foto’s: Piet Desmet

Airbnb voor boerenzwaluwen in Roeselare

De huiszwaluwen namen hun intrek in dit berghok tijdens verbouwingswerken, toen de deur 

verwijderd was. Dankzij dit ingenieuze zwaluwenluik kunnen ze blijven terugkeren om hier te broeden. 
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De Swal, een plantenweelde

“De Swal is mooi in elk seizoen en heeft 
een grote variëteit aan planten en bo-
men”. Dat was de leidraad van de 
brochure die we uitgaven in 2007, bij 
de viering van 15 jaar Swal. Maar wat 
heeft dit natuurgebied gebied ons te-
genwoordig te bieden?

Putje winter. Veel bloemen of zelfs 
planten zijn er nog niet. Voor de na-
tuurliefhebber het ideale seizoen voor 
een kleine uitdaging: bomen op naam 
brengen op basis van hun algemene 
groeivorm, schors en knoppen. 

Knotwilgen alom. Volgens een kaart 
uit de periode 1705-1711 ligt de Swal 
aan de westrand van een verlande 
vijver en knotwilgen houden nu een-
maal van nattigheid. Een knotwilg is 
trouwens geen specifieke wilgensoort, 
maar een wilg - meestal een Schiet-
wilg - die door de mens om de 6 tot 
8 jaar van zijn takken wordt ontdaan. 

Het silhouet van de vlierstruik 
spreekt voor zich. Onmiskenbaar, 
met zijn neergebogen gesteltakken 
en jonge, kaarsrechte scheuten. En 
voor wie twijfelt: bij de Gewone vlier 
zitten de knopschubben minder be-
schermend, eerder losjes, rond het 
ontluikende blad.

De Zomereik mag ook niet ontbre-
ken. Iedereen kent toch wel de koning 
onder de bomen en zijn eikels. De 

mannelijke bloemknoppen zitten ge-
groepeerd tussen de knopschubben 
van wat de hoogste bladeren zullen 
worden. Vrouwelijke bloemknoppen 
vind je in de oksels van de bladknop-
pen op het einde van de twijgen.

De Es heeft grote, zwarte en hoekige 
knoppen waar je niet naast kan kijken 
en de Zwarte els verraadt zichzelf. 
Ook in de bijbel staat al “aan de vruch-
ten kent men de boom”. De elzenprop-
jes van het voorbije jaar laten zien 
welke boom je voor je hebt, terwijl 
de nieuwe mannelijke en vrouwelijke 
knoppen op steeltjes staan, verkleu-
rend van groen naar violetbruin.

Al vroeg in maart komen de wilgen in 
bloei. Gele katjes op mannelijke bo-
men en zilverkleurige op vrouwelijke 
bomen lokken de eerste insecten. 

Op de grond kan je uitkijken naar 
vroegbloeiers als Paarse dovenetel, 
Kleine veldkers en Vroegeling. Grote 
brandnetel krijgt bij de natuurliefheb-
ber een bijzonder statuut. Je kan de 
jonge blaadjes bereiden als spinazie. 
Brandnetelsoep zou het bloed zuive-
ren, maar wat dat dan precies bete-
kent moet een dokter mij toch nog 
eens uitleggen. Neteldoek staat chi-
que en werd vroeger uit de stengels 
van de brandnetel vervaardigd. Grote 
brandnetel is ook de waardplant voor 
rupsen van verschillende vlindersoor-

ten. Toch wijst deze plant ons op iets 
dat niet ideaal is voor een natuurge-
bied: een overvloed aan stikstof. Die 
woekerende planten inperken is dan 
ook de boodschap.

In maart-april bloeit Groot hoefblad 
op de berm waar ooit de kijkhut 
stond. Dikke, holle, lange stengels dra-
gen rozerode bloemhoofdjes in aar-
vorm, vóór de bladeren verschijnen. 
Ook Groot hoefblad heeft een voor-
keur voor een vochtige omgeving. In 
de tuin vindt ze weinig gegadigden. De 
dikke wortelstokken blijken moeilijk te 
verwijderen. Daardoor krijgt de plant 
wel eens de naam ‘allemansverdriet’.

De Dotterbloemen in de Swal zijn 
voorlopig nog een doodgewone 
plant, maar de vraag is: voor hoe lang 
nog? De Dotterbloem vraagt zuur-
stofrijk water en mijdt ammoniak 
en fosfaat. IJzerhoudend water kan 
dan weer wel, omdat dit het fosfaat 
neerslaat in de vorm van ‘roestige 
vlokken’. Een ’s winters goed over-
stroomde bodem heeft de voorkeur. 
Van nature groeit de Dotterbloem 
tussen ’s winters gemaaid riet, zodat 
voldoende zonlicht de bodem kan 
opwarmen. Wie zo kieskeurig is vindt 
niet makkelijk een geschikte groei-
plaats, maar De Swal behoort tot de 
uitverkoren plekjes. De Dotterbloem 
schittert in april op de grens van de 
hooiweide en het rietveld.

Links de ligging van De Swal, ten oosten van het dorpscentrum (kaart: topomapviewer.ngi.be). Rechts een detailkaart van dit natuurgebiedje (kaart: NPR i.s.m. ANB).
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Met de Gevlekte orchis bezit De 
Swal een zeldzame en door de wet 
beschermde schoonheid. Sinds 1999 
bloeit ze er in steeds grotere aantal-
len. Hoe de plant er terechtkwam 
blijft een onbeantwoorde vraag, maar 
we weten dat de stoffijne zaadjes erg 
ver door de wind getransporteerd 
kunnen worden.

Iedere kenner zal je vertellen dat 
orchissen opkweken uit zaad speci-
alistenwerk is. De piepkleine zaadjes 
bezitten geen reservevoedsel, zodat 
zelfs een geschikte omgeving met 
precies de juiste bodem, het juiste 
licht, voedsel en vocht niet volstaat 
om een plantje te laten opkomen. 
Een succesvolle kieming is slechts 
mogelijk als vanuit de grond speci-
fieke schimmeldraden het zaad om-
hullen. Het jonge plantje onttrekt z’n 
bouwstoffen voor het grootste deel 
dan aan die schimmel. De eerste ja-
ren in de aanloop naar een volwas-
sen orchideeënbestaan verloopt ook 
geheel ondergronds.

Vertrekkend vanuit twee vergroeide 
wortelknollen bereikt Gevlekte or-
chis een hoogte van zo’n 30 cm, maar 
steekt zelden boven het omringende 
gras uit. Elke wortelknol loopt uit in 
twee of meer vingers die zich voort-
zetten in een penwortel. Logisch dat 
op basis van deze vorm de Gevlekte 
orchis tot het geslacht ‘Handekens-
kruid’ behoort. Vanaf juni komt zij als 
laatste van het orchissengeslacht in 
bloei. Een bloemenpracht die je niet 
mag missen.

Wanneer de Gevlekte orchis is uitge-
bloeid wordt het tijd voor een eerste 
maaibeurt. Uit ervaring weten we dat 
het ganse gebied in één keer maaien 
niet zo’n goed idee is. Met de maaibalk 
enkele brede lanen trekken bevordert 
de biodiversiteit, op voorwaarde dat 
het maaisel ook afgevoerd wordt. 
Ook zonder bijkomende bemesting 
krijgt elke hectare in Vlaanderen nog 
steeds meer dan voldoende stikstof. 
Te veel eigenlijk, voor veel van onze 
wilde planten.

Grote ratelaar, nooit van gehoord? 

Inderdaad een plant die bij ons stil-
aan verdwijnt. Op het eerste gezicht 
lijkt de Grote ratelaar veel op een 
lipbloemige. Toch is er een duidelijk 
onderscheid. Bij lipbloemigen staan 
de bloemen in schijnkransen en ze 
hebben ook vierdelige splitvruchten. 
Een plant die bij elke beweging ram-
melt als een rammelaar, kan geen lip-
bloemige zijn. In elke vruchtdragende 
Ratelaar zitten de vele gevleugelde 
zaden los in een opgeblazen doos-
vrucht. Bij de minste beweging van de 
stengel maken die zaden een ramme-
lend geluid. Voorwaar een goed ge-
kozen naam. Elke vergissing is zo uit-
gesloten. De Grote ratelaar behoort 
trouwens tot de bremraapfamilie.

Gans deze beschrijving verklaart ech-
ter niet waarom deze plant, die bloeit 
van mei tot oktober, steeds zeldzamer 
wordt. Grote ratelaar kan de nodige 
mineralen en water, nodig voor de 
fotosynthese en de opbouw van de 
plant, niet zomaar rechtstreeks uit de 
bodem halen. De wortels van de Gro-
te ratelaar halen mineralen en water 
uit de wortels van gastplanten, meest-
al grassen of graansoorten, waardoor 
de plant een stuk kwetsbaarder wordt. 

Ze staat dan zelf wel in voor de op-
bouw van haar eigen koolstofver-
bindingen via fotosynthese, maar de 
grondstoffen ‘leent’ ze bij een gastheer. 
Volgens de biologie is Grote ratelaar 

een halfparasiet. Waar hij massaal 
voorkomt, verzwakken de waardplan-
ten en blijft het gras of graan kleiner. 
Hij staat dan ook bekend als ‘melk-
dief ’. De broertjes Harige ratelaar en 
Kleine ratelaar, allebei zeldzaam, vind 
je niet in de Swal.

De Echte koekoeksbloem is vrij al-
gemeen en wijst ook op een voch-
tige bodem. Ze bloeit wanneer de 
koekoek zich laat horen. Vaak vind je 
‘spuug’ in de bladoksels van de plant. 
Vroeger dacht men dat de koekoek in 
het voorjaar op de planten spuugde 
om een territorium af te bakenen. Een 
handige verklaring om de plant ‘Koe-
koeksbloem’ te noemen? Nu weten 
we dat dit het werk is van schuimcica-
den, waarvan de larven zich verstop-
pen in hun zelfgemaakte schuimnestje 
en leven van plantensappen.

Vanaf juni kijk je niet naast Gewone 
berenklauw en Engelwortel. Die 
doodgewone planten, die heel wat 
insecten aantrekken, hebben ook be-
hoefte aan een vochtige ondergrond. 
Kenmerkend voor Berenklauw is de 
grote buikige bladschede. Het samen-
gesteld blad bestaat uit 3-7 deelbla-
den. Vooral Reuzenberenklauw heeft 
een slechte reputatie, maar komt 
voorlopig niet voor in de Swal. Toch 
kan ook het sap van Gewone be-
renklauw, wanneer dat op de huid 
van gevoelige personen komt en die 

Zicht op ‘De Swal’ met vooraan het rietveld en het paars van de Echte koekoeksbloemen, en achteraan, 

in het drogere gedeelte, het geel van de boterbloemen en de Grote ratelaar. Foto: Peter Lemmens.
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daarna wordt blootgesteld aan zon-
licht, zorgen voor rode vlekken en 
blaren. Zelfs huidontstekingen be-
horen tot de mogelijkheden. Volgens 
de volksgeneeskunde kan je diarree 
gepaard met windzucht behandelen 
met Gewone berenklauw, maar wie 
heeft zoiets ooit uitgeprobeerd?

Bij Engelwortel, ook met een sa-
mengesteld blad, zijn de deelblaadjes 
langwerpig-eirond, onregelmatig inge-
zaagd en met toegespitste top. Onze 
voorouders kenden Engelwortel en 
wisten hem naar waarde te schatten. 
Jonge, in zout gekookte bladeren en 
stengels kan je eten als groente. Uit 
Engelwortel werd vroeger genezende 
werking gepuurd tegen maagkram-
pen, bij het verwijderen van darmgas-
sen, het opwekken van galproductie, 
als hoestwerend middel, tegen alco-
hol- en nicotinevergiftiging, bij reuma 
en jicht. Een plant met zo’n helende 

werking kan niet anders dan een gift 
uit de hemel zijn, van de engelen dus.

Riet komt samen met Hanenpoot als 
laatste aan bod in de rij van bloeiende 
grassen. En daar kan de bezoeker van 
de Swal niet naast kijken. Gelukkig be-
staan er maaibalken en lusten schapen 
de jonge spruiten van deze grassen. 
Voorlopig lijkt maaien en afvoeren om 
de boden te verarmen een van de be-
langrijkste opdrachten om het gebied 
in z’n huidige toestand te behouden. 
Grassenkenners determineren hier ze-
ker tien soorten gras. Het boek ‘Basis-
gids Grassen’ van Arie van den Bremer 
blijft een aanrader voor beginners.

De naam ‘Boerenwormkruid’ vertelt 
meteen heel het verhaal. Ook toen 
de veeartsenijkunde nog niet bestond 
hadden paarden al last van maden 
en spoelwormen. Medicatie zocht de 
boer in de natuur. En gewoon wat ge-

droogd Boerenwormkruid tussen het 
hooi mengen bleek voldoende om je 
paard weer beter te maken. Mag je 
dat genezen noemen?

Moderne wetenschap bevestigt dat 
Boerenwormkruid de wormen be-
strijdt, maar vertelt eveneens dat de 
plant giftig is en bij herhaaldelijk of 
overvloedig gebruik de lever aantast. 
Sommige variëteiten boerenworm-
kruid zijn giftiger dan andere en het 
vraagt grondige studie om de verschil-
lende variëteiten uit elkaar te houden. 
Dieren zijn niet gesteld op de verse 
plant en zullen ze normaal dan ook 
niet eten.

Ook de namen Luiskruid en Pan-
nenkoekenkruid wijzen naar ander 
gebruik van de plant. In de weten-
schappelijke naam Tanacetum vulgare 
betekent tanacetum ‘langdurend’, wat 
een verwijzing inhoudt naar het ge-

Van boven links met de klok mee: Gevlekte orchissen tussen de Scherpe boterbloemen, Grote ratelaar tussen Rode klaver, Echte koekoeksbloem 

en Boerenwormkruid. Foto’s: Peter Lemmens en 3 x www.kuleuven-kulak.be/bioweb.



37

bruik van de plant in droogboeketten 
die lang kunnen staan.

In Belgisch en Nederlands Limburg 
werd Boerenwormkruid in een 
kruidwis gebruikt. Dat is een tuil van 
Boerenwormkruid, soms aangevuld 
met Bijvoet. De kruidwis werd op 15 
augustus, Maria-Hemelvaart, geze-
gend in een katholieke kerk of kapel. 
Hij werd daarna opgehangen in huis 
of stal. De kruidwis beschermt tegen 
demonische krachten voor degenen 
die er in alle vroomheid gebruik van 
maken. Bij onweer zal men met de 
kruidwis wijwater sprenkelen in alle 
delen van het huis. Daarna verdwijnt 
de kruidwis in het vuur onder het 
prevelen van een paternoster. Het 
volksgeloof zegt dat de ontstane 
rook het onweer zal verjagen. 

Wie dacht dat er in de herfst geen 
bloemen meer bloeien, ontdekt in De 
Swal nog meer dan tien soorten. Zoe-
ken maar : Akkerdistel, Canadese fijn-
straal, Groot kaasjeskruid, Haagwinde, 
Heelblaadjes, Klein kruiskruid, Melk-
distel, Muizenoortje, Paardenbloem, 
Schermhavikskruid, Vertakte leeuwen-
tand, … En dan bloeien er nog een 
aantal moeilijker te determineren gele 
composieten. Je vindt er met enkel 
buisbloemen, enkel lintbloemen én de 
combinatie van beide. Neem je flora 
maar mee en ga lekker sleutelen. 

Met de winter voor de deur kunnen 
enkele schapen zich te goed doen aan 
de resterende kruiden. Vooral jonge 
rietscheuten staan dan op het menu. 
En tegen dat het gebied onder water 
loopt verdwijnen ook de schapen en 
begint de winterrust. 

De Swal wordt sinds 1992 beheerd 
door Natuurpunt Ruidenberg, maar 
heeft zijn wortels eeuwen eerder. 
Wie houdt van diversiteit en schoon-
heid zal De Swal koesteren als een 
kleinood. Dank aan de gemeente om 
De Swal aan ons in beheer te geven. 
En dank aan iedereen die al die jaren 
al meehielp om van dit gebiedje de 
natuurparel te maken die het nu is.

Daniël Boens

Nieuwbouw & verbouwingen
Carports & bijgebouwen - Terrassen & opritten

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

www.dbo-popelier.be
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Bij iedere bestelling van 
uw drukwerk, promomateriaal,... 
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FIJNSTOFFILTER - POLVO (OEKOTUBE)
Broucke investeert voor een betere luchtkwaliteit in België. Door de fijnstoffilter  
van Oekotube kunnen we 95% van het fijnstof uit de rook filteren via ionisatie.  
Ontdek waarom een Polvo fijnstoffilter van Oekotube een must is voor uw haard.

ZORG VOOR DE NATUUR 
PLAATS EEN FIJNSTOFFILTER

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

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

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

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

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

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

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

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

www.broucke.be

VOORDELEN

Neem 

contact op 

voor 

meer info
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C O L O F O N

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

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

- Adres: Torhoutstraat 66, 8810 Lichtervelde
- Tel. secretariaat: 051/700.695 
- E-mail secretariaat: peter.lemmens@natuurpunt.be

- 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
- Contactpersoon

- Tel. erevoorzitter : 051/589.418
- E-mail erevoorzitter : pollentier.georges@outlook.com

Aangesloten natuurverenigingen
Natuurpunt Gistel-Oudenburg & Hoge Dijken vzw

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

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

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

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

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

Natuurgebieden
Bourgognepolders (Oudenburg)
 Dirk Anseeuw (051/581.122 - dirkanseeuw@hotmail.com)
Groenhove (Torhout)
 Bart Van Thuyne (0479/812.963 - bart.van.thuyne@telenet.be)
Kleiputten (Rumbeke)
 Piet Desmet (051/225.852 – natuur.mandelstreke@gmail.com)
Moerasje (Torhout)
 Roney Debaillie (050/214.574 - rdebaillie@gmail.com)
Snipgate (Gistel)
 Koenraad Blontrock (059/250.697 - koenraad.blontrock@gmail.com).
Swal (Koekelare)
 Georges Pollentier (051/589.418 - Pollentier.georges@outlook.com)
De Vijfwegenpoel (Poelkapelle/Staden)
 Ivan Bruneel (0496/365.628 - ivan.bruneel@telenet.be)
Waterdambosje (Moorslede)
 Steven Nuytten (0477/446.772 - steven.nuytten@telenet.be)
Zwaanhoek (Oudenburg)
 Marc Deknock (059/265.068 - marc.deknock@telenet.be)

Lid worden?
Een lidmaatschap kost 30 euro en als lid krijg je 4 x per jaar ‘de knotwilg’
én het ‘Natuur.blad’ in je bus. Als extraatjes ben je verzekerd tijdens alle 
Natuurpunt-activiteiten én krijg je korting in de Natuurpuntwinkel en bij tal 
van partners. (Zie www.natuurpunt.be/voordelen). Wie voor het eerst lid 
wordt, krijgt een welkomstpakket met o.m. de prachtige Natuurpunt fiets- 
en wandelgids. 
Woon je in Gistel, Hooglede, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Ledegem, 
Moorslede, Oudenburg, Roeselare, Staden of Torhout? Schrijf dan 30 euro 
over naar rek. nr. BE17.2300.0442.3321. Of bespaar Natuurpunt een hoop 
administratieve kosten door een domiciliëringsopdracht in te vullen op 
www.natuurpunt.be > lid worden. Woon je in een andere gemeente? 
Neem dan contact op met het secretariaat.

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

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

Redactieraad en eindredactie
 Raad van bestuur & secretariaat.

Vormgeving en druk
 Opmaak door MR-PRINT.BE, 0495/789.474, info@mr-print.be
 Druk door Lowyck, Archimedesstraat 53, 8400 Oostende
  Papier met EU-Ecolabel en ECF- en FSC-certificaat.

Oplage 2.875 exemplaren

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

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

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

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



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

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

Datum Uur  Activiteit Organisatie 

Do. 23 apr. om 19 u. Plattelandsvogelwandeling NPKGS

Vr. 1 mei om 5 u. Vroegmorgenwandeling met ontbijt NPGO&HD

Zo. 3 mei om 4.45 u Vroegmorgenwandeling met (h)eerlijk ontbijt NPKGS

Zo. 3 mei vanaf 11 u. Putten vol Pit i.s.m. NPR

Vr. 8 mei om 19 u. Avondwandeling ‘De Vierkaven’ NPKDR

Zo. 10 mei om 17 u. De Swal & de Koekelareberg NPR

Di. 12 mei om 19.30 u. Start cursus ‘Vogelgeluiden van ruigten en rietvelden’ NPM

Vr. 15 mei om 19 u. Avondwandeling in Noordschote NPM

Za. 16 mei om 14 u. Voorjaarsbloeiers in ‘De Vierkaven’ NPKDR

Zo. 17 mei om 5 u. Vroegmorgenwandeling in ‘De Vierkaven’ NPKDR

Zo. 17 mei om 10 u. Amfibieënwandeling in Groenhove NPT

Zo. 17 mei om 10 u. Vroege zomer in ‘De Kleiputten’ NPM

Do. 21 mei  Start natuurvierdaagse naar de baai van de Somme NPM

Vr. 29 mei om 19 u. Avondwandeling in de kleiputten van Ploegsteert NPM

Vr. 5 juni om 19 u. Avondwandeling over de Vaarttaluds van Moen NPM

Za. 6 juni om 14 u. Wandeling over de Kezelbergroute NPKDR

Zo. 7 juni om 9 u. Plantenverkenning ‘Groene 62’ NPGO&HD

Zo. 7 juni om 14 u. De wonderlijke insectenwereld NPKGS

Wo. 10 juni om 18.30 u. Natuur-apps voor dummies NPM

Vr. 12 juni om 19 u. Avondwandeling in de Mandelhoek NPM

Za. 13 juni vanaf 12 u. Start 1.000-soortendag NPM

Zo. 14 juni om 16 u. De Swal & de Koekelareberg NPR

Za. 20 juni om 8 u. Excursie naar Cadzand-Bad en de Zwinbosjes NPM

Za. 20 juni vanaf 19.30 u. Midzomernacht: gezellig samenzijn op de langste dag van het jaar! NPR

Zo. 21 juni om 10 u. De langste dag van het jaar in ‘De Kleiputten’ NPM

Zo. 28 juni om 9.30 u. Verkenning van het Moereveldpad NPT

Wo. 1 juli om 19.30 u. ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: ‘Virgo Fidelis’  NPR

  en het Groenhovebos

Za. 4 juli  Start ‘De Grote Vlindertelling’ van Natuurpunt NP

Za. 4 juli om 8.30 u. Libellen en vlinders in De Palingbeek NPM

Zo. 5 juli om 14.00 u. Stadswandeling NPT

Di. 7 juli vanaf 13 u. Weekwerkdag in het Groenhovebos NPT

Zo. 7 juli om 14 u. Zwaluwenfietstocht in Vijfwegen NPKGS

Wo. 8 juli om 19.30 u. ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: De Hoge Dijken NPR

Zo. 12 juli vanaf 9 u. Familiewerkdag in het Groenhovebos NPT

Sep.  Start cursus Natuurgids NP MWV

Di. 8 sep. om 19.30 u. Start cursus sporenplanten NPM

Di. 22 sep. om 19.30 u. Start cursus ‘paddenstoelen voor beginners’ extern

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.


