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Springen zonder vrees

Een nieuw jaar, een nieuwe ‘knotwilg’, nieuwe hoop. 
De afgelopen twee jaar zijn op zijn zachtst gezegd ‘uit-
dagend’ geweest. Uitdagend, zoals in ‘bevreemdend’. 
Plots leven we in een wereld waar de spelregels van de 
ene op de andere dag veranderen, telkens opnieuw. 

In de lente van 2020 viel alles stil en waren we geneigd 
om zelf ook even te verstillen en af te wachten. Toen 
er in de zomer weer wat mocht en we in het najaar 
klaar stonden om alles opnieuw in gang te trappen, 
werden we weer stilgelegd. En dat gebeurde opnieuw, 
en opnieuw, meedeinend op de golven van de corona-
epidemie. Niet vanzelfsprekend om mee om te gaan.

Mensen gaan op zoek naar rust, verbinding en ver-
wondering… en duiken de natuur in. Nooit eerder 
was het zo druk in onze natuurgebieden, maar ook de 
‘natuur bij de achterdeur’ werd herontdekt. Ondanks 
het feit dat maar weinig van onze activiteiten konden 
doorgaan, blijven onze ledenaantallen stijgen. Natuur-
punt telt nu ruim 132.000 leden, terwijl onze moe-
dervereniging pas in 2016 de ‘magische kaap’ van de 
100.000 leden haalde. Ook onze eigen vereniging doet 
het prima: Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen ging 
in diezelfde periode van een kleine 2.500 naar ruim 
3.200 leden nu.

Het valt ook op dat steeds meer jonge(re) mensen con-
tact met ons opnemen omdat ze iets willen doen voor 
de natuur. Deze ‘knotwilg’ staat vol met berichten over 
nieuwe aanplantingen en beheerwerken in onze ge-
bieden, waarbij een heleboel mensen kwamen helpen. 
Bomen planten is altijd hoopgevend en memorabel. Be-
heerwerken zijn soms iets lastiger, maar het kan echt 
deugd doen om je eens lekker fysiek uit te leven in de 
natuur. We kunnen trouwens altijd extra handen ge-
bruiken. Kom gerust eens af naar de beheerwerken in 
Koekelare, Moorslede, Oudenburg, Roeselare, Staden 
of Torhout. 

Het voorbije jaar hebben wij ook een nieuw meerjaren-
plan ingediend bij de Vlaamse overheid. Daarin heb-
ben we neergeschreven waar we met onze werking in 
de periode 2022-2026 naartoe willen. En het moet 
gezegd: deze vorm van subsidieaanvraag zorgt er voor 
dat we onze werking grondig analyseren en op de roos-
ter leggen, om van daaruit na te denken over waar we 
naartoe willen. 

Natuurlijk doen we verder met wat we bezig zijn: onze 
passie en verwondering voor de natuur delen met zo 
veel mogelijk mensen, natuurgebieden beheren, studie-
werk verrichten en als het moet onze nek uitsteken om-
dat planten en dieren zichzelf niet kunnen verdedigen.

Hét aandachtspunt voor de komende jaren is de ver-
jonging en verbreding van onze werking. Het is niet 
de bedoeling dat de kanjers waar alles nu op draait 
dit blijven doen tot ze hun eeuwfeest vieren. Neen, wij 
willen een brede vereniging zijn, over alle generaties en 
groepen heen.

Maar wie nu al actief is als vrijwilliger vergeten we 
natuurlijk niet. We broeden op activiteiten voor onze 
vrijwilligers: samen op stap gaan en wat dieper ingaan 
op de dingen, maar ook ruimte voorzien om elkaar te 
ontmoeten tussen pot en pint. Een vereniging moet 
mensen verenigen, het woord zegt het zelf, en dat is er 
in deze coronatijden toch te vaak tussenuit gevallen. 

Ondertussen veranderen de vrijwilligers en daarmee 
ook het vrijwilligerswerk, het is helemaal niet duidelijk 
of ‘verenigingsbesturen’ zoals we die nu kennen kun-
nen blijven bestaan. We zijn onze weg aan het zoeken 
naar andere vormen van engagement, nieuwe kernen, 
tijdelijke werkgroepen, toffe dingen voor mensen die 
‘iets willen doen voor de natuur’, maar geen zin heb-
ben in bestuursvergaderingen. 

Naast de klassieke en vertrouwde Natuurpuntactivitei-
ten merken we ook een vraag naar nieuwe ervaringen 
in de natuur. Mensen willen samen met het gezin of de 
kinderen de natuur in, vragen iets dat net wat diepgra-
vender en langlopender is, gericht naar jonge mensen of 
zelfs helemaal anders dan wij tot nu toe kennen. 

Laten dat onze goede voornemens zijn voor 2022: sa-
men met Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen zoeken 
naar hoe we kunnen behouden wat waardevol is, los-
laten waar er gelost moet worden en springen zonder 
vrees waar er gesprongen moet worden. Samen gaan 
we dat schitterend doen!

Sofie Declercq, voorzitter
Namens het bestuur van

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

Natuur- & milieunieuwtjes

A L G E M E E N
 
Bewilg het landschap!
Tijdens onze werkdag in ‘De Kleiput-
ten’ in Roeselare hebben we ook een 
30-tal knotwilgen in het Bergmolen-
bos aangepakt en weer kort gezet. 
Dat is belangrijk. Doe je dat niet, dan 
zullen de knotbomen uiteindelijk be-
zwijken onder het gewicht van hun 
eigen kruin. 

We hadden het Stadlandschap be-
loofd om 100 stuks pootgoed te le-
veren voor de aanplant van nieuwe 
knotwilgen in de regio. Zowel bij wil-
gen als bij populieren kan je simpel-
weg een polsdikke tak van 2,5 à 3 m 
in de grond steken, een poot. Die zal 
spontaan wortelen en uitgroeien tot 

een boom die dan geknot kan worden. 
Bij els, es, haagbeuk of zomereik, soor-
ten die ook makkelijk in knotvorm ge-
snoeid kunnen worden, lukt dat niet. 
Die moet je opkweken uit een zaailing. 

Knotbomen maken deel uit van het 
typische Vlaamse landschap, maar zijn 
vandaag sterk teruggedrongen in onze 
streek. Met de campagne ‘Bewilg het 
landschap’ wil het Stadlandschap de 
aanplant van knotwilgen opkrikken. 
Deze campagne loopt al 8 jaar en in 
die tijd werden er al 6.809 wilgenpo-
ten besteld. We mogen er dus van uit-
gaan dat ondertussen evenveel nieu-
we knotwilgen hier vaste voet aan de 
grond kregen.

En daar kan jij een schep(je) boven-
op doen! Bestel nu gratis wilgenpo-
ten en plant ze deze winter in jouw 
landschapstuin of weide. Nog niet 
overtuigd? De voordelen zijn legio! 
Knotwilgen hebben een grote natuur-
waarde: ze bieden schuilplaatsen en 
voedsel voor insecten, vogels, vleer-
muizen en andere zoogdieren. Ze 
staan ook beeldig in het landschap, 
verstevigen beekoevers, pompen wa-
ter weg en leveren om de 5 à 7 jaar 
een mooie houtopbrengst. 

Meer info en bestellen www.west-
vlaamsehart.be/bewilghetlandschap.

Met een team van wel 24 vrijwilligers hebben we de knotwilgen bij ‘De Swal’ weer kort gezet. Ook de bramen en het riet bij de poel kregen een maaibeurt. 

Foto: Kristof Vanhee.



K O R T E M A R K

Natuurpunt Kern Kortemark
neemt vliegende start
De gemeente Kortemark valt Na-
tuurpuntsgewijs onder de afdeling 
Ruidenberg. Die is ook in Ichtegem 
en Koekelare actief. Om de werking 
sterker te maken, leek het ons inte-
ressant om in Kortemark een plaat-
selijke Natuurpuntkern uit de grond 
te stampen. Een goed jaar geleden 
lanceerden we daarom een oproep 
in deze ‘knotwilg’.

Daar kwamen heel wat reacties op, 
meer dan we hadden durven hopen. 
We vormden al vlug een groep van 
meer dan twintig geïnteresseerden 
met daarbij ook flink wat jonge(re) 
mensen. De lockdown maakte het 
onmogelijk om direct de koppen bij 
elkaar te steken, dus gingen we op ‘t 
gemak online aan de slag. Pas op 9 
juli konden we een eerste keer écht 
samenkomen om kennis te maken, 
de werking van Natuurpunt voor te 
stellen en te bekijken waar ieders 
interesses liggen. Een memorabele 
avond! Wat een goesting en en-
thousiasme bij iedereen! Eén van de 
thema’s die deze avond naar boven 
kwam is ‘natuur in de tuin’. Hoe kun 
je in je eigen kleine of grotere tuin 
het verschil maken en hoe motiveer 
je anderen om het wat natuurlijker 
aan te pakken?

Ondertussen is er al flink wat werk 
verzet: Natuurpunt kern Kortemark 

is officieel gestart en erkend. We 
kregen ook de eer om partner te 
worden van de pastorietuin. Dat is 
een mooi project waar vrijwilligers 
samen met VELT de prachtige pas-
torietuin onder handen nemen en 
er van alles organiseren. We zijn al-
vast aan het bekijken hoe we beter 
kunnen samenwerken.

We gingen met de kern al een paar 
keer op stap in de Kortemarkse na-
tuur om elkaar en de hoogtepunten 
qua natuur in onze gemeente beter 
te leren kennen. Ondertussen heb-
ben we onze eerste publieksactivi-
teiten gepland. Meer info over onze 
nieuwjaarswandeling, de gemeen-
telijke zwerfvuilactie of de cursus 
‘Meer natuur in je tuin’ vind je mid-

den in deze ‘knotwilg’. Volg ook ze-
ker onze facebookpagina en insta-
gramaccount.

Zelf zin om je interesse in de natuur 
om te zetten in een engagement als 
vrijwilliger? Gewoon, enkele keren 
per jaar samen met andere Natuur-
punters iets doen voor de natuur in 
jouw gemeente? Stuur dan gerust 
een mailtje naar natuurpuntkorte-
mark@gmail.com. En neen, je hoeft 
echt niets specifieks te kennen of 
te kunnen, als je maar houdt van 
de natuur, het ziet zitten om samen 
te werken in een team en in Kor-
temark of niet al te ver daarbuiten 
woont. Tot binnenkort, op een van 
onze activiteiten!

5

We gingen met onze kersverse kern al ettelijke keren op stap om de Kortemarkse natuur beter te leren 

kennen. Dit was onze kletsnatte uitstap naar de Kolvezipte onder leiding van de boswachter. 

Foto: Sofie Declercq.

K O E K E L A R E  

Beheerteam in actie
Op de ‘Dag van de Natuur’ gingen 
we onder leiding van onze enthousi-
aste conservator Kristof aan de slag 
in ‘De Swal’. Met een team van 24 
medewerkers, verdeeld over ver-
schillende ploegen, verwijderden we 
bramen, maaiden we het riet in de 
omgeving van de poel en zetten we 

men genieten. ;-) In het voorjaar 
organiseren we nog een werkdag. 
Wil je volgende keer ook uitge-
nodigd worden? Neem dan alvast 
even contact op met Kristof Vanhee 
(0497/152.684).

de knotwilgen weer kort. Geweldig 
om met zo’n gemotiveerde bende 
ons natuurgebied winterklaar te 
maken. We deden stevig door tot… 
de koude regen ons verplichtte te 
stoppen. Afsluiten deden we met 
een lekkere hutsepot in café ‘De 
Klyteput’: samen werken is ook sa-
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A L G E M E N E  I N F O R M AT I E

O U D E N B U R G

Eekhoornbrug
De voorbije jaren kregen we regelma-
tig het bericht dat er een eekhoorn 
was aangereden in één van de straten 
die grenzen aan ‘De Hoge Dijken’. Zes 
verkeersslachtoffers op relatief korte 
tijd: dat heeft een serieuze impact op 
de kleine populatie daar. We gaven 
deze meldingen door en de stad be-
sloot een oplossing te zoeken.

In het voorjaar van 2021 is er een 
verbinding gemaakt tussen ‘De Hoge 
Dijken’ en een privétuin aan de over-
kant van de straat. De constructie die 

daarvoor gebouwd is, is duurzaam, 
eenvoudig en goedkoop. Aan een 
spankabel, 4 à 5 m boven de grond, 
werden 2 dikke touwen bevestigd. 
Ondertussen werden de pluimstaar-
ten al verschillende keren gezien 
terwijl ze er dankbaar gebruik van 
maakten. Sindsdien kregen we ook 
geen meldingen meer van verkeers-
slachtoffers. 

Dit bewijst nog eens dat samenwer-
king loont en je niet altijd veel kapitaal 
nodig hebt om iets zinsvols te doen 
voor de natuur.

Plant eens een Miyawakibos
Op 11 september werd in Ouden-
burg een bosje aangeplant volgens 
de Miyawaki-methode. Deze is ont-
wikkeld door Akira Miyawaki, een Ja-
panse botanicus die biodiverse bos-
sen wil aanplanten. Door de grond 
goed voor te bereiden en de juiste 
inheemse soorten heel dicht bij el-
kaar aan te planten, krijg je snelgroei-
ende bossen die 100 % natuurlijk, 30 
x dichter en 100 x meer biodivers 
zijn dan conventionele boomplanta-
ges. Meer info vind je op www.sugi-
project.com.

Het terrein dat nu beplant werd 
vind je in de Oudekerkstraat, bij het 
bufferbekken dat daar ligt om over-
stromingen te vermijden. Dat terrein 
werd nu aangevuld met zo’n 2.000 
inheemse bomen. De stad Ouden-
burg heeft hier, in samenwerking 
met ondermeer Natuurpunt Gistel-
Oudenburg & Hoge Dijken, het Jeugd 
Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke en 
andere jeugdverenigingen een mooi 
project neergezet.

Links: de eekhoornbrug. Goede natuurbeschermingsmaatregelen zijn soms verrassend eenvoudig en goedkoop. 

Foto: Leopold Dewulf.

Rechts: met de steun van de stad Oudenburg werd er een mooi stukje bebost volgens de Miyawaki-methode. 

Foto: Erik Vaneygen.
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R O E S E L A R E

Werkdag in de kleiputten
Net voor 20 november hebben we 
even de adem ingehouden. Het was 
lang onduidelijk of de eerste ‘winter-
werkdag’ sinds 2019 wel zou kunnen 
doorgaan. De werkdag was brood-
nodig, maar door de aanplanting van 
het Roulartabos op de ‘Dag van de 
Natuur’ moesten we ‘m al een week 
vervroegen en ook corona en het 
weer leken nog even stokken in de 
wielen te steken.

Maar neen, het kon, het mocht en 
aan motivatie was er alvast geen ge-
brek, te oordelen naar de opkomst: 
25 vrijwilligers waren bijna allemaal 
de ganse dag aan de slag om wilgen 
te knotten, takkenwallen aan te vullen 
en riet te maaien. De warme soep 

T O R H O U T

Een écht NIEUW bos
Eindelijk is het ons gelukt om een 
NIEUW bos aan te planten in Tor-
hout! Een tijd geleden konden we 
met Natuurpunt een stukje weiland 
kopen op de hoek van de Palingdreef 
en de Ventweg-Zuid en op de ‘Dag 
van de Natuur’ is dat bebost. Dit nieu-
we bosje zal een belangrijke schakel 
vormen in de verbinding tussen de 
Torhoutse bossen en het Zedelgem-
se groen, dat dan weer verbonden is 
met de groene rand rond Brugge. Zo 
zorgen we voor stapstenen voor de 
natuur in West-Vlaanderen. 

Met dank aan de stad voor maken 
van de plantgaten, vzw De Nacht 
voor de aankoop van de bomen en 
struiken, Bioguy voor de warme dran-
ken en natuurlijk de Gezinsbond en 
onze leden voor het planten zelf. En 
als je je afvraagt wat die witte dingen 
zijn die in de jonge boompjes hangen? 
Dat zijn plukjes wol die er voor zor-
gen dat ze niet worden opgegeten 
door de reeën uit het aangrenzende 
Groenhovebos.

en het lekkere maal, waarop Rita en 
Hans ons vergastten, zal daar vast 
wel voor iets tussen gezeten hebben. 

Maar wie zei alweer ‘Het doel heiligt 
de middelen’? 

Niet alleen ‘De Kleiputten’, maar ook onze vrijwilligers werden in de watten gelegd. Foto: Piet Desmet.

Boven: In de voormiddag waren de leden van de Gezinsbond massaal aanwezig om geboortebomen te 

planten. Foto: Jozef Germonprez. Onder: In de namiddag zorgden onze eigen vrijwilligers voor 

de ‘finishing touch’. Foto: Kamil Daneels.
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A L G E M E N E  I N F O R M AT I E

“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

Uit sympathie

Joost Desmet

Lu
c 

G
o

o
ss

en
s,

 T
&

F 
05

7 
36

 3
0 

20
Ts

je
ch

ië
la

an
 1

 -
 8

97
0 

Po
p

er
in

g
e

in
fo

@
tu

in
sa

p
p

en
.b

e
w

w
w

.t
u

in
sa

p
p

en
.b

e



9

A
LG

/D
B
-A

D
A
5
-B

a
n
k
o
ve

rs
ta
p
-N

L-
11

20
18

Overstappen naar Argenta 
is kinderspel.

Gemakkelijk, gratis en snel.

Kom langs voor meer informatie.

 

 
 
 

argenta.be

Advertentie-A5-Bankoverstap.indd   1 19/11/18   14:35

Argenta Meiboomlaan 
MEIBOOMLAAN 5-7-9

8800 ROESELARE

tel 051 24 28 27

kantoorvandevoorde@argenta.be

ON 0824.914.625 RPR WEST-VLAANDEREN

Template_Advertenties2018_NEWSTYLE_T1_CS5.5_B5288.indd   1 3/01/2019   14:20:55

A
LG

/D
B
-A

D
A
5-
B
a
n
ko

ve
rs
ta
p
-N

L-
11

20
18

Overstappen naar Argenta 
is kinderspel.

Gemakkelijk, gratis en snel.

Kom langs voor meer informatie.

 

 
 
 

argenta.be

Advertentie-A5-Bankoverstap.indd   1 19/11/18   14:35

Argenta Meiboomlaan 
MEIBOOMLAAN 5-7-9

8800 ROESELARE

tel 051 24 28 27

kantoorvandevoorde@argenta.be

ON 0824.914.625 RPR WEST-VLAANDEREN

Template_Advertenties2018_NEWSTYLE_T1_CS5.5_B5288.indd   1 3/01/2019   14:20:55

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

KANTOOR LEEN TANGHE
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Aartrijkestraat 12, 8820 Torhout
0475 45 67 62

KANTOOR VANDEVOORDE BVBA
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051 24 28 27

KANTOOR VANHAECKE 
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Rumbeeksesteenweg 464, 8800 Rumbeke
051 24 46 53

ARGENTA ROESELARE NOORD
SFG INVEST BV 
FSMA 0741379116
Noordlaan 9, 8800 Roeselare
051 24 01 30
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A L G E M E N E  I N F O R M AT I E

Lepelaars op trek

Al meer dan honderd jaar ringen we-
tenschappers de in het wild levende 
vogels. In Nederland werden de eer-
ste vogels in 1911 geringd, in België 
startte dit in 1927. Ook nu krijgen 
jaarlijks nog meer dan 500.000 vogels 
in België een wetenschappelijke me-
talen pootring. 

Wanneer een geringde vogel wordt 
teruggevonden, worden de afstand 
tussen de ring- en vindplaats en de 
tijd tussen beide gebeurtenissen ge-
noteerd, om het even of het een vo-
gel is die in België of in het buitenland 
werd geringd. Deze informatie wordt 
dan opgenomen in een databank en 
wordt bijvoorbeeld gebruikt bij stu-
dies over het trekgedrag van vogels.

De informatie die wetenschappers 
krijgen door dit analoge en relatief 
goedkope systeem wordt de laatste 
jaren steeds vaker aangevuld met 
kleurringen en wingtags, opvallend 
gekleurde merktekens met grote cij-
fers of letters die makkelijk met een 
telescoop of verrekijker afgelezen 
kunnen worden. 

Daarnaast zijn er ook steeds meer 
elektronische volgsystemen ontwik-
keld. Dergelijke ‘geolocators’ helpen 
om bijvoorbeeld broedplaatsen, trek-
routes en overwinteringsgebieden in 
kaart te brengen. Daarbij gaat er heel 
wat aandacht naar het welzijn van de 
dieren. Ze mogen er absoluut geen 
hinder van ondervinden, anders ben 
je niets met de gegevens die je zo 
verkrijgt.

De eenvoudigste exemplaren be-
schikken alleen over een klok en een 
lichtmeter. Dagelijks meten ze op 
vaste tijdstippen de lichtintensiteit en 
slaan die meetwaarden op. De op-
geslagen gegevens moeten eenmalig 
uitgelezen worden, bijvoorbeeld wan-

neer de vogel weer bij zijn nest op-
duikt. Uit de variaties in lichtintensiteit 
kunnen de daglengte en het tijdstip 
van zonsopkomst en -ondergang be-
rekend worden en dat geeft een aan-
duiding van de plaatsen waar de vogel 
naartoe getrokken is.

Aan de andere kant van het spectrum 
vindt je zwaardere en meer geavan-
ceerde geolocators die gegevens 
met een of meer satellieten kunnen 
uitwisselen. Vogels die met zulke ge-
avanceerde geolocators zijn uitgerust 
kunnen via het internet bijna continu 
gevolgd worden. En naarmate deze 
apparaten kleiner worden, kunnen 
ook steeds kleinere vogels met zo’n 
geolocator gevolgd worden. 

Onderzoekers van het NIOZ (Konink-
lijk Nederlands Instituut voor Zeeon-
derzoek) hebben in het voorjaar van 
2021 twintig jonge lepelaars (Platalea 
leucorodia) op de Hoeckelingsdam 
nabij Amsterdam uitgerust met een 
GPS-zender. Belangrijk, want we we-

ten nog heel weinig over hoe jonge, 
onervaren vogels tijdens hun eerste 
trek, zonder ouders, weten waar ze 
naartoe moeten vliegen. En dat trek-
gedrag bepaalt hun overlevingskansen 
in een snel veranderende wereld.

Deze geavanceerde zenders geven op 
basis van GPS-posities elke tien minu-
ten precies aan waar de jonge vogels 
zijn, maar daarmee hebben de onder-
zoekers nog geen informatie over de 
omgeving waar de vogels verblijven. 
Onderzoekster Tamar Lok wil weten 
of deze jonge lepelaars soortgenoten 
volgen tijdens de trek om zo geschikte 
stopplaatsen en overwinteringsgebie-
den te vinden. Daartoe is het van 
groot belang om te weten met wie ze 
in een groep zitten, voor én tijdens de 
trek. Hoeveel jonge en adulte – dus 
ervaren – vogels zitten er in hun reis-
gezelschap? En trekken ze met andere 
kleurgeringde vogels op? Om dat te 
weten te komen is de hulp nodig van 
burgerwetenschappers.

Lepelaar W-NASC, ‘Thomas’, met zijn reisgezellen in de Viconia Kleiputten in Stuivekenskerke. 

Foto: Dirk Raes.
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In september werd lepelaar W-NA91 
(Matthijs) gemeld in de Viconia Klei-
putten in Stuivekenskerke (Diksmui-
de). De vogel verbleef hier geruime 
tijd en werd hier op maandag 8 no-
vember een laatste keer gezien. Maar 
daarna werd het stil. Het lijkt er sterk 
op dat de zender is uitgevallen of ver-
loren. Daarvoor is verder onderzoek 
nodig. 

Op vrijdag 1 oktober zat Lepelaar W-
NASC (Thomas) in de Scheldedelta, 
namelijk in het Haringvliet bij Stellen-
dam. Op zaterdag 2 oktober om 9.48 
u. vertrok hij richting zuiden, maar 
regen en wind zouden zijn reisgezel 
worden. Iets na twaalven passeerde 
Thomas Knokke-Heist, net uit de kust, 
maar de wind nam toe en het lijkt 
erop dat een stevige zijwind het reis-
gezelschap landinwaarts duwde. 

Rond 12.38 u. werd het hen allemaal 
wat te veel en lasten ze een pauze in 
aan de achterzijde van de Put Van Vlis-
segem in De Haan. Drie uurtjes later 
trokken ze alweer verder : de roep 
van het zuiden is sterk. De wind trok 
echter aan en de regen nam toe. De 
vogels besloten om 16 u. om te stop-
pen en te overnachten in ’t Pompje in 
Oudenburg.

De volgende dag, zondag 3 oktober, 
vertrokken ze om 10.18 u., maar wind 
en vooral regen dwongen hen om-
streeks 11 u. terug naar de grond in 
Stuivekenskerke. Daar werd de groep 
voor het eerst gezien. Dirk Raes, bos-
wachter én beheerder van European 
colour-ring Birding (een website met 
alle kleurringprojecten van Europa) 
telde 71 vogels. Daarbij waren 4 
kleurgeringde lepelaars uit Nederland, 
waaronder dus lepelaar W-NASC 
(Thomas), en 1 kleurgeringd exem-
plaar uit Duitsland. Deze laatste vogel 
werd op vrijdag 1 juni 2018 geringd in 
Mellum, 465 km verderop.

Na regen komt zonneschijn, ook 
na deze bui, en het groepje vertrok 
omstreeks 14.28 u. weer richting zui-
den. Een halfuurtje later verlieten ze 
België met een snelheid van zo’n 50 

km/u. ’s Avonds kwamen ze aan in 
de Baie d’Authie en later vlogen ze 
via de monding van de Seine weer 
landinwaarts. Op woensdag 6 okto-
ber bevonden ze zich ten zuiden van 
Clermond-Ferrand, in de vallei van de 
Allier. Gaan deze vogels, in tegenstel-
ling tot andere gezenderde lepelaars, 
dan over land richting Camargue?

Ik wil een warme oproep doen om 
de natuur in te trekken en mee vogels 
te tellen. Door als ‘citizen scientist’ te 

helpen bij het in kaart brengen van 
biotopen en trekroutes, help je om 
deze prachtige dieren te beschermen.

Tekst: Dirk Raes & Peter Lemmens

Met dank aan Tamar Lok voor het gebruik van de 

kmz-bestanden (bestanden die kaartlocaties bewa-

ren die zichtbaar zijn in Google Earth) en loggege-

vens. We wensen haar alle succes met haar studie.

Verdere informatie : www.cr-birding.org en www.nioz.

nl (zoektermen ‘nioz’ & ‘spoonbills’).

Boven de trekroute van ‘Thomas’ van Zeeland over Knokke en de Belgische kust naar Frankrijk, 

onder hun pauze in het gebied rond de Viconia Kleiputten in Stuivekenskerke.
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Gewasbescherming op drift

Begin augustus werden we gecontac-
teerd door een van onze leden, waar-
van de tuin al meermaals beschadigd 
werd door ‘drift’. Dat is ‘het verwaaien 
van spuitvloeistof tijdens de toediening 
van gewasbeschermingsmiddelen’. ‘Ge-
wasbescherming’ is nog zo’n eufemis-
me. Dat klinkt beter dan landbouwgif, 
maar daar gaat het natuurlijk wel om. 
Hieronder zijn verhaal:

We hebben een grote tuin van bijna 1 
hectare met veel bomen, struiken en 
andere planten. Die werd dit jaar seri-
eus aangetast door de gewasbescher-
mingsmiddelen die gebruikt werden 
op het aanpalende aardappelveld. 

Eind april werd er een eerste keer 
met een herbicide gesproeid, waarbij 
er heel wat product in onze tuin waai-
de. Na enkele dagen was de schade al 
zichtbaar op enkele jonge bomen. Ik 
contacteerde de landbouwer, die zei 
dat de schade door de wind werd 
veroorzaakt en dat hij zijn loonwer-
ker langs zou sturen om even te ko-
men kijken. Die ontkende alles en zei 
dat ik dan maar zou moeten bewijzen 

dat de schade door zijn sproeiwerken 
veroorzaakt werd.

Daarop heb ik de milieudienst gecon-
tacteerd, die kwam kijken en bevestig-
de dat er schade was door herbiciden 
over heel onze tuin. De loonwerker 
werd gevraagd om voorzichtiger te 
werk te gaan in de buurt van ons per-
ceel.

De hele zomer lang zagen we hem 
om de 6 dagen langskomen met zijn 
sproeimachine, ook als het flink in 
onze richting waaide. Gelukkig geen 
herbiciden meer, maar een fungicide 
tegen aardappelplagen.

De milieudienst stelde ook voor om 
dit via de verzekering te regelen, om-
dat zij niets meer konden doen. En 
ze raadden ons aan om een groene 
singel rondom ons perceel te planten. 
Dit hebben we ondertussen gedaan.

Na de eerste sproeiwerken stuurde 
onze verzekering een expert langs en 
werden er stalen genomen, die wer-
den geanalyseerd door een erkend 

labo. Daarin werden allerlei resten 
van herbiciden en fungiciden terug-
gevonden die specifiek in de aardap-
pelteelt worden gebruikt.

Midden juli, kort voor de oogst, wer-
den de aardappelen behandeld met 
een loofdodend middel. Dat met 
de sproeibomen op 2 m hoogte en 
bij een wind van 5 beaufort in onze 
richting. De schade in onze tuin was 
aanzienlijk: vele planten verloren hun 
bladeren en zelfs de sequoia’s, op 
tientallen meters van de perceelgrens, 
raakten flink beschadigd. 

Een ongeluk kan natuurlijk altijd ge-
beuren, maar hier ging het volgens mij 
duidelijk over een verkeerd, of toch 
minstens onvoorzichtig gebruik van 
pesticiden. In de ‘Praktijkgids Gewas-
bescherming’, een praktische leidraad 
uitgegeven door de Vlaamse overheid, 
staat de wettelijke verplichting ver-
meld om een niet-behandelde zone 
van minimum 1 meter in acht te ne-
men in de buurt van oppervlakten die 
niet behandeld mogen worden (bv. 
beken, naburige percelen, voetpaden). 

De sproeimachine kwam regelmatig langs, ook wanneer er een frisse bries in onze richting waaide. Resultaat: beschadigde en dode bomen en struiken 

tot op tientallen meters van de perceelsgrens.
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En de gids vermeldt ook: “Het is onver-
antwoord om te spuiten bij meer dan 3 
beaufort”. Maar deze laatste richtlijn is 
geen wet en dus moeilijk afdwingbaar. 

Ik nam contact op met de politie met 
de vraag een PV op te maken, maar 
die konden mij niet helpen omdat het 
een milieuzaak was. De milieudienst 
wilde ook niet meer helpen en sprak 
van een ‘burenkwestie’. Na advies van 
enkele specialisten nam ik contact op 
met de provinciale milieu-inspectie, 
maar die liet weten dat de afdeling 
handhaving bevoegd is voor toezicht 
op klasse 1 bedrijven en dat het uit-
voeren van sproeiwerkzaamheden 
daar niet onder valt. 

4 maanden na de eerste sproeiwerken 
kwam de expert van de tegenpartij 
eindelijk langs met de loonwerker. Hij 
had geen van de foto’s gezien, ontken-
de elke betrokkenheid, vond bij elke 
plant een ziekte die de schade volgens 
hem verklaarde en zei dat zij niets 

zouden betalen. Later kreeg ik een 
verslag waarin stond “dat er geen ver-
band was tussen de werken uitgevoerd 
door hun verzekerde en schade aan een 
aardappelveld” en dat zij het dossier 
zouden afsluiten zonder iets te beta-
len. Hierop heb ik klacht ingediend bij 
de verzekering van de tegenpartij om 
te melden dat er schade was aan ónze 
tuin en niet aan het aardappelveld. En 
wonder boven wonder : ik kreeg een 
positieve reactie. Zij zouden het dos-
sier opnieuw evalueren.

In oktober werd het veld nogmaals 
behandeld met een herbicide, op-
nieuw met de wind in onze richting. 
Zelfs op een afstand van meer dan 
100 m was de stank niet te harden. 
Daarop heb ik het FAVV, het ‘Fede-
raal Agentschap voor de Veiligheid van 
de Voedselketen’ gecontacteerd. Die 
hadden eerder al laten weten niet 
tussen te komen bij problemen tus-
sen particulieren en landbouwers, 
tenzij er duidelijk verkeerd gebruik is 

van pesticiden. Zij hebben de nodige 
vaststellingen gedaan en een verslag 
opgemaakt dat ik aan mijn verzeke-
ringsmaatschappij kon bezorgen. Dit 
was uiteindelijk het sluitende bewijs 
waardoor de verzekeringsmaatschap-
pij van de tegenpartij even later be-
sliste om een schadevergoeding van  
€ 1.000 uit te betalen. 

2021 was een slecht jaar voor ons. 
We hadden een beschadigde tuin 
met weinig bloemen, geen fruit en 
veel stress. Ik begrijp goed dat er fyto-
sanitaire middelen worden gebruikt in 
de landbouw, maar dat mag niet ten 
koste gaan van de naburige tuinen en 
het milieu. Iedereen heeft recht op 
een mooie en gezonde tuin. Laten 
we nu hopen dat onze nieuwe haag 
wat bescherming zal bieden en dat de 
landbouwer en loonwerker voorzich-
tiger te werk zullen gaan.

Naam en adres gekend door de redactie.
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Van trekvogels en huismussen

In de maand november valt er in 
een tuin doorgaans meer te bekij-
ken dan te doen. Met dat ‘bekijken’ 
bedoel ik niet zozeer de prachtige 
herfstkleuren, die ons elk jaar weer 
met verstomming slaan, maar wel 
de trekvogels die mijn stadstuin 
uitkiezen om er even te verpozen 
op hun tocht naar het zuiden. Op 
een sombere maar droge novem-
berzaterdag was het weer zover. In 
en langs de twee tuinvijvertjes en al 
evenzeer in de overhangende strui-

ken heerste een drukte van jewel-
ste. Het waren niet de vaste bezoe-
kers zoals vinken, mezen en merels 
maar ongewone gasten die op en 
af vlogen: een drietal groenlingen,  
een paar koperwieken en een stel-
letje kneuen. 

Allemaal spetterden ze wild rond 
in en op het koude water, om ver-
volgens op een nabije tak de li-
chaamshygiëne verder in detail af 
te werken. Van op afstand leken de 

vogels bijna banaal, maar de ver-
rekijker bracht hun kleurenpracht 
heel dichtbij: het karmijnrood van 
de mannetjeskneu, de heldergele 
vleugelvlekken en staartranden van 
de groenling, de roestrode bles on-
der de vleugels (wieken) van de ko-
perwiek. Na hun verkwikkend bad 
konden ze zich te goed doen aan 
de bessen van de meidoornhaag en 
aan de zaaddozen die nog overal 
aan verdorde planten bengelen. En 
dan, net wanneer je een beetje aan 

Het mannetje van de huismus (Passer domesticus) heeft een grijs petje met kastanjebruine zijden, een zwarte bef die doorloopt op de borst, grijze wangen, 

een grijs onderlichaam en brede witte vleugelstrepen. Het vrouwtje is egaler bruin en heeft een lichte wenkbrauwstreep. Het gaat niet zo goed 

met deze bekende cultuurvolger. De aantallen lopen de laatste decennia sterk terug. 

Foto: Freddy Cordy.  
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hun aanwezigheid gewoon gewor-
den was, verdwenen ze weer, even 
onverwacht als dat ze gekomen wa-
ren.

Spoedig daarna nam een groepje 
huismussen de plaats van de kleur-
rijke trekkers in. Weinig mensen 
kijken naar de huismus op, maar ik 
koester mijn kleine kolonie. Ze hui-
zen al vele jaren in slordige nesten 
in een weelderige klimop die tot 
aan de dakrand reikt en in enkele 
spleten, die vakkundig door een 
vuurdoorn worden beschermd. Een 
week eerder kon je in de krant le-
zen over een alarmerend rapport 
dat wees op de dramatische terug-
val van de huismus in de voorbije 
decennia. Dat is bijzonder jammer 
want het zijn niet alleen nuttige 
diertjes, ze hebben zoals elke soort, 
hun fascinerende eigenaardigheden.

Stijn Streuvels, wiens honderdvijf-
tigste geboortedag verleden jaar 
werd gevierd, zou het met mij eens 
geweest zijn. In zijn ‘Herinneringen 
uit Het Lijsternest’ schreef hij op 
twee plaatsen dat hij ervan over-
tuigd was dat huismussen met el-
kaar kunnen spreken. Hij noemde 
ze met hun getsjilp, geschetter en 
geroep ‘eeuwige babbelaars’ en ‘aan 
de intonatie is duidelijk te merken 
dat hun spraak al hun gevoelens  
kan weergeven’. 

Streuvels observeerde veel en 
graag de mussen die zijn huis en 
tuin in Ingooigem bevolkten. Hij 
zal wel nooit vermoed hebben dat 
op de diertjes tot vier verschillen-
de soorten schachtmijten kunnen 
huizen. In de holle buisjes van hun 
veren leven en voeden zich deze 
wonderlijke en weinig bekende pa-
rasieten. Schachtmijten bestaan in 
tal van soorten, die zich elk in een 
vogelsoort of zelfs in een veren-
soort hebben gespecialiseerd. Een 
bevrucht vrouwtje zoekt tussen 
de veren naar een toegangspoort 
om in de schacht van een veer de 
kruipen. Dat kan via een soort na-
vel waar een bloedvaatje doorheen 

loopt (de umbilicus). Voor de umbi-
licus zich sluit met een propje moet 
zij binnen zijn. Met haar kaken door-
boort zij van binnenuit de wand  
om lichaamsvocht van de huismus 
op te zuigen. 

In de mijt komt dan een eitje tot 
ontwikkeling waaruit een man-
nelijke larve ontstaat. Er volgen er 
nog tien, maar allemaal vrouwtjes. 
Het moederdier sterft en het ene 
mannetje paart met al zijn zusjes, 
waarna de cyclus zich herhaalt: elk 
vrouwtje legt elf eitjes, één manne-
tje en tien vrouwtjes. Na twee cycli 
proberen de vrouwtjes via de um-
bilicus opnieuw de veer te verlaten 
en een andere op te zoeken. Het 
onderzoek naar het geheimzinnige 
leven van de schachtmijten, een 
diertje waar de vogels geen last van 
schijnen te ondervinden, staat nog 
in zijn kinderschoenen.

De huismus kreeg ooit nog aan-
dacht uit een erg onverwachte 
hoek. Niemand minder dan de 
Franse feministe Simone de Beau-
voir (1908-1986) noemde de mus 
in haar standaardwerk ‘De tweede 
sekse’ een voorbeeld van een vogel 
waarbij het de man is die broedt 
en zijn kuikens grootbrengt, en dat 
viel bij haar zeer in de smaak. Haar 
stelling is wat overdreven, maar 
mussenmannen nemen wel dege-
lijk deel aan de zorg voor het na-
geslacht. Het broeden gebeurt gro-
tendeels door het wijfje, maar de 
jongen worden door beide ouders 
gevoed, soms langer en meer door 
het mannetje. Persoonlijk denk ik 
dat Simone de Beauvoir ook van de 
huismus hield omdat zowel zijzelf 
als de mussen het niet zo nauw na-
men/nemen met de huwelijkstrouw. 
Maar dat laatste vertelt zij er in ‘De 
tweede sekse’ niet bij.

Johan Strobbe
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Productie van Belgische groene stroom
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Paradijsstraat 2 - Roeselare-Beveren
tel. : 051 69 00 30 - Gsm: 0475 688 871

info@davidtshubert.be

Houthandel
Carpentier
Gitsbergstraat 53

8830 Hooglede-Gits
Tel. 051 20 20 04 
Fax 051 24 59 52
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a c t i v i t e i t e n k a l e n d e r

O P G E L E T

Sinds november gelden er weer 
strengere coronamaatregelen. Op dit 
ogenblik kunnen al onze activiteiten 
nog doorgaan, maar een mondmasker 
is verplicht, zowel binnen als buiten. 
Je bent welkom als je afstand houdt, 
geen verdachte symptomen vertoont 
(hoofdpijn, loopneus, niezen, keelpijn, 
verlies van geur en smaak, aanhouden-
de hoest, ...) en niet samenleeft met 
personen met COVID-19.

We vragen ook om voor elke activi-
teit in te schrijven via de website van 
Natuurpunt, tenzij anders vermeld in 
de beschrijving. Zoek de webpagina 
van de organiserende afdeling via je 
browser (bv. “Natuurpunt Torhout”). 
Daar kan je de activiteit van je keuze 
dan aanklikken en inschrijven. 

Maar let op: door de onzekere situa-
tie kunnen zowel deze regels als onze 
activiteitenkalender nog wijzigen. De 
laatste info over onze activiteiten vind 
je steeds op onze Facebookpagina’s, in 
onze nieuwsbrieven en op onze web-
sites. 

Watervogeltelling
Kortemark & Torhout
• Zaterdag 15 januari om 9 u. 
(12 u.)

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

midmaandelijkse watervogeltellingen 
in Vlaanderen. Met dit project wordt 
informatie verzameld over aantallen, 
habitatkeuze, numerieke trends en 
verspreiding van overwinterende wa-
tervogels in Vlaanderen. Ook Natuur.
werkgroep Torhout doet hier aan mee 

en bezoekt verschillende waterpar-
tijen in Kortemark en Torhout. Deze 
activiteit staat open voor iedereen, van 
beginner tot doorgewinterde vogelaar. 
Afspraak op de parking van kinder-
boerderij ‘d’Oude Smelterij’, Ieperse 
Heirweg 5 in Torhout. Breng een ver-
rekijker of telescoop mee. Meer info 
bij Wim Rommel (0471/477.754).
Organisatie: NP TORHOUT

Plantactie bij het Edewallebos
Kortemark
• Zaterdag 15 januari vanaf 
10 u. (15 u.)

Het Agentschap voor Na-
tuur en Bos en de gemeente 
Kortemark slaan de handen 

in elkaar om een nieuw bosje aan te 
planten in de omgeving van het Ede-
wallebos. En dan komen wij natuur-
lijk graag een handje helpen! Hoe al-
les precies georganiseerd zal worden, 
weten we nog niet precies. Stuur een 
mailtje naar milieu@kortemark.be als 
je straks graag een uitnodiging krijgt 
om in te schrijven.
Organisatie: ANB & gemeente Kortemark i.s.m. 

NP KERN KORTEMARK

Opening nieuwe fototentoon-
stelling ‘Natuurfotografen 
Hoge Dijken’
Oudenburg
• Zondag 16 januari om 
10.30 u. (12 u.)

Vandaag openen we de nieu-
we tentoonstelling van de ‘Na-
tuurfotografen Hoge Dijken’, 

met een receptie natuurlijk. Afspraak 
om 10.30 u. in bezoekerscentrum ‘De 
Grote Zaagbek‘, Oude Brugseweg 239 
in Oudenburg. De tentoonstelling is 
nog tot het laatste weekend van juni 
te bezichtigen op woensdagnamiddag 

van 14 tot 16 u. en op zondagvoor-
middag van 10 tot 12 u. Meer info bij 
Freddy Cordy (0486/127.834).
Organisatie: NATUURFOTOGRAFEN HOGE DIJ-

KEN

Nieuwjaarswandeling 
Staden
• Zondag 23 januari om 9.30 
u. (11 u.)

Om de start van het nieuwe 
jaar gezond in te zetten or-
ganiseren we een korte maar 

krachtige wandeling van ongeveer 1,5 
uur doorgeen verborgen paden en 
steegjes in Staden. Nadien voorzien we 
een hapje en een drankje (indien dit 
toegelaten is) om het nieuwe jaar te 
vieren. Afspraak om 9.30 u. bij Ac/Dc, 
Ieperstraat 109 in Staden. Meer info bij 
Koen Vandeportaele (0497/869.733).
Organisatie: NP KERN GROOT-STADEN

Ganzenwandeling in 
de IJzerbroeken
Diksmuide
• Zondag 23 januari om 13 u. 
(17.30 u.)

Putje winter : een topmo-
ment voor de IJzerbroeken 
als overwinteringsgebied voor 

‘vriezeganzen’. Dit uitgestrekt grasland 
is, naast de Oostkustpolders, van toe-
nemend internationaal belang voor die 
arctisch broedende ganzensoorten. 
En een tocht door dit gebied levert, 
naast duizenden ganzen, steevast nog 
leuke verrassingen op: overwinterende 
brilduikers, zaagbekken en zwanen, of 
fuutachtigen op de IJzer en het spaar-
bekken. In de broeken, de laag gelegen 
hooilanden die vanaf het najaar onder 
water staan, is het uitkijken naar kemp-
hanen, wulpen en roofvogels.
Als dat je nog niet kan overtuigen, ver-
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Winterwandeling Roksemput & 
nieuwjaarsdrink
Oudenburg
• Zondag 30 januari om 9 u. 
(12 u.)

Wie heeft er nu geen zin in 
een leerrijke winterwandeling 
en een gezellige babbel bij een 

lekker drankje? :-) Tot dan! Afspraak bij 
bezoekerscentrum ‘De Grote Zaagbek’, 
Oude Brugseweg 239 in Oudenburg. 
Vooraf inschrijven niet nodig. Meer info 
bij Koenraad Blontrock (0495/240.899).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG & HOGE DIJ-

KEN

‘Het Grote Vogelweekend’ in het 
Ravenhofpark
Torhout
• Zondag 30 januari vanaf 14 
u. (16.30 u.)

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

kozen we voor de prachtige kasteeltuin 
van het Ravenhof. Er staan kijkers opge-
steld zodat je van heel dichtbij naar onze 
stadsvogels kan kijken. Wij geven je uitleg 
over de vogels die er op bezoek komen 
en ondertussen geniet jij van onze zelfge-
maakte pannenkoeken en warme choco-
melk (of iets straffers). 
Om 14, 15 en 16 u. kan je aansluiten bij 
de kindvriendelijke natuurwandeling. Het 
belooft gezellig te worden! Zeker een be-
zoekje waard met het hele gezin. 
Afspraak in het Ravenhofpark, Raven-
hofstraat 5 in Torhout. Dat is midden 
in de stad en dus makkelijk te voet be-
reikbaar, met de fiets of het openbaar 
vervoer. Kom je met de auto, dan neem 
je best de achteringang bij het kruis-
punt Jacob van Arteveldestraat / Karel 
de Ghelderelaan. Meer info bij Bart Van 
Thuyne (0479/812.963).
Organisatie: NP TORHOUT

Nieuwjaarswandeling
Kortemark
• Zondag 30 januari om 14 u. 
(17 u.)

De kersverse ‘Kern Kortemark’ 
zet het nieuwe jaar in met een 
stevige stapper. Luc Nouwynck 

neemt ons mee naar de ‘Natte Broe-
kenroute’ (6 km) die ons dwars door 
de broeken van de Handzamevallei leidt. 

We gaan lekker wandelen en met volle 
teugen genieten van het open landschap 
en de vergezichten in de natuurlijke over-
stromingsgebieden van de Handzameval-
lei. Bij aankomst trakteren we je op een 
dorstlesser en versnapering. 
Afspraak bij landschapsbelevingscen-
trum ‘De Handzamevallei’, Vladslostraat 
9 in Werken (Kortemark). Leden + 12 
jaar vragen we een bijdrage van € 1, 
niet-leden € 2, ter plaatse te betalen. 
Opgelet: een deel van de route loopt 
over onverharde, soms drassige paden. 
Stevige stapschoenen of laarzen zijn 
aanbevolen. Meer info bij Sofie Declercq 
(0486/249.062).
Organisatie: NP KERN KORTEMARK

Roofvogeltelling
Torhout
• Vrijdag 4 en zaterdag 5 febru-
ari om 9 & 13 u. (12 & 17 u.)

Op 4 en 5 februari gaat in Tor-
hout de jaarlijkse roofvogeltelling 
door. Buizerd, sperwer, toren- en 

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

Startvergadering paddenoverzet
Oudenburg
• Zondag 6 februari om 10 u. 
(12 u.)

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

weg op richting poel. Een levensgevaar-
lijke onderneming, waarbij we jouw hulp 
nodig hebben. Help jij hen mee naar de 
overkant? Wij zetten hen over aan de 
Zeeweg ter hoogte van domein ‘De Klui-
ten’. Kan je helpen om de schermen op 
te zetten en weer af te breken? Zie je het 
zitten om in de week, ’s morgens vroeg, 
de emmers even te controleren? Kan je 
’s avonds, na het invallen van de duister-
nis, even de baan op? Of ben je gewoon 
nieuwsgierig naar wat er daar allemaal 
gebeurt? Dan ben je van harte welkom 

klappen we graag dat we bij valavond 
aanschuiven bij de kiekendiefslaapplaats. 
In schoonheid eindigen heet dat, maar 
voorzie hiervoor zeker warme kledij en 
laarzen.
Afspraak om 13 u. op de parking bij het 
kruispunt Lindenstraat-Meiboomlaan 
in Roeselare voor carpooling (€ 0,05/
km) of om 13.30 u op de parking van de 
Blankaart, Iepersteenweg 56 in Woumen 
(Diksmuide). Meer info bij Philippe De-
prez (0499/722.224).).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

‘Het Grote Vogelweekend’ in 
het Sterrebos
Roeselare
• Zaterdag 29 januari vanaf 
13.30 u. (16.30 u.)

Het laatste weekend van januari 
worden in gans Vlaanderen de 
tuinvogels geteld. In Roeselare 

doen we al vele jaren met deze campag-
ne mee. Dit jaar spreken we af aan de 
paardenstallen in het Sterrebos. Daar or-
ganiseren we, samen met Stadlandschap 
West-Vlaamse hart, een gezinsnamiddag 
‘Tuinvogels kijken’. Leden van Natuurpunt 
Mandelstreke stellen hier vandaag hun 
telescopen scherp op de voederplaat-
sen, waar de vogels al ruim een maand 
worden gevoederd door een vrijwilligster 
van Natuurpunt. Een unieke kans om tuin-
vogels van dichtbij te bewonderen en je 
kennis bij te spijkeren. We geven je tips 
om je tuin vogelvriendelijker in te richten 
en je kan zelf aan de slag om wintervoed-
sel te maken. Vooral ‘s winters weten onze 
tuinvogels dat extra voer te appreciëren. 
Onder coronaveilige tenten demonstre-
ren we het maken van vetbollen en kun-
nen de kinderen pindakaasrolletjes en 
pindasnoeren knutselen om mee te ne-
men! Alle materiaal is aanwezig. Of breng 
jouw oude koffietas met handvat, die klaar 
stond voor de kringwinkel, mee naar deze 
activiteit. We vullen deze graag met graan-
tjes en vet voor de vogels in jouw tuin. 
Een infostandje geeft wat duiding.
Afspraak tussen 13.30 u. en 16.30 u. bij 
de paardenstallen van het Sterrebos 
(NEC), Moorseelsesteenweg 4 in Roe-
selare. (Fiets)parking vind je in de Ster-
rebosdreef. Meer info bij Peter Hantson 
(0486/899.444).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. SLS West-

Vlaamse hart & stad Roeselare
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op deze startvergadering! We leggen uit 
hoe alles in zijn werk gaat en bekijken 
hoe we het werk verdelen.
Afspraak om in bezoekerscentrum 
‘De Grote Zaagbek‘, Oude Brugseweg 
239 in Oudenburg. Vooraf inschrijven 
niet nodig. Meer info bij Erik Vaneygen 
(0479/544.528).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG & HOGE DIJ-

KEN

Opstellen vanginstallatie 
paddenoverzet
Torhout
• Dinsdag 8 februari om 13.30 
u. (16.30 u.)

We plaatsen een vanginstallatie 
zodat we alle amfibieën veilig 
over de Koolskampstraat kun-

nen zetten. Afspraak om 13.30 u. bij Dirk 
Werbrouck, Leiestraat 13 in Torhout of 
om 14 u. in de Koolskampstraat t.h.v. 
huisnummer 47. Breng eventueel een 
spade mee. Meer info bij Roney Debail-
lie (0484/481.547).
Organisatie: NP TORHOUT

Opstellen vanginstallatie 
paddenoverzet
Oudenburg
• Zaterdag 12 februari om 9 u. 
(12 u.)

Zin om te helpen? We plaat-
sen een vanginstallatie zodat 
we alle amfibieën veilig over de 

Zeeweg kunnen zetten. Afspraak om 9 
u. in de Zeeweg ter hoogte van domein 
‘De Kluiten’. Breng eventueel een spade 
mee. Vooraf inschrijven niet nodig. Meer 
info bij Erik Vaneygen (0479/544.528).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG & HOGE DIJ-

KEN

Watervogeltelling
Kortemark & Torhout
• Zaterdag 12 februari om 9 u. 

(12 u.)
Zie telling 15 januari. Meer info bij 
Wim Rommel (0471/477.754).

Vogels kijken op Schouwen-
Duiveland
Nederland
• Zondag 13 februari om 8 u. 

(18.30 u.)
Zeeland in de winter, het is een 
vaste traditie. We bezoeken dan 

gebieden met ronkende namen als Brou-
wersdam, Flauwers- en Wevers-Inlagen, 
Koudekerkse Inlaag en Plompetoren, 
Middenplaten in het Veerse Meer, Neeltje 
Jans, Prunjepolder en Wissenkerke.
Op het menu: kustgebieden met over-
winterende duikers (roodkeelduikers zijn 
talrijk), eenden (brilduikers, ijseenden, 
zaagbekken, grote en zwarte zee-eenden 
en eiders à volonté), steltlopers, maar 
ook gewone en grijze zeehonden. In de 
brakwatermeren vinden we brilduikers, 
toppers, de vier futensoorten en de drie 
zaagbekken, op de schorren duizenden 
steltlopers. En in de duinen, kreken en 
polders schuilen duizenden ganzen en 
tientallen zwanen.
Tussen deze honderdduizenden door-
trekkers en overwinteraars zitten vaak 
zeldzaamheden. Het exacte programma 
laten we een beetje afhangen van wat 
waar zit in de week voor we naar Zee-
land trekken. 
Vergeet niet om je in te schrijven, zodat 
we weten hoeveel plaatsen we moeten 
reserveren in ons vaste lunchrestaurant 
(dat ook tolerant is voor mensen die 
hun eigen boterhammen meebrengen). 
En opgelet: in Zeeland is het gewoonlijk 
erg winderig. Voorzie aangepaste warme 
kledij.
Afspraak om 8 u. op de parking bij het 
kruispunt Lindenstraat-Meiboomlaan in 
Roeselare voor carpooling (€ 0,05/km). 
Kleed je warm aan en breng picknick en 
verrekijker (of telescoop) mee. Meer 
info bij Philippe Deprez (0499/722.224).
Organisatie: NP Mandelstreke

Familiewerkdag in het Groenho-
vebos
Torhout
• Zondag 13 februari om 9 u. 
(11.30 u.)

Ben je graag buiten bezig? Wil je 
iets doen voor het klimaat en de 
natuur een handje helpen? Kom 

dan naar Groenhove! Samen met onze 
groep vrijwilligers van 7 tot 87 ga je aan 
de slag om van het Groenhovebos een 
mooiere en natuurrijkere plek te maken. 
En daarvoor hoef je echt geen natuur-
specialist te zijn: iedereen is welkom. Je 
geniet van de natuur, doet aan fitness, 
wordt helemaal zen en leert sympathieke 
Natuurpunters kennen. Kies je voor licht 
werk of houd jij net van een uitdaging? Er 

is altijd wel iets te doen!
- De meeste percelen die we aankoch-

ten staan vol uitheemse planten en 
overal vind je bouwresten. Deze ver-
wijderen we zodat Groenhove weer 
een aangenaam bos wordt voor mens, 
dier en plant.

- We beheren ook het heideveldje van 
de stad Torhout. Om deze historische 
schat in topconditie te houden is er 
handenarbeid nodig. 

Er is een pauze met een drankje en een 
koek. We sluiten ook af met het nodige 
vocht, geschonken door BIOGUY. 
Afspraak op de parking van Groenho-
ve, recht tegenover de manege (Bos-
dreef 8, Torhout). Kom je wat later en 
zie je niemand staan, bel dan even naar 
Roney (zie hieronder). Zorg voor aan-
gepaste kledij, goed schoeisel en een 
paar werkhandschoenen. Zelfs als je je 
maar een uurtje kan vrijmaken, ben je 
van harte welkom. Vooraf inschrijven 
niet nodig. Meer info bij Roney Debail-
lie (0484/481.547). 
Organisatie: NP TORHOUT

Winterse boswandeling
Koekelare
• Zondag 13 februari om 14.30 
u (16.30 u.)

We gaan op verkenning in de 
bossen van Koekelare en het 
mooie arboretum. Daar richten 

we onze aandacht op de collectie naald-
bomen die van over de hele wereld af-
komstig is. 
Afspraak op de parking van het bos. Rijd 
naar het kruispunt Provinciebaan / Lit-
terveldstraat in Koekelare en draai de 
Litterveldstraat in. Na 150 m. vind je 
de parking rechts, aan een onverharde 
weg. Meer info bij Georges Pollentier 
(0486/824.141).
Organisatie: NP RUIDENBERG

Algemene ledenvergadering NP 
Ruidenberg
Koekelare
• Woensdag 16 februari om 20 
u. (22 u.)

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

besturen? Kom dan zeker naar de Alge-
mene Ledenvergadering van Natuurpunt 
Ruidenberg. Die gaat door in café ‘De 
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Klyteput’, Bergmolenweg 2 in Koekelare.
We bespreken er onze plannen en de fi-
nanciering van onze vereniging. Kom je 
naar de vergadering of wil je je kandi-
daat stellen voor het bestuur? Neem 
dan even contact op met Georges Pol-
lentier, onze voorzitter (0486/824.141).
Organisatie: NP RUIDENBERG

Kwis t.v.v. ‘De Vijfwegenpoel’
Staden
• Vrijdag 18 februari om 19.15 
u. (23.30 u.)

Kom tijdens onze vijfde kwis-
avond, samen met je ploeg van 
vier jullie algemene kennis me-

ten in een strijd om de eerste plaats. We 
beloven je een avond met interessante 
weetjes en wervelende breinbrekers, 
aangepast aan ieder zijn niveau.
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 20 per 
ploeg. Vooraf inschrijven door een e-
mail te sturen naar natuurpuntgrootsta-
den@gmail.com met je contactgegevens 
en je ploegnaam. Afspraak vanaf 19 u. 
in het Zonneheem, Basijnsmolenstraat 2 
in Oostnieuwkerke. Meer info bij Daan 
Vandekerkhove (0486/214.608).
Organisatie: NP KERN GROOT-STADEN

Controle slaapmuizenkasten
Ploegsteert
• Zaterdag 19 februari om 9 u. 
(18 u.)

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

nestkasten in Ploegsteert. Meer info bij 
Geert Carette (geert.carette@skynet.
be of 0484/183.761).
Organisatie: Lys Nature & Natuurpunt Poperinge 

i.s.m. NP TORHOUT

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

Met een aperitief in de hand 
bespreken we het voorbije 
werkjaar. Wie blijft voor het le-
denfeest betaalt 22 euro voor 
een uitgebreide kaasplank met 
fairtradewijn à volonté! We slui-

ten af met koffie en taart. Niet te missen!

Afspraak in het Arnoldusheem (‘CM-
lokaal’), Marktstraat 40 in Oudenburg. 
Inschrijven (enkel voor het ledenfeest) 
vóór 16 februari bij Koenraad Blon-
trock (0495/240.899) of Dirk Peene 
(0476/301.520).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG & HOGE DIJ-

KEN

Algemene ledenvergadering NP 
Torhout
Torhout
• Woensdag 23 februari om 19 
u. (21 u.)

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

besturen? Kom dan zeker af! Met een 
aperitief in de hand bespreken we het 
voorbije werkjaar, onze plannen en de 
financiering van onze vereniging. Kom je 
naar de vergadering? Graag inschrijven 
vóór 15 februari bij Bart Van Thuyne 
(0479/812.963). Afspraak bij Roney De-
baillie en Rose Deschynck, Leiestraat 9 
in Torhout. 
Organisatie: NP TORHOUT

Lokale Algemene Vergadering 
(LAV) NP Mandelstreke
Roeselare
• Vrijdag 25 februari om 19.30 
u. (22 u.)

Eindelijk kan onze LAV weer 
doorgaan… of dat hopen we 
toch. Het zou fijn zijn om na 

twee jaar weer eens bij te praten met 
bubbels en biohapjes. Je ontdekt hoe 
onze afdeling en zijn twee kernen deze 
coronatijden verwerkt hebben. We kijken 
ook naar de toekomst en last but not least 
kiezen we ook een nieuw bestuur. Ben je 
trouwens geïnteresseerd om onze wer-
king mee vorm te geven? Stuur dan zeker 
een berichtje naar secretaris@natuur-
puntmandelstreke.be. We sluiten af met 
een beeldend overzicht van de voorbije 
werkjaren. Iedereen welkom! Afspraak in 
‘De Zilverlink’, Meensesteenweg 412 in 
Roeselare. Meer info bij Peter Hantson 
(0486/899.444).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

20e West-Vlaamse natuur-
studiedag
Kortrijk
• Zaterdag 5 maart vanaf 9 u. 
(16.30 u.).

Zaterdag 5 maart gaat de 20e 
editie van de jaarlijkse West-
Vlaamse natuurstudiedag door. 

Thema dit jaar is ‘Tendensen in de West-
Vlaamse natuur’. Ook dit jaar kan je weer 
genieten van unieke voordrachten, inte-
ressante standjes en lekkere catering. Ter 
gelegenheid van deze feesteditie kan je 
ook deelnemen aan een schrijfwedstrijd, 
waar je een mooie prijs mee kan winnen. 
En ook minister Zuhal Demir komt op 
bezoek. 
Deze studiedag gaat door in KU Leuven 
Campus KULAK, Etienne Sabbelaan 53 
in Kortrijk. Het volledige programma en 
alle info vind je op www.westvlaamsemi-
lieufederatie.be/natuurstudiedag.
Organisatie: ANB, KU Leuven KULAK, Natuurpunt, 

Provincie West-Vlaanderen & West-Vlaamse Milieu-

federatie

Weekwerkdag in het Groenho-
vebos
Torhout
• Dinsdag 8 maart om 13.30 u. 
(16.30 u.)

Zin om te helpen bij de voor-
bereiding van de familiewerkdag 
van komende zondag? Er is altijd 

wel iets te doen in het Groenhovebos, 
ook voor jou! Ondertussen doe je aan 
fitness, word je helemaal zen en leer je 
sympathieke Natuurpunters kennen. 
- De meeste percelen die we aankoch-

ten staan vol uitheemse planten en 
overal vind je bouwresten. Deze ver-
wijderen we zodat Groenhove weer 
een aangenaam bos wordt voor mens, 
dier en plant.

- We beheren ook het heideveldje van 
de stad Torhout. Als je wil leren we je 
werken met de bosmaaier. Daarnaast 
is er ook handenarbeid nodig om 
deze historische schat in topconditie 
te houden. 

Tijdens de pauze en op het eind keuvelen 
we met een glas of een kopje in de hand.
Afspraak op de parking van Groenhove, 
recht tegenover de manege (Bosdreef 8, 
Torhout). Kom je wat later en zie je nie-
mand staan, bel dan even naar Roney (zie 

Vergeet niet om je in te schrijven op www.natuurpunt.be 
voor de activiteiten waaraan je wil deelnemen
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Koekelarebergwandeling
Koekelare
• Zondag 13 maart om 14.30 u 
(16.30 u.)

Met wat geluk vinden we van-
daag de eerste voorjaarsbloei-
ers in natuurgebied ‘De Swal’. 

Daarna wandelen we naar de Koekelare-
berg waar we bij helder een mooi zicht 
krijgen op de kust en het heuvelland. Dat 
alles kruiden we met verhalen over ’de 
berg’ en de fossielen die je hier kan vin-
den. Nadien kunnen we samen nog iets 
drinken en natuurfoto’s van de omgeving 
bewonderen in ‘De Klyteput’.
Afspraak aan café ‘De Klyteput’, Berg-
molenweg 2 in Koekelare. Meer info bij 
Georges Pollentier (0486/824.141).
Organisatie: NP RUIDENBERG

Zwerfvuilactie 
Kortemark
• Zaterdag 19 maart

Eén van die dingen waar wij 
ons al eens flink aan ergeren is 
zwerfvuil. Daarom zijn we ook 

grote voorstanders van het invoeren 
van statiegeld en het beperken van weg-
werpverpakkingen. Maar ondertussen 
vatten we de koe bij de horens en helpen 
we met Kern Kortemark bij de jaarlijkse 
zwerfvuilactie van de gemeente.
Heb je zin om samen met onze Natuur-
puntploeg zwerfvuil te ruimen? Geef dan 
even een seintje, dan laten we je weten 
waar en wanneer we die 19e maart aan 
de slag gaan. De gemeente voorziet ach-
teraf ook een bedankingsmomentje voor 
iedereen. :-) Meer info bij Nancy Vande-
casteele (0479/701.721).
Organisatie: NP KERN KORTEMARK

8e West-Vlaamse Plantendag: 
‘Meer bloemen voor bijen’
Roeselare 
• Zaterdag 19 maart vanaf 10 
u. (17 u.)

Deze gratis gezinsdag heeft heel 
wat troeven. Voor kinderen is er 
bijenanimatie en zijn er work-

shops zoals het maken van insectenhotel-
letjes, zaadbommetjes en zaadcakejes of 
het beschilderen van nestkastjes. Jij komt 
er alles te weten over bijen en krijgt er 
massa’s tips om je omgeving natuurlijker 
in te richten. Het is de ideale plek om  
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hieronder). Zorg voor aangepaste kledij, 
goed schoeisel en een paar werkhand-
schoenen. Zelfs als je je maar een uurtje 
kan vrijmaken, ben je van harte welkom. 
Vooraf inschrijven niet nodig. Meer info 
bij Roney Debaillie (0484/481.547). 
Organisatie: NP TORHOUT

Start cursus ‘Meer natuur in je 
tuin’
Kortemark

• Dinsdag 8 maart om 
19.30 u. (22.30 u.)
Zie cursusoverzicht p. 26

Start cursus ‘Natuurbeheer’
Torhout

• Donderdag 10 maart 
om 19.30 u. (22.30 u.)
Zie cursusoverzicht p. 26

Natuurpuntstand op ‘Lokaal’
Roeselare
• Vrijdag 11 maart vanaf 15 u. 
(19 u.)

Lokaalmarkt omschrijf je als 
lekker, leuk en lokaal. Zo zie je 
maar : alle goede dingen bestaan 

uit drie! Lekker. Da’s alles wat ons buikje 
graag heeft, zoals producten rechtstreeks 
van boeren en artisanale producenten. 
Leuk. Da’s alles wat ons hart beroert. Op 
deze overdekte markt doe je altijd com-
fortabel je boodschappen en zorg je mee 
voor beter boerende boeren. Lokaal. Da’s 
alles wat met gezond verstand te maken 
heeft. 90% van de producten zijn lokaal 
én korte keten. Bij Lokaalmarkt kopen is 
milieubewust kopen. 
Hier doet Natuurpunt Mandelstreke 
graag aan mee. Wij bieden zelfgemaakte 
nestkasten en voedertafels aan in duur-
zaam Thermowood, verkopen leuke heb-
bedingen uit de Natuurpuntwinkel én 
brengen zelfgemaakte bio-taarten mee 
om thuis op te eten of te savoureren 
bij een kopje koffie of thee in de bar ter 
plekke. Iedereen welkom! Afspraak in de 
voormalige Sint-Amandskerk aan het 
De Coninckplein in Roeselare. Meer 
info op www.lokaalmarkt.be en bij Peter 
Hantson (0486/899.444).
Organisatie: Lokaal BV i.s.m. NP MANDELSTREKE

Watervogeltelling
Kortemark & Torhout
• Zaterdag 12 maart om 9 u. 

(12 u.)
Zie telling 15 januari. Meer info bij 
Wim Rommel (0471/477.754).

12e ‘Repair Café’ met Torhout 
Content met ontmantelstand 
voor kinderen.
Torhout
• Zaterdag 12 maart vanaf 
13.30 u. (17 u.)

Samen met jou willen we toe-
stellen en voorwerpen een 
tweede leven geven. Een goede 
zaak voor het milieu én je por-
temonnee. Daarom organiseert 
Torhout Content samen met 

Femma Torhout, Natuurpunt Torhout en 
Netwerk Bewust Verbruiken tweemaal 
per jaar een ‘Repair Café’.
Handige Harry’s en Henriëttes staan er 
klaar om, samen met jou, je kapotte spul-
len te herstellen. Opgelet: het is niet de 
bedoeling dat je je spullen zomaar komt 
afgeven. Neen, wij herstellen dit samen 
met jou en leren je hoe je het defect de 
volgende keer zelf kan verhelpen. 
In de ontmantelstand kan je toestellen 
demonteren, ideaal voor kinderen die 
willen weten hoe een computer, koffiezet 
of stofzuiger in elkaar steekt.
Afspraak in ‘t Bourgondisch Hof, Gan-
zevijverstraat 4 in Torhout (achterkant 
station). Vooraf inschrijven hoeft niet, 
maar is wel handig zodat we het nodige 
materiaal kunnen voorzien. Stuur een 
mail naar rdebaillie@gmail.com of bel 
0484/481.547. Herstellingen zijn gra-
tis; enkel voor eventuele wisselstukken 
moet je betalen. Meer info op www.tor-
houtcontent.be of www.repaircafe.org.
Organisatie: Torhout Content i.s.m. Femma Torhout, 

NP TORHOUT, Netwerk Bewust Verbruiken & Tordale

Familiewerkdag in het Groen-
hovebos
Torhout
• Zondag 13 maart om 9 u. 
(11.30 u.)

Zie werkdag 13 februari. 
Meer info bij Roney Debaillie 
(0484/481.547). 
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bijenplanten met een verhaal aan te 
schaffen en natuurorganisaties te ont-
moeten. Ten slotte vind je er heel wat 
lokale producten die er niet zouden zijn 
zonder de hulp van bijen.
Je bent bijzonder welkom op de stand 
van Natuurpunt Mandelstreke met zelf-
gemaakte nestkasten en voedertafels, 
spulletjes uit de Natuurpuntwinkel én 
kinderanimatie. Daarnaast helpen meer 
dan 60 natuurverenigingen, organisaties, 
overheden en plantenkwekers je op 
weg om duurzame keuzes te maken. Af-
spraak in het VABI, Campus Klein Semi-
narie, Zuidstraat 27 in Roeselare. Meer 
info bij Peter Hantson (0486/899.444).
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen i.s.m.  

NATUURPUNT MANDELSTREKE en vele andere 

partners

Nacht van de Steenuil
Hooglede
• Zaterdag 19 maart om 19.30 
u. (21.30 u.)

Maak kennis met het klein-
ste en sympathiekste uiltje van 
Vlaanderen. Deze rakker met 

knalgele ogen heeft een voorliefde voor 
holle knotwilgen en wordt actief in de 
vooravond. Eerst gaan we even in op hun 
leef- en broedgewoonten, daarna trekken 
we naar buiten, op zoek naar deze nacht-
brakers. Door steenuilgeluiden af te spe-
len, proberen we reacties uit te lokken. 
Veel kans dat er uiltjes antwoorden of, 
wie weet, even komen kijken. En achteraf 
drinken we een Steenuilbiertje. 
Zin om het dapperste uiltje van Vlaande-
ren te ontdekken? Afspraak om 19.30 u. 
in de kantine van domein ‘Het Chring-
hene’, te vinden in een doodlopend 
straatje met dezelfde naam, een zijstraat 
van de Leenbosstraat. Gratis voor Na-
tuurpuntleden en kinderen, € 2 voor 
niet-leden. Meer info bij Ludo Mome-
rency (0468/173.779).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. NP De To-

renvalk

Lentewandeling in ‘De Kleiputten’
Roeselare
• Zondag 20 maart om 10 u. 
(11.30 u.)

Zit je ook met lentekriebels? 
Kom dan naar ‘De Kleiputten’! 
Dit is het ideale moment om 

zowel wintergasten als vroege zangvogels 
tegelijk in het vizier te krijgen. Het blijft 
een bijzondere belevenis om wintertalin-
gen avances te zien maken of dodaarzen 
die zich verliefd uitputten. De ‘vogelwe-
reld op vrijersvoeten’ komt op dreef, met 
de zang van winterkoning, lijsterachtigen 
en pas aangekomen zwartkoppen. Tus-
sendoor de roffel van een bonte specht, 
maar evengoed horen en zien we een 
ijsvogel over het moerasgebied voorbijf-
litsen of zaait een sperwer paniek on-
der de zangvogels. Overvloedig geel van 
bloeiende wilgen en klein hoefblad, waar 
vroege hommels zich te goed aan doen, 
zet de toon. Een belevenis die je zondag 
een boost geeft! Je zou voor minder je 
wandelschoenen aantrekken. Neem sa-
men met ons een voorjaarsduik in ‘De 
Kleiputten’. Afspraak op de parking van 
‘De Kleiputten’ in de Babilliestraat in 
Rumbeke (Roeselare). Bij nat weer zijn 
laarzen handig. Meer info bij Piet Des-
met (0484/658.233).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. SLS West-

Vlaamse hart 

Filmvoorstelling van Johan 
Verbanck over de vogels in 
‘De Blankaart’
Roeselare
• Vrijdag 25 maart om 19.30 u. 
(22 u.)

Natuurkenner Johan Ver-
banck heeft ons al eerder ver-
baasd met prachtige montages 

over de natuur. Met deze ode aan het 
Blankaartbekken doet hij ons beseffen 
welke unieke parel aan onze achterdeur 
ligt. Je waant je algauw in ongerepte en 
uitgestrekte natuur zoals onze voorou-
ders dat gekend moeten hebben.  Zijn 
presentatie is de optelsom van jaren ge-
duldig observeren met de camera, afge-
wisseld met onuitgegeven filmbeelden uit 
de lucht van Antoon Vervaecke. Weet dat 
Johan een zeer begenadigd verteller is die 
graag tijd maakt om jullie vragen over het 
gebied, de soorten en ‘the making of ’ te 
beantwoorden. Afspraak in ‘De Zilver-
link’, Meensesteenweg 412 in Roeselare. 
Natuurpuntleden vragen we een bij-
drage van € 2, niet-leden betalen € 4. 
De opbrengst van de avond gaat volledig 
naar de aankoop van natuurgebieden 
in het werkingsgebied van Natuurpunt 

Mandelstreke. Meer info bij Piet Desmet 
(0484/658.233). 
Organisatie: Vogelwerkgroep NP MANDELSTREKE

“Jawadde, een padde!” - 
amfibieënactiviteit voor jonge 
gezinnen
Roeselare
• Zaterdag 26 maart vanaf 
13.30 u. (16.30 u.)

Voor ‘Jawadde, een padde’ edi-
tie 2022 zijn we opnieuw graag 
te gast in het Sterrebosinstituut. 

Iedereen, zeker gezinnen met jonge kin-
deren, zijn van harte welkom op deze 
gratis activiteit die helemaal in het teken 
staat van kikkers, padden en salamanders. 
Ontdek wat er allemaal in een poel leeft 
en kom oog in oog te staan met padden, 
kikkers en salamanders. Herken deze 
dieren aan de hand van zoekkaarten 
en pluis uit wat ze nodig hebben om te 
overleven. Neem deel aan de activiteiten 
voor jong en oud en leer hoe je je tuin 
amfibievriendelijk inricht. Knutsel een kik-
ker of speel kikkerspelletjes op het ganse 
schooldomein. En natuurlijk is er een ge-
legenheidsbar en zorgt de school voor 
een lekker gebakje. Afspraak op GO! 
MPI Campus Sterrebos in Roeselare. De 
ingang vind je in de Kasteelstraat, tegen-
over huisnummer 137. Er is daar ook 
een ruime parking. Meer info bij Peter 
Hantson (0486/899.444).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. de amfi-

bieënwerkgroep van de stad Roeselare, SLS West-

Vlaamse Hart & stad Roeselare.

Uitstap naar de moerassen van 
Harchies en Condé-sur-L’Escaut
Henegouwen en Frankrijk
• Zondag 27 maart om 8.30 u. 
(18 u.)

Op een steenworp van het ‘Mu-
sée de l’Iguanodon’ van Bernis-
sart, in het hart van de Haine-

vallei, ligt dit moerasland. Na het verlaten 
van de steenkoolmijnen in dit gebied 
ontstonden grondverzakkingen, die zich 
vulden met water. Zo zijn verschillende 
waterpartijen ontstaan, die samen bijna 
125 ha beslaan. In elk seizoen is het er 
bijzonder interessant om er vogels te ob-
serveren. Kom zeker mee als je je kennis 
van watervogels wil opkrikken! Vlak over 
de grens met Frankrijk ligt het ‘Marais de 

Vergeet niet om je in te schrijven op www.natuurpunt.be 
voor de activiteiten waaraan je wil deelnemen.
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la Canarderie’ met de vijver van Chabaut-
Latour. Het moerassig gebied van 150 
ha is eveneens ontstaan door mijnver-
zakkingen. Afspraak om 8.30 u. op de 
parking bij het kruispunt Lindenstraat 
/ Meiboomlaan in Roeselare voor car-
pooling (€ 0,05/km) of om 14 u. t.h.v. 
Rue des Préaux 5 in Harchies. Kleed je 
warm aan en breng verrekijker (of teles-
coop) mee. Meer info bij Philippe De-
prez (0499/722.224).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Start 4e fotozoektocht van NP 
Torhout
Torhout
• Van vrijdag 1 april tot maan-
dag 6 juni

Natuurpunt Torhout organiseert 
dit jaar opnieuw een fotozoek-
tocht die je meeneemt naar 

groene hoekjes en verborgen plekjes in 
de ruime omgeving van Torhout. De to-
tale afstand bedraagt ± 40 km. Deze af-
stand hoef je niet in één keer af te leggen, 
maar kan je ook spreiden over verschil-
lende dagen. 
Door je deelname steun je ons aankoop-
project in het Groenhovebos én kan je 
vele leuke prijzen winnen. Deelnamefor-
mulieren kosten € 8 en vind je bij BioGuy, 
Industrielaan 3 in Torhout. Een tweede 
verkooppunt delen we later mee. De 
winnaars worden uitgenodigd voor de 
prijsuitreiking. Meer info bij Jozef Ger-
monprez (050/214.900) en later dit jaar 
ook via Facebook, onze digitale nieuws-
brief ‘de groene flits’ en in ons tijdschrift 
‘de knotwilg’. 
Organisatie: NP TORHOUT

Boekvoorstelling Caro Van 
Thuyne in het Groenhovebos
Torhout
• Zondag 3 april vanaf 14 u.

Auteur Caro Van Thuyne woont 
en werkt in Torhout. In 2021 
won ze nog ‘De Bronzen Uil’, 

de Nederlandstalige literaire prijs van het 
Algemeen-Nederlands Verbond en het 
Willemsfonds voor debuterende auteurs. 
Haar nieuwe boek, waarin Groenhove 
een belangrijke rol speelt, wordt vandaag 
voorgesteld in – hoe kan het ook anders 
– het Groenhovebos. Afspraak in de po-
lyvalente zaal van ‘Virgo fidelis’.

Het programma staat op dit ogenblik nog 
niet helemaal op punt, maar we beloven 
er een boeiende middag vol literatuur en 
natuur van te maken. Meer info via onze 
nieuwsbrief ‘De Groene Flits’, via onze 
Facebookpagina’s of bij Bart Van Thuyne 
(0479/812.963).
Organisatie: NP MIDDEN-WEST-VLAANDEREN

Weekwerkdag in het Groenho-
vebos
Torhout
• Dinsdag 5 april om 13.30 u. 
(16.30 u.)

Zie werkdag 8 maart. Meer 
info bij Roney Debaillie 
(0484/481.547). 

Gezinswandeling in ‘Ter Kerst’
Hooglede
• Zaterdag 9 april om 14 u. (16 u.)

‘Ter Kerst’ is een jong bos van 
om en bij de 16 hectare. Het 
ligt vlakbij Dominiek Savio en 

pal naast de historische 16de-eeuwse 
‘Hoeve Ter Kerst’, nu kinderboerderij met 
cafetaria. Aan de hand van leuke zoekop-
drachten met veel aandacht voor de na-
tuur gaan we op pad en maken zo kennis 
met het gebiedje. De gezinnen blijven sa-
men, maar aangezien het ook een speel-
bos is, komen de kinderen zeker aan hun 
trekken. Iedereen welkom. Afspraak op 
de parking tegenover Hoeve Ter Kerst, 
Ter Kerst 1 in Hooglede. Meer info bij 
Johan Bostoen (0475/381.084 of johan.
bostoen@gmail.com).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Familiewerkdag in het Groenho-
vebos
Torhout
• Zondag 10 april om 9 u. 
(11.30 u.)

Zie werkdag 13 februari. 
Meer info bij Roney Debaillie 
(0484/481.547). 

Koekelarebergwandeling
Koekelare
• Zondag 10 april om 14.30 u 
(16.30 u.)

Zie wandeling 13 maart. Meer 
info bij Georges Pollentier 
(0486/824.141).

P O P - U P - A C T I V I T E I T E N
Zowel Natuurpunt Mandelstreke als 
Natuur.werkgroep Torhout organi-
seren regelmatig ‘pop-up-activitei-
ten’. Dat zijn ‘activiteiten die plots 
opduiken’ en erg snel georganiseerd 
worden, bijvoorbeeld omdat er er-
gens een bijzondere vogel werd ge-
spot of omdat het de ideale omstan-
digheden zijn om een inventarisatie 
te doen. Ben je in deze activiteiten 
geïnteresseerd, stuur dan een mail-
tje naar Philippe Deprez van NP 
Mandelstreke (secretaris@natuur-
puntmandelstreke.be) en/of naar 
Geert Carette van Natuur.werk-
groep Torhout (geert.carette@sky-
net.be). Zij sturen je dan een bericht 
wanneer zij iets organiseren. 
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Wie in Roeselare of  Torhout 
woont en het financieel moeilijk 
heeft, kan korting krijgen op het lid-
geld van Natuurpunt en op deelna-
me aan betalende activiteiten. Met 
een Roeselaarse vrijetijdspas krijg 
je 50% korting, met het Torhoutse 
sociaal tarief 75 %. Meer info bij 
de bevoegde diensten in Roese-
lare (vrijetijd@roeselare.be of 
051/262.400) of Torhout (sociaal.
huis@torhout.be of 050/221.233).

Als lid van Natuurpunt ben je tij-
dens alle Natuurpuntactiviteiten 
verzekerd voor Burgerlijke Aan-
sprakelijkheid, Lichamelijke On-
gevallen en Rechtsbijstand. Opge-
let: dit geldt niet voor wie geen 
lid is en/of enkel een abonnement 
heeft op ‘de knotwilg’. Als cursist, 
occasionele medewerker of vrij-
williger ben je sowieso verzekerd. 
Daarvoor maakt het niet uit of je 
lid bent.

Wil je een wandeling met natuur-
gids boeken voor je familie of ver-
eniging? Neem contact op met de 
plaatselijke conservator of voor-
zitter (zie laatste pagina van deze 
‘knotwilg’).
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Start cursus 
‘Meer natuur in je tuin’
Kortemark
• Dinsdag 8 maart om 19.30 
u. (22.30 u.)
Barbecueën met vrienden, genieten, 
groenten kweken, huisdieren houden, 
ontspannen, spelen, uithangbord, … 
Een tuin kan zoveel verwachtingen 
inlossen. Met een doordachte visie 
en een doordacht beheer vaart ook 
de natuur er wel bij. Joeri Cortens 
laat ons in 4 lessen zien dat je bessen 
voor vogels, nectarplanten voor vlin-
ders, een bijenhotel, egelschuilplaats 
of vleermuisnestkast zo in je tuin kan 
inpassen zonder de andere functies 
in gevaar te brengen. Maar we gaan 
verder, met creatieve en inspirerende 
ideeën voor een tuin vol leven. 
De lessen gaan door op dinsdagavon-
den 8, 15, 22 en 29 maart, de aanslui-
tende excursie ligt nog niet vast. 
Voor deze cursus zijn verschillende 
tarieven van toepassing:
- Steuntarief: 42 euro.
- Ledentarief: 36 euro.
- Sociaal tarief: 20 euro.
Twijfel je of je in aanmerking komt 
voor een bepaald tarief of heb je 
vragen? Bekijk onze ‘Algemene Voor-
waarden’ op www.natuurpunt.be/
pagina/algemene-voorwaarden-en-
privacy of neem contact op met de 
organisator.
Geïnteresseerd? Schrijf je dan in via 
de site van Natuurpunt (zoekter-
men ‘natuur tuin Kortemark’). Na 
je inschrijving ontvang je een digitale 
mailbevestiging en alle informatie in 
verband met de betaling. 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. 
In deze mail vind je ook de link naar 
het digitaal leerplatform. Dat wordt 
actief bij de start van de cursus.
Afspraak in ‘De Oude Pastorie’, 
Pastoor Blanckestraat 17 in Kor-
temark. Meer info bij Sofie Dec-
lercq (0486/249.062).
Organisatie: NP KERN KORTEMARK

Start cursus ‘Natuurbeheer’
Torhout
• Donderdag 10 maart om 
19.30 u. (22.30 u.)
Ook jij kan helpen bij natuurbeheer! 
Je hoeft echt niet alle keversoorten 
van elkaar te kunnen onderscheiden 
of een tractor te kunnen besturen. 
Maar waarom wordt er eigenlijk ge-
werkt in natuurgebieden? Kan je de 
natuur niet gewoon z’n gang laten 
gaan? Waarom worden Amerikaanse 
eiken en vogelkersen soms gekapt? 
Waarom wordt er gemaaid en ge-
plagd? Hoe herken je een waardevol 
bos en een gezond grasland? Kan je 
overbemesting wegwerken? En hoe 
wordt een beheerplan opgemaakt 
zodat je subsidies ontvangt om dat 
beheer uit te voeren? 
Dergelijke vragen komen aan bod tij-
dens deze basiscursus natuurbeheer. 
Die probeert je inzicht te verschaffen 
in de samenhang tussen soorten en 
hun leefgebied, tussen de beheerder 
en het natuurgebied. Zowel nieuwe 
mensen als beheervrijwilligers met 
ervaring zijn welkom. Kom proeven 
van natuurbeheer en wie weet word 
je wel medebeheerder van een van 
onze natuurgebieden! De lessen gaan 
door op donderdagavonden 10, 17, 
24 en 31 maart, 21 en 28 april, en 
5 mei en worden gegeven door Jens 
Verwaerde. De 3 excursies worden 
georganiseerd op een zaterdagvoor-

middag tijdens deze periode. 
Voor deze cursus zijn verschillende 
tarieven van toepassing:
- Steuntarief: met een paar euro’s 

extra maak je onze activiteiten be-
taalbaar voor iedereen - 120 euro.

- Standaardtarief: 105 euro.
- Ledentarief: 90 euro.
- Sociaal tarief: 50 euro.
Twijfel je of je in aanmerking komt 
voor een bepaald tarief of heb je 
vragen? Bekijk onze ‘Algemene Voor-
waarden’ op www.natuurpunt.be/
pagina/algemene-voorwaarden-en-
privacy of neem contact op met de 
organisator. 
Geïnteresseerd? Schrijf je dan in via 
de site van Natuurpunt (zoekter-
men ‘natuurbeheer Torhout’). Na 
je inschrijving ontvang je een digitale 
mailbevestiging en alle informatie in 
verband met de betaling. 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. 
In deze mail vind je ook de link naar 
het digitaal leerplatform. Dat wordt 
actief bij de start van de cursus. 
Afspraak in CC de Brouckere, 
Aartrijkestraat 6 in Torhout. 
Meer info bij Peter Lemmens (pe-
ter.lemmens@natuurpunt.be of 
050/700.695).
Organisatie: NP CVN i.s.m. NP MIDDEN-WEST-

VLAANDEREN
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Nieuwbouw & verbouwingen
Carports & bijgebouwen - Terrassen & opritten

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

www.dbo-popelier.be

DBO POPELIER
DUURZAME
BOUW- EN
OMGEVINGSWERKEN

UITVOERING & ADVIES
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Bewegen in de natuur & tuinnatuur 
in beweging

Het afgelopen jaar trokken we mas-
saal bossen en parken in voor een 
wandeling. En dat is in deze drukke 
wereld uitstekend voor onze ge-
zondheid, zo blijkt uit een groeiende 
stapel wetenschappelijk onderzoek. 
We zetten de positieve effecten 
graag voor je op een rijtje.

- Het is goed tegen de stress.
Een verblijf in de natuur doet je cor-
tisolniveau of stresshormoon gevoe-
lig dalen. Ook je hartslag ligt lager als 
je in de natuur bent en je bloeddruk 
zakt. Je wordt dus minder gestres-
seerd en overspannen. En wie niet 
in de gelegenheid is om zelf in de 
natuur te gaan wandelen heeft ook 
al baat bij het zien van natuur.

- Het verbetert je kortetermijn-
geheugen.
Bij een onderzoek nam men van 
twee groepen proefpersonen twee-
maal een geheugentest af. De ene 
groep ging daarna wandelen in de 
stad, de andere in de natuur. Bij de 
tweede test scoorde de groep die in 
de natuur was geweest 20 % beter 
dan de eerste test.

- Het brengt je tot rust en zorgt 
voor een beter concentratiever-
mogen.
Bij mentale oververmoeidheid is het 
helend het aantal prikkels te beper-
ken. Die rust vind je in de natuur : 
een ‘eenvoudigere’ omgeving met 
rustige visuele prikkels en geluiden, 
denk maar aan het ruisen van de bla-
deren. Uit onderzoek blijkt dat zelfs 
kinderen met ADHD zich beter kun-
nen concentreren na twintig minu-
ten wandelen in het groen.

- Het geeft je energie en bevor-
dert je creativiteit.
Verblijven in de natuur geeft je een 
energieboost. Het helpt je proble-
men beter op te lossen en geeft je 
tot 50 % meer creativiteit.

De natuur doet iets met ons brein. 
Wat natuurliefhebbers altijd al gewe-
ten hebben, wordt nu gestaafd met 
harde data. Maar al dat groen doet 
ook wat met onze leefomgeving. Na-
tuur in je buurt zorgt voor minder 
fijnstof, minder lawaaihinder, een be-
tere luchtkwaliteit en zachtere om-
gevingstemperaturen. En ook dat is 
goed voor iedereen.

Heb je een tuin? Maak er dan een 
natuurparel van met meer planten 
en dieren. Met enkele eenvoudige 
tips en ingrepen maak je van je eigen 
stukje groen een paradijs van biodi-
versiteit.

- Kies de juiste plant.
Om het insecten als bijen en vlin-
ders makkelijker te maken om aan 
nectar en stuifmeel te komen, kies 
je best voor wilde bloemensoor-
ten. Zorg er ook voor dat er altijd 
iets bloeit, van vroeg in het voor-
jaar - met soorten als speenkruid 
en viooltjes - tot in de winter - met 
bijvoorbeeld klimop als topper. En 
natuurlijk laat je de klaver en made-
liefjes die in je gazon staan gewoon 
bloeien. :-) Op de websites van De 
Vlinderstichting en Natuurpunt vind 
je massa’s inspiratie.

- Ga voor struiken en water.
Heb je geen plaats voor bomen? 
Overweeg dan een heg met inheem-
se struiken. Daar komen veel insec-
ten op af en ook vogels zijn er gek op.

Water vinden vogels ook heerlijk. 
Geen plaats voor een vijver? Een 

Kan je het mentaal aan om je tuin te laten ‘verwilderen’? Ja? Dan word je op termijn beloond met een eigen ‘oerwoud’ vol leven. 

Foto’s: Jozef Germonprez.



29

drinkschaal, emmer of teil kan vol-
staan. Vissen in een vijver eten alles 
op wat er in het water beweegt. 
Verwacht dan geen massa’s kikkers, 
padden, salamanders of ander wa-
terleven.
- Geef een plek aan dood hout, 
wees niet te netjes.
Een stapel dood (snoei)hout en bla-
deren is een bron van leven. Een egel 
maakt er zijn nest en hopen insecten 
en andere ongewervelden vinden er 
een plek. Dat trekt dan weer vogels 
aan, zoals de winterkoning, die er zijn 
kostje bij elkaar scharrelt. 

Ook snoeiwerk laat je voor de lente, 
zeker van meerjarige planten. In de 
holle stengels overwinteren dan bij-
voorbeeld lieveheersbeestjes.

- Laat eens een deel van je gras 
verwilderen.
Gazon is er in overvloed, maar de 
natuur heeft er weinig aan. Laat een 
weinig gebruikt stuk gazon eens 
groeien, dan schieten er wilde bloe-

En doordat de aarde daar bedekt 
is onderdrukt dit de groei van on-
kruid en hebben deze planten min-
der meststoffen nodig. Besluit: meer 
natuur brengt voor jou ook minder 
werk mee!

Roney Debaillie

 

men op en kan het gras zelf ook 
bloeien. Heel interessant voor bijen, 
vlinders en zaadetende vogels. Veel 
minder werk, zo eenmaal maaien na 
de bloei. Laat het maaisel enkele da-
gen liggen zodat al de zaden er uit 
vallen. Dan krijg je een prima mul-
chlaag voor tussen je vaste planten. 
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“Roodborstje tikt aan het raam, tin 
tin tin. Laat mij erin…” Een liedje 
uit onze kindertijd. Laat je opnieuw 
vertederen op YouTube. Hoe mooi 
het liedje ook klinkt, toch moet een 
misvatting rechtgezet worden. Wij 
dachten “Ocharme dat kleine vogel-
tje, zo zonder eten in de kou. Laat het 
binnen!” Onze gevleugelde vriend 
wil helemaal niet binnen. Hij rekent 
af met zijn concurrent en heeft niet 
door dat hij in de spiegel kijkt. Zo  
lief als hij er uitziet, zo heftig kan hij  
te keer gaan. Hij is bezig zijn territo-
rium te verdedigen en zet een hoge 
rode borst op om zijn rivaal aan te 
vallen. Je ziet dus zelden twee rood-
borstjes in je tuin of ze vechten een 
robbertje. Hierbij vermelden wij dat 
meestal de mannetjes agressief zijn. In 
de broedtijd zijn ze wat rustiger, maar 
toch kan een vrouwtje bij aankomst 
aangevallen worden. Trouwens, man-
netje en vrouwtje zijn qua uitzicht 
identiek aan elkaar. 

De vrouwtjes en jonge vogels van bij 
ons trekken in het najaar naar war-
mere oorden (Zuid-Frankrijk, Spanje, 

Laat mij erin

Portugal). De mannetjes blijven eer-
der thuis. Het roodborstje dat wij 
in de winter aantreffen is dus vaak 
niet hetzelfde als in de zomer. Het 
zijn trekkers/toeristen die aankomen 
uit de Scandinavische landen en een 
vrije ruimte zoeken. Als het voorjaar 
aanbreekt, verhuizen ze opnieuw. Met 
een ingebouwd kompas vindt de 
trekker zijn weg door het luchtruim.

Onder de zangvogels zijn normaal 
de mannetjes de grootste zangers. In 
de roodborstfamilie zingen man en 
vrouw ongeveer evenveel en even-
waardig. Hun frisse klank kan de dag 
door klinken. Ze maken ons gewoon 
attent dat ze er zijn en willen gezien 
worden. Dat kleine vogeltje komt 
en gaat en komt… altijd terug. Wel-
licht uit nieuwsgierigheid. Precies een 
pingpongballetje, maar dan in kleu-
rig pluimenpak. En zij zijn helemaal 
niet verlegen. Bij het klussen in je 
tuin staat er in een, twee, drie een 
roodborst aan je voeten. Ze brengen  
echt gezelligheid.

Roodborstjes zijn iets kleiner dan huis-

mussen. Ze houden van kruidlagen en 
struikgewas waar ze zich verschuilen 
en hun nest bouwen. Wie ’s winters 
in het land blijft, heeft in de lente de 
meeste kansen om een goede broed-
plek te bemachtigen. Het nest wordt 
gebouwd uit takjes en blaadjes, gras 
en mos… en bevindt zich in hoge 
grassen, klimop en andere bodembe-
dekkers. Plekken laag bij de grond zijn 
gegeerd, maar houden ook risico’s in: 
daar lopen roofdieren rond als egels, 
katten, ratten en wezels.

De broedperiode loopt van april tot 
in juli, lang genoeg voor twee legsels. 
Een legsel bestaat uit vier tot zeven 
witachtige eitjes met roestbruine 
vlekjes. De broedtijd duurt ongeveer 
14 dagen. Jonge roodborstjes heb-
ben een bruine schutkleur. De rode 
borstvlek verschijnt pas in de herfst 
van hun eerste levensjaar. 

Roodborstjes kunnen in de winter 
soms moeilijk voedsel vinden. Ze 
hebben zelfs extra energie nodig om 
op temperatuur te blijven. Als tuin-
man/vrouw kun je de roodborst van 
dienst zijn door afgevallen takken en 
bladeren te laten liggen, omdat daar 
klein grut als insecten, slakken, spin-
nen en wormen onder wonen. Met 
hun dunne en lange snavel pikken zij 
hun prooien gemakkelijk op. Bij ge-
brek aan natuurlijk voedsel komen 
ze graag naar de voedertafel. Brood-
kruimels, gedroogde meelwormen en 
ander zacht voedsel vinden ze lekker, 
net als bessen en zaden.

Genoeg theorie: nu naar buiten.  
Op date met dat lieve, schattige vo-
geltje dat een liedje voor ons fluit en 
dat van en naar de voedertafel vliegt 
met een dankbare blik in zijn grote 
zwarte ogen!

Moniek InghelbrechtEen roodborstje in de sneeuw. Foto: Freddy Cordy
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De Koereiger (Bubulcus ibis)

Op dit ogenblik verblijven er een 25-
tal koereigers in natuurreservaat ‘De 
Zwaanhoek’ in het grensgebied tus-
sen Oudenburg en Oostende. Van-
uit heel Vlaanderen komen er on-
dertussen meldingen van groepen 
koereigers. Blijkbaar is er een kleine 
invasie van deze witte reigertjes aan 
de gang, met ook in ‘De Blankaart’ 
en het ‘Marais d’Harchies’ groepen 
van tientallen vogels.

De koereiger is een gedrongen, klei-
ne, witte reiger met een korte gele 
snavel. Nu zijn ze in winterkleed, he-
lemaal wit, maar in de broedperiode 
hebben ze sierveren op borst, kruin 
en rug die prachtig oranjegeel kleu-
ren. Je kan ze onderscheiden van de 
kleine zilverreiger door hun korte 
gele snavel en van de grote zilverrei-
ger door hun beperkte grootte en 
hun kortere poten en snavel.

De vogel dankt zijn Nederlandse 
én wetenschappelijke naam (‘bubul-
cus’ betekent ossendrijver) aan het 
feit dat hij vaak in groepjes het ge-
zelschap opzoekt van vee dat in de 
weide staat. Soms zie je ze werkelijk 
tussen de poten van de koeien lo-
pen op zoek naar iets lekkers en de 
koeien vinden dat zalig. Als je ze een 
tijdje volgt en probeert om er foto’s 
van te maken, kom je altijd wel voor 
een verrassing te staan. 

Als het kan landen ze ook graag op 
de rug van een koe. Zo hebben ze 
wat meer overzicht op wat er zoal 
wegspringt voor de poten van die 
dieren. Koeien en andere grazers 
schrikken flink wat kleine dieren op 
- insecten, amfibieën en zoogdieren 
- die de reiger graag eet.

De koereiger is één van de zeld-
zamere reigersoorten in ons land. 
Oorspronkelijk komen ze uit Afrika, 
maar sinds het begin van de twintig-
ste eeuw hebben ze zich verspreid 
over Zuidwest-Europa. In de jaren 
1930 staken ze zelfs de Atlantische 
Oceaan over richting Amerika’s, waar 
ze nu algemeen voorkomen.

In 1968 was er een eerste broed-
geval in Zuid-Frankrijk; in Vlaande-
ren duurde dat nog 1997. Tot 2002 
kwamen er jaarlijks één of meerdere 
koppels tot broeden in het Zwin 
en sinds 2020 broeden ze in ‘De 
Blankaart’ in een gemengde kolonie 
met blauwe reigers, lepelaars, kleine 
zilverreigers en grote zilverreigers.

Tekst en foto’s: Freddy Cordy

 

Net geland.
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Oog in oog.

Een koe is een prima uitkijkpost.

Een muis gevangen!Buiten het broedseizoen is de koereiger egaal wit.
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Op 14 en 15 juli 2021 viel er in 
de Ardennen een onwaarschijn-
lijke hoeveelheid neerslag uit de 
lucht. Jalhay: 271,5 mm, Spa: 217,1 
mm, Mont Rigi: 192,4 mm. In de 
pers werd gesproken over een 
‘waterbom’ en het effect van de 
overstromingen, die er op volgden, 
was even verwoestend als een echt 
bombardement. Alleen al in ons 
land werden er 41 doden geteld, 
dat zijn er meer dan tweemaal zo-
veel als tijdens de watersnoodramp 
van 1953. Eind oktober schatten 
verzekeraars dat de schade was 
opgelopen tot € 2.164.000.000, 
verspreid over meer dan 72.000 
schadegevallen.

Deze extreme regenval heeft ons 
niet zomaar overvallen. Jean-Pascal 
van Ypersele de Strihou, profes-
sor Milieuwetenschappen aan de 
universiteit van Louvain-la-Neuve, 
waarschuwt hier al 30 jaar voor. Na 

de overstromingen van juli liet hij 
optekenen wel in shock, maar niet 
verrast te zijn. Al in 1990 werd in 
het klimaatrapport van het IPCC, 
het ‘Intergovernmental Panel on 
Climate Change’ van de Verenigde 
Naties genoteerd: “Het broeikasef-
fect zal de twee extremen van de 
watercyclus versterken: meer en ex-
treem overvloedige regen en meer 
zware droogte. De overstromingen 
kunnen een grotere bedreiging wor-
den naarmate de planeet opwarmt.” 
In het laatste rapport waarschuwt 
het IPCC nogmaals dat de opwar-
ming ondubbelzinnig een gevolg is 
van menselijke activiteiten, sneller 
gaat dan gedacht en iedere regio 
op onze planeet raakt. Dus ja: kli-
maatactie is nodig, maar dit terzijde.

In een warmere wereld kan lucht 
meer waterdamp opnemen: de 
hoeveelheid vocht die lucht kan 
bevatten neemt toe met 7 % per 

graad opwarming. In het huidige 
klimaat kan de lucht al 9 procent 
meer vocht opnemen dan in de 
periode van 1960 tot 1991. Dit 
geldt bij benadering ook voor de 
hoeveelheid neerslag die uit een 
bui kan vallen. De hogere tempe-
raturen leiden dus tot een inten-
sere hydrologische cyclus: langere 
drogere periodes, maar als het re-
gent, kan het flink harder regenen. 
Droogte én intensere neerslag zijn 
de twee zijden van één medaille.

Een tweede link tussen deze wa-
terbom en de klimaatopwarming 
heeft te maken met de straal-
stroom. Deze brede luchtrivier, 
die op een hoogte van ongeveer 
10 km de aarde omspant, gaat tra-
ger stromen naarmate de planeet 
verder opwarmt. Net zoals bij een 
gewone rivier ontstaan er dan 
meanders en draaikolken. Meestal 
verplaatsen die zich langzaam, maar 

Een ‘waterbom’ op Roeselare?

Links: In het noorden, westen en zuiden van Roeselare vind je getuigenheuvels van wel 50 m hoog, terwijl de stad zelf in een kom ligt, tientallen meters lager. 

(Kaart: www.topographic-map.com)

Rechts: de blauwe lijn links op deze kaart vormt de grens van het deelbekken, de rechte lijn rechts is de snelweg E403. Alle neerslag die hier valt en wegstroomt 

moet door of net langs de stad. De roze vlekken zijn van nature overstroombare gebieden. En dan zie je dat het stadscentrum, centraal in beeld, grotendeels 

in overstroombare beekvalleien werd gebouwd. (Kaart: www.geopunt.be)
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soms blijven ze ook hangen. We 
spreken dan over ‘blocking’ en dan 
komt er nauwelijks verandering 
in het weer. En dat is wat er hier 
gebeurde: de regenzone bleef ge-
woon ter plaatse hangen. 

In juli is het meeste water in het 
grensgebied tussen België en Duits-
land gevallen, maar deze stortvloed 
had even goed in onze regio kun-
nen neerplenzen: 200 km meer 
naar het westen is maar een klei-
nigheidje op weerschaal. Wat zou 
er dan gebeurd zijn?

Roeselare ligt in een natuurlijke 
kom, omgeven door tot 50 m hoge 
heuvels die de beekvalleien omslui-
ten. Het water komt hier toe uit 
drie windstreken. In het noorden 
komt water uit Ardooie, Hooglede 
en Lichtervelde de stad binnen via 
het stelsel van de Krommebeek. 
In het westen voeren de Duivels-
beek en de Mandel water aan uit 
Hooglede, Staden en Zonnebeke. 
In het zuiden voeren de Collievij-
verbeek en de Babilliebeek water 
aan uit Moorslede en Roeselare. Al 
dat water stroomt door Roeselare 
via de Mandel en zijn bijrivieren en 
verlaat de stad in oostelijke richting 
via Izegem, richting Leie.

Het probleem is niet alleen dat al 
dit water door de stad moet, maar 
dat de ophoging en verkaveling van 
beekvalleien, de vele verhardingen 
en dichtgereden landbouwgronden 
er voor zorgen dat dit water ook 
snel richting stad stroomt. Daar 
komt het terecht in de smalle, want 
grotendeels opgevulde Mandelval-
lei, die werkt als een stop in een 
badkuip. En wanneer het water in 
de Leie ook hoog staat, vertraagt 
dit de afvoer nog meer.

Wij deden een poging om te be-
rekenen welke waterstanden we 
binnen de grote ring van Roese-
lare mogen verwachten wanneer 
er 200 mm neerslag zou vallen in 
de ruime regio rond Roeselare. Dit 
zijn de globale waarden die in de 

Ardennen op 14 en 15 juli werden 
opgetekend. 

Wanneer de bodem al helemaal 
waterverzadigd is, zoals de voor-
bije zomer in de Ardennen, heb je 
een probleem. Het water kan dan 
alleen maar wegstromen. Hetzelfde 
heb je als het kurkdroog is en de 
grond daardoor quasi ondoor-
dringbaar wordt. Als de neerslag 
bovendien over een groot gebied 
valt is de Leie snel verzadigd met 
water waardoor het kanaal en de 
Mandel dat water niet goed kun-
nen afvoeren. Dan wordt het op-
gestuwd en blijft het uren of dagen 
hangen in de natuurlijke kom waar-
in Roeselare ligt.

Natuurlijk zullen de beekvalleien 
buiten de ring nog een deel van 
het water bufferen en dit pas la-
ter afgeven, eens het water in het 
Mandel- en Leiebekken daalt. En 
enkele hogere gebieden zullen ook 
minder of niet overstromen, maar 
dat we dan een probleem hebben, 
is wel duidelijk.

Wanneer we kijken op www.geo-
punt.be, de officiële website van de 
Vlaamse overheid waarop je nage-
noeg alle geografische overheids-
informatie vindt, zie je dat vanaf 
de getuigenheuvels een gebied 
van zo’n 110 km² afwatert rich-
ting Roeselare-stad. Als hier 200 
mm neerslag zou vallen, komt dat 
neer op 22.000.000.000 liter water, 
goed om een ‘zwembad’ te vullen 
van 1 km² groot en 22 m diep. En 
ál dat water moet door of langs de 
stad. 

Roeselare ‘binnen de grote ring’ 
(N32) is ongeveer 30 km² groot, 
waarvan ruwweg de helft, of zo’n 
15 km², erg overstromingsgevoelig 
is. Dit zijn de oude beekvalleien die 
nu grotendeels bebouwd zijn. Ook 
het historische stadscentrum valt 
daar onder. Stel nu dat al dat wa-
ter naar deze beekvalleien stroomt, 
dan krijg je daar een gemiddelde 
waterstand van meer dan 1,47 m. 

Gemiddeld: dus op heel wat plaat-
sen zal het water hoger komen. 

Ook de Vlaamse Milieumaatschap-
pij volgt de klimaatverandering 
nauw op. Zij verwachten dat we 
vaker met overstromingen gecon-
fronteerd zullen worden, ook op 
plaatsen die tot nu toe niet over-
stroomden. Zij stellen alleszins vast 
dat sinds 1833, het begin van de 
metingen, de gemiddelde jaarlijkse 
hoeveelheid neerslag toeneemt. 
Dit wordt veroorzaakt door nat-
tere winters. In de zomer neemt 
de totale neerslaghoeveelheid niet 
toe, maar zijn er wel steeds meer 
en intensere zomeronweders met 
zware neerslag. Die zijn al bijna 
verdubbeld ten opzichte van de ja-
ren ’50. De gewijzigde neerslagpa-
tronen, toegenomen verharding en 
opgevulde beekvalleien leiden tot 
meer en hogere overstromingspei-
len, en dus meer schade.

De Vlaamse Milieumaatschappij 
heeft computermodellen uitge-
werkt die berekenen hoe dit in de 
toekomst kan evolueren. In Vlaan-
deren zou de hoeveelheid neer-
slag tegen 2100 met 38 % stijgen 
tijdens de wintermaanden. Het zou 
niet zozeer vaker, maar wel meer 
gaan regenen. Onze winters zullen 
in de toekomst dus natter worden, 
wat kan leiden tot frequentere en 
meer omvangrijke rivieroverstro-
mingen. Tegelijkertijd zullen zomer-
onweders heviger zijn en vaker 
voorkomen. Die kunnen zorgen 
voor een toename van voorname-
lijk stedelijke wateroverlast, meer 
erosie en modderstromen. Het 
hoog-impactscenario toont dat de 
kans op overstromingen in Vlaan-
deren tegen 2100 kan stijgen met 
een factor 5 tot 10.

Het aandeel hoofdgebouwen in 
Vlaanderen dat geconfronteerd 
wordt met een gevaarlijke over-
stromingsdiepte (> 70 cm) kan in 
dit scenario meer dan verdubbelen, 
van 2,6 % nu naar 6,9 % in 2100. 
Het aantal van gevaarlijk over-
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stroombare kwetsbare instellingen 
in Vlaanderen kan ook verdubbe-
len van de huidige 7,3 % naar 15,7 
%. Plaatselijk kan de impact dubbel 
zo hoog worden, met 15 à 20 % 
gevaarlijk overstroombare gebou-
wen in bepaalde steden en ge-
meenten, en 30 à 40 % kwetsbare 
instellingen. Voor Roeselare zou dit 
stijgen van 17 naar 44 kwetsbare 
instellingen.

Uit deze simulatie van de Vlaamse 
Milieumaatschappij blijkt dat Roe-
selare er slechter uit komt dan het 
Vlaamse gemiddelde. Het stads-
centrum is zeer watergevoelig en 
grote delen ervan zouden onder 
water komen te staan. Maar : deze 
VMM-simulatie is gebaseerd op 
140 mm neerslag, een heel stuk 
onder de neerslaghoeveelheden 
die in de Ardennen werden opge-
tekend. 

Dat dit geen theoretische discussie 
met een groot ‘het zal wel’-gehalte 
is, bewijzen de overstromingen van 
30 mei 2016. Toen stonden grote 
delen van Roeselare onder water 
terwijl er ‘maar’ 85 mm neerslag 
werd geregistreerd over een peri-
ode van 12 u.

Niet alleen in de Ardennen viel er 
op 14 en 15 juli een enorme hoe-
veelheid regen. Ook grote delen 
van Wallonië, Limburg en Vlaams 
Brabant deelden in de klappen, 
alhoewel er daar natuurlijk veel 
minder regen viel dan verder naar 
het oosten. De recorddebieten 
langsheen de Dijle in Wallonië de-
den het ergste vrezen voor het 
Vlaamse deel van de vallei, in het 
bijzonder voor de stad Leuven die 
in historische tijden al vaak met 
wateroverlast te maken kreeg. Toch 
is dit niet gebeurd. Hoewel de Dijle 
ook in Vlaanderen historisch hoge 
waterstanden heeft bereikt (met 
in Sint-Joris-Weert de hoogste 
waterstand sinds de start van de 
metingen in 1974) steeg het de-
biet er minder snel dan op andere 
plaatsen en op enkele lokale uit-

zonderingen na was er geen scha-
de aan woningen. Dat heeft voor 
een groot deel te maken met het 
grote bufferende vermogen van 
de Dijlevallei stroomafwaarts van 
Waver. Deze vallei is dan ook één 
van de weinige in Vlaanderen die 
nauwelijks bebouwd zijn en waar 
het natuurlijke karakter bewaard is 
gebleven.

Dat is vooral het geval in natuur-
gebied ‘De Doode Bemde’ van Na-
tuurpunt. Hier kan de rivier nog vrij 

haar gang gaan. Omgevallen bomen 
worden niet geruimd en verrui-
gen het rivierkanaal waardoor de 
stroomsnelheid daalt. Oevererosie 
zorgt voor een verhoogde rivier-
dynamiek waarbij de oevers lokaal 
lager komen te liggen en bij piek-
debieten het water sneller over de 
oevers kan treden.

Vlaanderen heeft de voorbije twee 
decennia heel wat geïnvesteerd in 
GOG’s (gecontroleerde overstro-
mingsgebieden) of wachtbekkens, 

Op 30 mei 2016 stonden grote delen van Roeselare onder water terwijl er ‘maar’ 85 mm neerslag 

werd geregistreerd over een periode van 12 u. Foto’s: Bert Feys.
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die nu volop werden aangespro-
ken. Soms wordt de aanleg ervan 
zelfs gebruikt als vrijgeleide om 
valleigebieden verder te ‘ontwik-
kelen’. Maar zo creëer je een vals 
gevoel van veiligheid: GOG’s en 
wachtbekkens hebben hun beper-
kingen, zeker bij extreme overlast. 
Dan heb je meer nodig. 

De ervaringen in de Doode Bem-
de leren ons dat je het valleigebied 
niet zomaar kunt opdelen in stuk-
jes gecontroleerd overstromings-
gebied en stukjes bebouwing. We 
hebben nood aan robuuste val-
leigebieden die over grotere af-
standen kunnen overstromen en 
zo hopen water kunnen opvan-
gen. De kostprijs daarvan is lager  
dan de aanleg van wachtbekkens, 
alleen vergt het meer inspanning, 
moed en overleg om ruimte te ge-
ven aan water. 

De beste bescherming tegen wa-
ter is ervoor zorgen dat er geen 
kritische infrastructuur of wonin-
gen gebouwd worden in over-
stromingsgevoelig gebied. Voor 
historische kernen zoals in Pepin-
ster of Roeselare is dat niet meer 
realistisch, maar in vele Vlaamse 
valleigebieden kan dit nog recht-
gezet worden. Daar kunnen  
we nog volop gaan voor het her-
stel van de natuurlijke functie van 
die valleien: ruimte geven aan be-
ken en rivieren als die te veel wa-
ter ontvangen.

In Roeselare vind je binnen de ring 
enkel in Beveren en in Rumbeke 
nog fragmenten van beekvalleien 
die niet opgevuld en verkaveld 
zijn. Wij willen nogmaals pleiten 
voor het behoud van de valleien 
van de Onlede- en Babilliebeek 
als natuurlijke buffergebieden, zo-
als bijvoorbeeld de 7 hectare bij 
de Babilliebeek. Hier een beetje 
verkavelen en een beetje klimaat-
beleid voeren is waanzin. Een wa-
terloop heeft ruimte nodig! Het 
is verbazingwekkend dat dit besef 
er pas in de jaren ’90 is gekomen. 

Een eenvoudige blik op de 18e-
eeuwse Ferrariskaarten laat pijnlijk 
nauwkeurig zien waar al die over-
stromingsgebieden eeuwenlang ge-
legen waren en waar het water bij 
extreme regenval opnieuw naartoe 
zal lopen. De enige juiste keuze is 
een integraal behoud van deze val-
leien om de stad beter te bescher-
men tegen wateroverlast en dit te 
koppelen aan een beheer, gericht  
op biodiversiteit.

Conclusies:
De simulaties die vertrekken van-
uit de neerslaghoeveelheden in de 
Ardennen op 14 – 15 juli 2021 la-
ten zien dat zo’n neerslaghoeveel-
heden ook voor Roeselare desas-
treuze gevolgen zouden hebben. 
Dit wordt bevestigd door de simu-
laties van de Vlaamse Milieumaat-
schappij, die uitgaan van flink lagere 
neerslaghoeveelheden.

Bij zulke regenhoeveelheden vol-
staan bufferbekkentjes en regen-
tonnen niet. De verkeersborden 
die in de omgeving van de opge-
vulde beekvalleien de afhaalpunten 
voor zandzakjes markeren, zullen 
vooral een cynische verwijzing zijn 
naar de onbezonnen ‘ruimtelijke 

ordening’ die ook vandaag nog al-
tijd doorgaat.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Struc-
tuurplan, ondertussen 13 jaar oud, 
is al sinds de definitieve onderteke-
ning compleet achterhaald omdat 
het nergens rekening houdt met 
biodiversiteit en klimaatverande-
ring. Het illustreert het politieke 
denken en handelen waarbij ‘ver-
der doen zoals we gewoon zijn’ 
centraal staat. Ook hebben grote 
verkavelaars nog steeds te veel in 
de pap te brokken als het er op 
aan komt het beleid richting te ge-
ven.

De verschrikkelijke overstromin-
gen in de Ardennen zouden ook 
voor onze regio een wake-upcall 
moeten zijn. Het is niet zozeer de 
vraag óf, maar eerder wánneer wij 
zo’n waterbom over ons heen krij-
gen. Daarom moeten de laatste 
natte meersen in onze beekvalleien 
behouden blijven: we zullen ze no-
dig hebben. En waar het enigszins 
mogelijk is moet er plaats geruimd 
worden voor water. Gooi dat be-
ton en die ophopingen er uit!

Peter Hantson & Peter Lemmens

Waar binnen de ring kan de Mandel nog overstromen zonder schade te veroorzaken? 

We hebben onze laatste beekvalleien nodig! Foto: Peter Hantson.
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In het voorjaar 2020 kreeg ik een 
mail van Peter Ingelbeen uit Moor-
slede met vraag of ik een door 
hem en zijn zoon gemaakte steen-
uilenkast in het komende broed-
seizoen wilde controleren. Zoon 
Kobe had die winter een steenuil-
tje gezien rond de woning en wilde 
een kast maken en plaatsen. De 
tienjarige knaap nam zelf het ini-
tiatief: hij zocht een bouwplan op 

het internet, noteerde alle maten 
en maakte eigenhandig een zaag-
schema op. Daarna trokken vader 
en zoon naar een doe-het-zelfzaak 
om het nodige plaatmateriaal te la-
ten verzagen. 

Thuisgekomen ging hij onmiddellijk 
aan de slag. Pa moest zich beper-
ken tot het helpen vasthouden van 
de planken. Het vijswerk en beitsen 

wilde Kobe liefst allemaal zelf doen. 
Aan de achterzijde van hun lande-
lijke woning ligt een weide met een 
mooie houtkant, een ideale plaats 
voor de kast. Met toestemming van 
hun buur/boer konden ze de kast 
in een eik plaatsen op een dikke 
honderd meter van de woning, 
met zicht op de boom vanuit hun 
grote venster. Voor het plaatsen 
moest Kobe toch enige ondersteu-

Jong geleerd is…

Bovenaan: Kobe bouwde eigenhandig een steenuilenbak. Het bouwplan vond hij op het internet. 

Foto’s onderaan: een steenuil verjaagt een veel te nieuwsgierige kauw (beeld van een wildcamera) en Kobe neemt foto’s van het ringen van ‘zijn’ steenuilen.
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ning van Peter toelaten. De ladder 
dragen en de kast op een veilige 
manier vastzetten vergt kracht en 
enige ervaring.

Attente Kobe had ook gelezen dat 
je de kast best van een bodemlaag 
voorziet om het wegrollen van de 
eieren te vermijden. Na het uit-
strooien van die laag kon het deksel 
toe en was de klus geklaard. Daar-
na was het afwachten en speuren 
met de verrekijker vanuit de tuin. 
Lang moesten ze niet wachten: vrij 
snel werd er een steenuil waarge-
nomen bij de kast.

Intussen, met het gezin op be-
zoek bij kennissen, zag Kobe een 
natuurblaadje liggen: de ‘knotwilg’. 
Hij verslond het artikel over de 
broedresultaten van de steenuilen 
en overtuigde zijn familie om lid 
te worden van Natuurpunt. In zijn 
jeugdig enthousiasme sleepte de 
jonge natuurliefhebber het ganse 
gezin mee. In de ‘knotwilg’ vonden 
ze mijn mailadres en daarna namen 
ze contact met me op, zoals ik al 
vermeldde.

Op een avond, eind mei 2020, 
rijden Koen en ik richting Moor-
slede om enkele kerkuilenkasten 
te controleren. Onderweg neem 
ik contact op met Peter, om hem 
te laten weten dat we er over een 
kwartier kunnen zijn om de steen-
uilenkast te controleren. Ik krijg een 
ontgoochelde Peter aan de lijn: de 
steenuil hebben ze na een dispuut 
met kauwen al een tijdje niet meer 
gezien. Er is zeker geen broedgeval, 
we moeten niet langskomen. 

Ik vraag of Kobe het leuk zou vin-
den om aanwezig te zijn bij het 
ringen van jonge kerkuilen, op een 
hoeve niet zo ver van hun adres. 
De knaap is juist naar bed gegaan, 
maar bij het horen van dit aanbod 
wordt na toestemming van ma de 
pyjama omgewisseld en springen 
vader en zoon in de auto. Wanneer 
wij aankomen bij de hoeve staan 
ze al op wacht, Kobe trappelend 

en met zijn fototoestel in aanslag. 
Koen doet het klimwerk en brengt 
vier jonge kerkuilen mee naar be-
neden, waarbij ik het ringwerk doe. 
Kobe haalt zijn hartje op bij het ne-
men van vele foto’s. Tijdens ons na-
praatje met de eigenaar verzamelt 
hij ook heel wat braakballen. Zijn 
glunderende gezicht maakt mijn 
dag goed.

Voorjaar 2021 krijg ik opnieuw 
een mail van Peter met de melding 
dat de kast deze keer wél bezet is. 
Stilstaande beelden van hun wild-
camera tonen parende steenuilen 
alsook een steenuil die van op zijn 
terras een naderende kauw aanvalt 
en verjaagt. Zelf durven ze niet in 
de kast kijken. Dus ga ik langs voor 
een controle. De kast is voorzien 
van een anti-martersluis en dat is 
hier echt wel nodig: hun camera 
heeft namelijk ook het bezoek van 
een steenmarter vastgelegd. In de 

kast vind ik 3 mooie jongen en het 
vrouwtje. Verder is de kast binnenin 
droog, wat op voldoende ventilatie 
wijst na de natte periode.

Bij het ringen worden talloze foto’s 
genomen: het is feest! Er wordt 
net niet rond de boom gedanst. Ik 
stop Kobe mijn fotocollagekaart in 
handen waarmee hij de ouderdom 
van de jongen moet bepalen. Dat 
lukt vrij vlug met hulp van Peter : 
ze zijn 20 dagen oud. Dit aandoen-
lijke beeld, van vader en zoon die 
de leeftijden van steenuilkuikens 
proberen te bepalen, zie ik bij het 
schrijven weer helemaal voor ogen.

Jong geleerd is oud gedaan! Is hier 
een toekomstige medewerker van 
Steenuilenwerkgroep Mandelstre-
ke voorgesteld? Ik hoop het.

Tekst: Ludo Momerency

Foto’s: Peter Ingelbeen

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
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Op 26 en 27 november mochten 
we de Meiboomlaan gerust om-
dopen tot Blijboomlaan. Op 2 da-
gen tijd zijn er maar liefst 15.000 
inheemse bomen geplant op een 
deel van het 5,8 ha grote bedrijfs-
terrein van Roularta dat nog niet 
in gebruik was. Het Roulartabos  
is geboren!

Honderden Roeselaarse scholie-
ren kwamen vrijdag bomen plan-
ten. Op zaterdag werd het een 
publiekshappening in 7 blokken 
met telkens 60 deelnemers. Al-
les bij elkaar telden we meer dan 
700 deelnemers, de vele professi-
onele en vrijwillige medewerkers 
die alles in goede en coronavei-
lige banen wisten te leiden niet 
meegerekend. Veelbetekenend zijn 
ook de vele vragen van plantwil-
ligen die graag kwamen helpen, 
maar moesten vaststellen dat  
de activiteit helemaal volgeboekt 
was en ze dus op hun honger ble-
ven zitten.

Het bedrijf had niets aan het toe-
val overgelaten. Met Natuurpunt 
Mandelstreke zaten we vanaf de 
beginfase in een gemengde werk-
groep rond de tafel met het me-
diabedrijf, het Agentschap voor 
Natuur en Bos, een landschaps-
bureau, de stad en Stadlandschap 
West-Vlaamse hart. Het ganse 
project is maandenlang voorbe-
reid en ging over veel meer dan 
bomen planten alleen, wat jullie 
al in het zomernummer van ‘de 
knotwilg’ konden lezen (zie DK 
2021-3 p. 13). Inzetten op biodi-
versiteit stond hoog op de agenda. 
Daarom werd bijvoorbeeld de 
grote poel aanzienlijk uitgebreid 
om amfibieën en waterinsecten 
meer kansen te geven.

Het was vanaf het begin de be-
doeling om de hele buurt bij dit 
project te betrekken. Hierin ka-
deren ook de vele infoborden die 
blijvend duiding geven aan bezoe-
kers en wandelaars over het doel 
van deze groene metamorfose. 
Tegelijk wil het bedrijf hiermee 
andere bedrijven, overheden en 
particulieren inspireren om een 
eigen groene en klimaatrobuste 
reconversie op te starten.

De planters trotseerden dit week-
end winterse temperaturen, maar 

vooral de regen die vaak met bak-
ken neergutste en het pad naar de 
plantplaatsen algauw in een mod-
derpoel herschiep. De grote tent 
was hierbij zeer welkom. Hier von-
den enkele infostandjes een droge 
en windvrije hoek. Gastheer Rik 
De Nolf, burgemeester Kris Dec-
lercq, gouverneur Carl Decaluwé 
en minister van omgeving Zuhal 
Demir namen er even het woord 
op het spreekgestoelte, nadat ze 
hun boompje hadden geplant. An-
dere hoge gasten kwamen met de 
koets: de Sint en enkele roetpieten 

20.000 bomen voor Roeselare

Er was flink wat interesse voor de Natuurpuntstand, waarvoor we gelukkig een droog en windvrij plekje in 

de grote tent kregen. Ook vele hoge gasten kwamen mee planten, van de Sint tot minister Demir.
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De ijskoude regenvlagen herschiepen het plantterrein algauw in een modderpoel, maar dat kon de pret niet drukken. De 15.000 bomen gingen vlot de grond in 

en we moesten zelfs heel wat kandidaat-planters teleurstellen omdat het programma helemaal volgeboekt was.

daalden voorzichtig af, de modder 
ontwijkend, om de kinderen te 
trakteren.

Vermeldenswaard is dat er 2 ver-
schillende methodes voor bosaan-
plant toegepast werden. Een ex-
tensieve, klassieke manier waarbij 
1 boom of struik per 3 m² geplant 
werd en de Miyawaki-methode, 
die vooral in Azië en de VS is toe-
gepast en waarbij 3 planten per 
m² de grond in gaan. Dit zou resul-
teren in een snellere groei waarbij 
zo’n bos na 20 jaar een grotere 
biodiversiteit zou herbergen. Be-
nieuwd wat het resultaat hier zal 
worden.

Er gebeurde de laatste weken nog 
meer moois in het boomarme 

Mandelstreke. Op zondag 21 no-
vember werden er in het Krom-
mebeekbos op een recent ver-
worven perceel van 1,5 ha bomen 
geplant. Daar waren het Agent-
schap voor Natuur en Bos en de 
stad aan zet. Ook een delegatie 
van de Jeugdbond voor Natuur en 
Milieu was er de ganse namiddag 
actief. De 5.000 bomen raakten al-
lemaal de grond in.

En tussen Roeselare en Moorsle-
de, in de omgeving van de Koekuit 
met zijn relictbosjes, zijn vorig jaar 
verschillende percelen aangekocht, 
goed voor 8 ha, die later dit jaar 
beplant worden. De inhaalbewe-
ging voor meer bos lijkt eindelijk 
op kruissnelheid te komen!

Tekst: Piet Desmet.

Foto’s: Philippe Deprez.

Uw 
advertentie 
in onze 

‘knotwilg’?
Mail 

peter.lemmens@natuurpunt.be
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Nestkasten voor meer natuur!
Natuurpunt Mandelstreke 
verkoopt zelfgebouwde 
nestkastjes, insectenhotels 
en voedertafels t.v.v. de 
steenuilenwerkgroep. 

Deze worden gemaakt van 
thermisch behandeld hout: 
dat is ecologisch, duurzaam 
en mooi! Hang jij er ook 
eentje op?

Meer info bij Piet Desmet 
(natuur.mandelstreke@
gmail.com of 051/225.852).

Nestkast: 
€ 14 voor leden, € 17 voor niet-leden.
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C O L O F O N

Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen vzw is een regionaal samenwerkingsverband tussen 
4 Natuurpuntafdelingen, 3 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:

Sofie Declercq (sofiedecl@gmail.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) 
 Koen Vandeportaele (0497/869.733 - 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.: BE47.9733.8607.4380
Natuurpunt kern Kortemark
 Sofie Declercq (sofiedecl@gmail.com)
 Rek. nr.: BE78.9734.1965.63865
Natuurpunt Torhout 
 Bart Van Thuyne (0479/812.963 - bart.van.thuyne@telenet.be)
 www.natuurpunt.be/natuurpunt-torhout - Rek. nr.: BE96.9733.8345.7505
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
Natuur.werkgroep Torhout
 (amfibieën, reptielen, vogels, zoogdieren - NPT)
 Geert Carette (050/215.483 - geert.carette@skynet.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)
Vogelwerkgroep (NPM)
 Johan Bostoen (0475/381.084 - johan.bostoen@gmail.com)
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)
 Kristof  Vanhee (0497/152.684 - maureen.vansevenant@gmail.com)
De Vijfwegenpoel (Poelkapelle/Staden)
 Tom Lemahieu (0478/483.680 - lematn@hotmail.com)
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’ en 
het ‘Natuur.blad’ in je bus. Als extraatjes ben je verzekerd tijdens alle Natuur- 
punt-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, Moor-slede, 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 vul-
len 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 abon-
nement nemen op ‘de knotwilg’ alleen. Schrijf 10 euro over naar rekening-
nummer 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 3.430  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 FONDS NP MWV - 4029

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).

Een flagrante overtreding van de natuurwetgeving? 
Meld dit aan de natuurinspectie van Oost- & West-Vlaanderen 
op natuurinspectie.west.anb@vlaanderen.be, 0474/301.428 of 
(buiten de kantooruren) 0499/949.377.



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), Kern Kortemark (NPKK), Natuurpunt Torhout (NPT), Ruimte Diksmuide (RD) én externen.

Datum Uur  Activiteit Organisatie 

Za. 15 jan. om 9 u. Watervogeltelling NPT
Za. 15 jan. vanaf 10 u. Plantactie bij het Edewallebos i.s.m. NPKK
Zo. 16 jan. om 10.30 u. Opening nieuwe fototentoonstelling ‘Natuurfotografen Hoge Dijken’ NPGO&HD
Zo. 23 jan. om 9.30 u. Nieuwjaarswandeling  NPKGS 
Zo. 23 jan. om 13 u. Ganzenwandeling in de IJzerbroeken NPM
Za. 29 jan. vanaf 13.30 u. ‘Het Grote Vogelweekend’ in het Sterrebos NPM
Zo. 30 jan. om 9 u.  Winterwandeling Roksemput & nieuwjaarsdrink NPGO&HD
Zo. 30 jan. vanaf 14 u. ‘Het Grote Vogelweekend’ in het Ravenhofpark NPT
Zo. 30 jan. om 14 u. Nieuwjaarswandeling NPKK
Vr. 4 & za. 5 feb. om 9 & 13 u. Roofvogeltelling NPT
Zo. 6 feb. om 10 u. Startvergadering paddenoverzet NPGO&HD
Di. 8 feb. om 13.30 u. Opstellen vanginstallatie paddenoverzet NPT
Za. 12 feb. om 9 u. Opstellen vanginstallatie paddenoverzet NPGO&HD
Za. 12 feb. om 9 u.  Watervogeltelling NPT
Zo. 13 feb. om 8 u. Vogels kijken op Schouwen-Duiveland NPM
Zo. 13 feb. om 9 u. Familiewerkdag in het Groenhovebos NPT
Zo. 13 feb. om 14.30 u. Winterse boswandeling NPR
Wo. 16 feb. om 20 u. Algemene ledenvergadering NP Ruidenberg NPR
Vr. 18 feb. om 19.15 u. Kwis t.v.v. ‘De Vijfwegenpoel’ NPKGS 
Za. 19 feb. om 9 u. Controle slaapmuizenkasten i.s.m. NPT
Za. 19 feb. om 19 u. Algemene ledenvergadering & ledenfeest NP  NPGO&HD
Wo. 23 feb. om 19 u. Algemene ledenvergadering NP Torhout NPT
Vr. 25 feb. om 19.30 u. Lokale Algemene Vergadering (LAV) NP Mandelstreke NPM
Za. 5 mrt. vanaf 9 u. 20e West-Vlaamse natuurstudiedag i.s.m. NP
Di. 8 mrt. om 13.30 u. Weekwerkdag in het Groenhovebos NPT
Di. 8 mrt. om 19.30 u. Start cursus ‘Meer natuur in je tuin’ NPKK
Do. 10 mrt. om 19.30 u. Start cursus ‘Natuurbeheer’ NP MWV
Vr. 11 mrt. vanaf 15 u. Natuurpuntstand op ‘Lokaal’ i.s.m. NPM
Za. 12 mrt. om 9 u. Watervogeltelling NPT
Za. 12 mrt. vanaf 13.30 u. 12e ‘Repair Café’ met Torhout Content met ontmantelstand voor kinderen i.s.m. NPT
Zo. 13 mrt. om 9 u. Familiewerkdag in het Groenhovebos NPT
Zo. 13 mrt. om 14.30 u. Koekelarebergwandeling NPR
Za. 19 mrt.  Zwerfvuilactie  i.s.m. NPKK
Za. 19 mrt. vanaf 10 u. 8e West-Vlaamse Plantendag: ‘Meer bloemen voor bijen’ i.s.m. NPM
Za. 19 mrt. om 19.30 u. Nacht van de Steenuil NPM
Zo. 20 mrt. om 10 u. Lentewandeling in ‘De Kleiputten’ NPM 
Vr. 25 mrt. om 19.30 u. Filmvoorstelling van Johan Verbanck over de vogels in ‘De Blankaart’ NPM
Za. 26 mrt. vanaf 13.30 u. “Jawadde, een padde!” - amfibieënactiviteit voor jonge gezinnen NPM
Zo. 27 mrt. om 8.30 u. Uitstap naar de moerassen van Harchies en Condé-sur-L’Escaut NPM
Vr. 1 apr.   Start 4e fotozoektocht van NP Torhout NPT
Zo. 3 apr. vanaf 14 u. Boekvoorstelling Caro Van Thuyne in het Groenhovebos NP MWV
Di. 5 apr. om 13.30 u. Weekwerkdag in het Groenhovebos NPT
Za. 9 apr. om 14 u. Gezinswandeling in ‘Ter Kerst’ NPM
Zo. 10 apr. om 9 u. Familiewerkdag in het Groenhovebos NPT
Zo. 10 apr. om 14.30 u. Koekelarebergwandeling NPR

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.


