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Eindelijk weer paardenbloemen

Ik liep net nog even door de tuin en telde hoeveel wilde 

bloeiers ik alweer kon ontdekken. De paardenbloem is 

mijn huidige favoriet. Knalgeel en prominent aanwezig, 

chronisch ondergewaardeerd, broodnodig als nectar- en 

stuifmeelleverancier voor vroege bijen en vlinders.

Terwijl ik dit editoriaal schrijf schrijdt de lente lang-

zaam het land binnen. Vrijwilligers zijn buiten padden 

aan het overzetten en ik zag net een huismus met een 

pluimpje tussen de snavel, klaar voor een vers nest. 

Wanneer jij deze ‘knotwilg’ leest, ergens begin april, is 

het uitkijken naar de boerenzwaluwen en kunnen we in 

onze natuurgebieden de blauwborsten hun riedeltje op 

gang horen trekken. Die ontluikende lente biedt elk jaar 

weer sprankels licht en schoonheid, niet?

Gelukkig maar, want van de oorlogsbeelden die onze 

huiskamers binnenstuiteren en het laatste rapport van 

het ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’ van 

de Verenigde Naties wordt niemand vrolijk. Als je dat 

laatste gemist zou hebben: de gevolgen van de klimaat-

verandering worden steeds zichtbaarder, zijn erger dan 

eerst gedacht en zullen nog toenemen, ook in Europa. 

Zowat 3,6 miljard mensen wonen in een gebied dat een 

zware impact van de klimaatverandering kan ondervin-

den. Maar er is ook goed nieuws: het is nog mogelijk 

om een groot deel van die negatieve impact af te rem-

men, bijvoorbeeld door de natuur zijn gang te laten 

gaan. 

In deze editie van ‘de knotwilg’ lees je een aantal verha-

len uit het buitenland. Hoe gewone mensen bossen be-

schermen in Frankrijk, zowat halverwege tussen Parijs 

en de Pyreneeën. Of hoe een vzw uit Torhout zich inzet 

om de allerarmsten in Bangladesh, die nu al hinder 

ondervinden van de klimaatverandering, structureel 

te ondersteunen. En daarmee geven ze de duurzame 

bouwindustrie gelijk een duw in de rug.

Maar er is meer: wij hebben een aantal fijne projecten 

voor jullie in petto.

In april lanceren we ‘Wulge’, ons West-Vlaams bio-

bier met een snuifje wilgenbast. Dat lieten we speci-

aal voor ons brouwen bij biobrouwerij ‘De Plukker’ in 

Poperinge. Met de verkoop ervan willen we onze na-

tuurprojecten verder ondersteunen. Guido Schaubroeck 

tekende de ‘kopwulge’ die het etiket siert en de smaak 

doet verlangen naar warme zomers met fris bier om de 

dorst te lessen.

In mei komt de Natuurpuntcontainer langs, een combi-

natie van een bar / schuilhut / uitkijktoren, die Vlaan-

deren rondreist om de 20e verjaardag van Natuurpunt 

te vieren. Normaal gezien was deze vorig jaar naar 

Koekelare gekomen, maar corona stak daar toen een 

stokje voor. 

Uitstel is geen afstel! We vliegen er dit jaar in met een 

dubbel feestweekend in de 2e helft van mei. In die peri-

ode is ‘De Swal’ weer een bloemenzee vol koekoeksbloe-

men, ratelaars en orchideeën. Het ontdekken waard! 

En vanop de Koekelareberg, wat verder, krijg je er een 

fantastisch vergezicht bij: over de polders tot aan de 

kustlijn. Als je dan van de berg weer naar beneden rolt, 

vangen we je bij de container op voor een babbel en een 

drankje. Houd ‘de groene flits’ en Facebook in de gaten 

voor alle leuke activiteiten die we er nog organiseren. 

En dan mogen we de boekvoorstelling van Caro Van 

Thuyne in Torhout, de 1.000-soortendag in Hooglede 

en Staden en al die andere activiteiten niet vergeten. 

Kortom: op dit ogenblik kunnen en mogen we weer sa-

men de natuur in trekken. Welkom op onze vele voor-

jaarsactiviteiten en voor wie oud genoeg is: we schen-

ken met veel plezier een ‘Wulge’ voor je in. :-)

Sofie Declercq, voorzitter

Namens het bestuur van

Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen vzw
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Insecten herkennen, hoe begin je daaraan?

In het begin van de jaren ‘90 vond 
je in mijn tuin enkele bomen,  
een gemengde haag van beuk en 
haagbeuk, gemaaid gras en een kip-
penren. Een beetje schraal. Stap 
voor stap is deze plek een natuur-
gebiedje geworden, gekneld tus-
sen een industriezone, intensief 
beheerd landbouwgebied en een 
woonkern. 

De open ruimte in mijn tuin wordt 
nu vooral ingenomen door bloem-
rijk grasland en ruigtestruwelen 
met koninginnenkruid en verwil-
derde meidoorn- en rozenstruiken, 
waarin de kleine zangvogels zich 
veilig voelen. Het grasland wordt  
eenmaal per jaar gemaaid, in maart. 
De poel, die begin de jaren ‘90 
werd gegraven, is nog nooit droog-
gevallen, ook niet tijdens de lange 
droogteperiodes van de voorbije 
jaren. Er staan nu hoge bomen 
van diverse soorten en ik heb een 
boomgaard. Daarnaast is er plaats 
voor wat kippen, een honingbij-
envolk in ‘wilde modus’ en een 
paar verspreide stukken moestuin. 
Overal schieten bomen en bessen-
struiken uit de grond en het beheer 
beperkt zich tot minimale ingrepen. 
Ik wil de tuin zo weinig mogelijk 
met machines verstoren.

De dingen waar ik elk jaar het 
meest naar uitkijk zijn de bloei van 
de fruitbomen, het uitpikken van 
de kuikens van waterhoen of wilde 
eend, het zwermen van de honing-
bijen, de jaarlijkse zang van een spot-
vogel (sinds een achttal jaren), de 
bloei van de spontaan aangewaaide 
bos- en wespenorchis, het gekrijs 
van de jonge kauwen die broeden 
in de kerkuilenbak, de spreeuwen  
die broeden in de steenuilenkasten 
en eigenlijk nog veel andere jaarlijk-
se verrassingen zoals een bezoekje 

van de kleine karekiet, de vondst 
van een lindepijlstaart, het gezoem 
van een grote paardenbijter of  
de flits van een sperwer die jagend 
op een huismus bijna je hoofd raakt.

De boom waar ik het liefst onder 
vertoef is de meerstammige zo-
merlinde. Het is een grote struik-
boom geworden met een zestal 
dikke stammen die elk jaar in juli 
het gezoem dragen van duizenden 
hommels en bijen, bedwelmd door 
de zoete geur op zijn bloemen. In 
de tuin lopen is altijd een beetje 
verloren lopen.

Er kwamen wel eens klasjes kinde-
ren langs die onze tuin verkenden 
als was het een ongerept en on-
gekend oerwoud. Dat zegt niet zo 
veel over de tuin, maar wel over de  
motivatie en de verbeelding waar-
mee ik de kinderen op pad stuurde. 
Ik gaf ze dan elk een doorzichtig  
plastic potje met een deksel en 
leerde ze eerst hoe ze daarmee 
een insect konden vangen. Als ze 
iets hadden gevangen kwamen ze 
zo fier als een gieter hun vangst to-
nen. Dan pas kon ik beginnen uit-
leggen waarom dit een bij was, dat 
een sprinkhaan, een wants of een 

Kinderen op insectenjacht in mijn tuin.
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zweefvlieg. Hun interesse was ge-
wekt en ze waren zelf deel van hun 
ontdekkingstocht. 

Met volwassenen is het net zo. 
Het verhaal begint pas als de vraag 
wordt gesteld, de interesse ontpopt 
of het eitje op een voedselrijk bedje 
wordt gelegd. Tuiniers die me vragen 
waar die mooie groenten vandaan 
komen hebben er meestal geen 
flauw idee van hoe graag ik de slak-
ken en bladluizen zie die in mijn tuin 
de eerste bladeren en stengels van 
de jonge planten belagen. Vrienden 
die me vragen waar die mooie ap-
pels en ander fruit vandaan komen, 
weten meestal niet in welke mate ik 
kan genieten van het zware gezoem 
van een hoornaar op gevallen pe-
ren of het gefladder van een zwerm 
atalanta’s op rottende pruimen. 

Leren over de natuur gebeurt altijd 
in schijfjes, in losse momenten die 
je in elkaar zet als een puzzel. Het 
voordeel van die natuurpuzzel is dat 
je zelf kan bepalen hoe groot je die 
maakt, want je puzzel begint in het 
midden en groeit stukje per stukje 
met elke waarneming die je doet en 
elk verhaal dat je hoort. Mijn puz-
zel begon lang geleden, toen er nog 
minstens vijfmaal meer insecten 
waren dan nu, maar toch bouw ik 
nog altijd en regelmatig een nieuw 
stukje aan die puzzel.

In het begin van 2021 nam ik me 
voor om tijd te nemen om alle in-
secten en ander leven in mijn tuin 
op te lijsten. Ik begon foto’s te ne-
men en die in te voeren in ObsI-
dentify (*), de app waarmee je een 
beetje orde kan scheppen in die 
groeiende en krioelende boel le-
ven. Dat is een piste waarmee elke 
beginnende insectenkenner kan 
starten. In het begin is het al een 
hele opgave om al die insecten in 
de juiste orde of familie te plaatsen. 
Verlang niet van jezelf dat je de juis-
te soort al kent, tenzij het een zeer 
gemakkelijk te herkennen soort is. 
Vroeger moest dat determineren 
met boeken gebeuren (en de soort 

die jij gevonden had stond er dan 
net niet in) en het mag gezegd wor-
den: de digitale wereld geeft je tal 
van nieuwe mogelijkheden om je 
omgeving te ontdekken.

Er zijn namelijk vliegen die op bijen 
lijken en andersom, kevers die op 
wespen lijken, nachtvlinders die 
overdag vliegen… En zo kan ik 
nog eventjes doorgaan. Het is een 
boeiende wereld vol misleiding en 
misverstanden. Welkom in de we-
reld van beervlinders, galwespen, 
mierenleeuwen, spektorren en an-
der gravend, kriebelend, kruipend, 
stekend en vliegend leven.

Insecten bestaan al heel erg lang. 
De meeste mensen kunnen zich he-
lemaal niet voorstellen hoe lang dat 
is: 400 miljoen jaar. Ze ontwikkelden 
zich uit kruipende landdieren en 
leerden pas ongeveer 50 miljoen 
jaar later vliegen. Er zijn twee grote 
groepen insecten en die verschillen 
in de manier waarop ze groeien. De 
twee groepen beginnen (bijna) al-
lemaal als ei.

Een eerste groep groeit stapje per 
stapje van klein naar groot. Ze ver-
vellen bij elke stap en worden gro-
ter tot ze geslachtsrijp zijn (of on-
derweg worden opgegeten door 
een insecteneter). Dit noemt men 
insecten met een onvolledige ge-
daanteverwisseling of metamorfose. 
Voorbeelden zijn kakkerlakken, kre-
kels, oorwormen en sprinkhanen, 
maar ook libellen.

Een tweede groep groeit op als 
een larve die in niets gelijkt op het 
volwassen insect. Het zijn de bijen, 
kevers, mieren, vlinders, wespen en 
nog enkele andere families. Uit hun 
eitje komt namelijk een larve die 
ook van tijd tot tijd vervelt, maar 
die in geen enkel opzicht lijkt op 
het volwassen insect, het imago. Die 
larve gaat pas verpoppen als ze vol-
groeid is en bij sommige insecten 
kan dat meerdere jaren duren. In de 
pop ondergaat ze een ingrijpende 
gedaanteverwisseling of metamor-

fose en er komt een insect uit de 
pop dat er helemaal anders uitziet. 
Denk aan de larve van het lieve-
heersbeestje, de made van de vlieg 
of de rups van de vlinder. Heel spe-
ciaal daarbij is dat de meeste lar-
ven zich voeden met totaal ander 
voedsel dan het volwassen insect. 
De rups van de vlinder eet bijvoor-
beeld bladeren, maar de vlinder zal 
zich voeden met nectar.

Volwassen insecten zijn organis-
men die zich helemaal richten op 
de voortplanting. Heel wat soorten 
slaan daar in de groeifase ineens 
voldoende energie voor op zodat 
sommige volwassen insecten, zoals 
eendagsvliegen of haften, helemaal 
niet meer eten. Andere, zoals lang-
pootmuggen, eten nauwelijks en 
drinken slechts een beetje nectar 
of andere vloeistoffen. Soorten die 
langer leven zoals bijen, kevers en 
libellen eten net zo lang tot ze de 
kans hebben gehad om zich voort 
te planten of versleten zijn door het 
graven of vliegen.

Insecten kunnen overleven in ex-
treme omstandigheden, gaande van 
hete woestijnen tot koude poolge-
bieden. Zelfs in zure of zuurstof-
arme omgevingen kan je ze vinden. 
Ze ontwikkelden zich tot een soort 
van Zwitserse zakmessen waarmee 
ze de wereld op hun maat knippen. 
Elke soort heeft weer andere on-
derdelen die het mogelijk maken om 
te overleven in hun eigen omgeving. 
Ze kunnen lopen, poetsen, proe-
ven, springen en dingen vastpakken 
met hun poten. Ze kunnen verba-
zend beweeglijk en snel vliegen en 
sommige soorten leggen duizenden 
kilometers af. Ze hebben mondde-
len waarmee ze vertederend hun 
larven poetsen, maar even vlot een 
gang graven in hardhout. Veel soor-
ten hebben gespecialiseerde instru-
menten waarmee ze eieren kunnen 
leggen op de meest uiteenlopende 
plekken, zoals in het lichaam van 
een ander insect, in planten, rottend 
vlees, uitwerpselen of gewoon in 
het water.  Andere zintuigen, zoals 
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de geur bij nachtvlinders, zijn zo ge-
specialiseerd dat ze sterk verdunde 
moleculen kunnen ruiken. De ogen 
van insecten zien golflengtes zoals 
infrarood of UV, die we als mens 
niet kunnen zien, en ze horen fre-
quenties die wij helemaal niet kun-
nen horen.

Wie insecten zoekt zal snel door-
hebben dat je bepaalde soorten en-
kel kan vinden in een zeer specifieke 
omgeving. De hoge eisen die vele 
soorten aan hun omgeving stellen 
is tevens de hoofdreden waarom er 
nu ongeveer 80% minder insecten 
zijn dan ongeveer 30 jaar geleden. 
Ze hebben het erg moeilijk met de 
manier waarop de mens zijn om-
geving veranderde. Het grootscha-
lige gebruik van meststoffen en 
pesticiden, het verdwijnen van een 
gevarieerde natuurlijke flora, het 
omvormen van het landschap voor 
bebouwing, landbouw, industrie, 
transport en het intensief beheer 
van land, natuur en water leidde tot 
een omgeving die je niet meer kan 
vergelijken met vroeger, zelfs niet in 
het hart van onze grote natuurge-
bieden.

Wie insecten zoekt in zijn tuin moet 
zich realiseren dat de inventaris zal 
afhangen van de ruimere omgeving. 
Wie in een bosrijk gebied woont 
mag andere soorten verwachten 
dan in een plattelandstuin of een 
stadstuin. Daarnaast zal de soor-
tenrijkdom vooral afhangen van het 
soort voedsel dat insecten er vin-
den.

Als beginnend insectenkenner of 
entomoloog zal je ook enige plan-
tenkennis aan de dag moeten leg-
gen. Dan weet je dat de eerste 
zonnestralen in het bekertje van 
een bloeiende krokus een perfect 
microklimaat scheppen voor een 
zoekend bijtje. Dan ontdek je dat 
sommige bloemen met diep ver-
borgen nectar, zoals de akkerdistel, 
vooral vlinders aantrekken: insecten 
met een lange tong.

Van boven naar onder: bloedcicade, roodaarskniptor, zuringrandwants & zwartpootsoldaat.
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Wie interesse heeft in ecologie zal 
opmerken dat insecten een on-
misbare schakel zijn in een groter 
geheel. Ze zijn meestal helemaal af-
hankelijk van de plantengroei en de 
aanwezige plantaardige biomassa. 
Groeiende planten, maar ook ont-
bindende bladeren, dood hout en 
rottend fruit zijn de basis van nieu-
we voedselketens waarin de insec-
ten een schakel vormen.

Elke omgeving kan je bekijken als 
een permacultuur van insecten, een 
omgeving waarin insecten een na-
tuurlijke rol vervullen. Dit is zowel 
van toepassing in de bodem als op 
en rond de planten. Ze zijn een on-
derdeel van een ruimere voedselke-
ten waarin ze een plaatsje hebben 
op vlak van bestuiving, plaagbestrij-
ding of opruiming.

Een van de grootste pijnpunten in 
de intensieve landbouw is dat dit 
economische model niet bereid is 
om de rol van elke plant en elk veld 
te bekijken binnen een groter na-
tuurlijk geheel. Die afkeer van ‘wilde 
natuur’ merk je ook op heel wat be-
drijfsterreinen, in tuinen en zelfs in 
het openbaar groen. Een angst voor 
natuurlijke processen en insecten 
regeert onder het codewoord ‘pro-

per’, waarbij ‘pro-per’ duidelijk niet 
staat voor ‘pro-permacultuur’.

Ik beschouw mijn omgeving dus 
als een kans om deel uit te maken 
van een groter geheel. De insecten 
op zich zijn er niet alleen omdat ze 
dood en levend plantenmateriaal 
oppeuzelen of plagen bestrijden. Ik 
zie ze graag in groten getale omdat 
ze voedsel zijn voor andere insec-
ten, insectenetende amfibieën, rep-
tielen, vleermuizen en vogels. Als 
mens heb je het recht om insecten 
mooi of vervelend te vinden, maar 
ook de plicht om ze te respecteren 
in hun bestaan.

Het begrip waardplant is hierbij erg 
belangrijk. Sommige organismen 
zijn voor hun voedsel afhankelijk 
van één of enkele plantensoorten. 
Deze plant(en) noemen we dan de 
waardplant(en). Dat is ook de reden 
waarom ik in mijn tuin een variatie 
aan inheemse planten verkies boven 
hun gekloonde neefjes uit de tuin-
centra. Die inheemse planten hebben 
immers miljoenen jaren oude ban-
den met ander leven, zoals insecten 
en schimmels. Hun exotische neef-
jes en nichtjes hebben dat meestal 
niet en hebben dan ook geen echte 
waarde voor het leven in je tuin.

Als er één plant is waarvoor ik na-
mens de insecten een goed woord-
je wil doen in ons kale Vlaanderen, 
dan is dat de boswilg (Salix caprea), 
ook wel waterwilg genoemd. Wie 
zo’n boom eens goed observeert 
zal merken dat die een schat aan 
ander leven herbergt, van insecten 
tot vogels. 

Ik nodig je uit om te vertragen in 
je gehaaste bestaan als mens en tijd 
te maken om een insect te obser-
veren. De vragen die je stelt over 
het insect vertellen wie je bent en 
wat je zoekt. Wat eet jij? Ben je een 
mannetje of een vrouwtje? Hoe 
lang leef je? Wie zijn je vijanden? 
Stukje per stukje zal je puzzel groei-
en. Je zal verbanden leren zien die 
je vroeger niet zag. Je zal ontdekken 
dat de wereld aan elkaar hangt en 
dat alles wat je op je bord krijgt een 
band heeft met insecten.

Tekst & foto tuin: Anton Van Derbeken

Foto’s insecten: Danny Deschacht

(*) ObsIdentify is de gratis fotoherkenningsapp 

van Natuurpunt die wilde planten, dieren 

en paddenstoelen uit België en Nederland 

op naam kan brengen.
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“Le Bellet”
Vakantieverblijf te huur 

in het hart van de natuur
www.aubellet.com

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

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

Uit sympathie

Joost Desmet
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Overstappen naar Argenta 
is kinderspel.

Gemakkelijk, gratis en snel.

Kom langs voor meer informatie.
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Natuur- & milieunieuwtjes

A L G E M E E N  

Nieuw: ‘Wulge’
Ja, je las het misschien al in het edito 
van dit tijdschrift: in april lanceren 
we ‘Wulge’, ons West-Vlaams bio-
bier met een snuifje wilgenbast. Dat 
lieten we speciaal voor ons brou-
wen bij biobrouwerij ‘De Plukker’ in 
Poperinge. Met de verkoop ervan 
willen we onze natuurprojecten 
verder ondersteunen. 

Voor de niet-West-Vlamingen on-
der onze lezers: ‘wulge’ is natuurlijk 
West-Vlaams voor ‘wilg’, de boom 
waarvan de geknotte exemplaren 
zo typisch zijn voor onze streek. 
Guido Schaubrouck tekende de 
‘kopwulge’ die het etiket siert.

M O O R S L E D E  

Trage Wegen in de knel
‘Trage Wegen’ zijn een verzamelnaam 
voor allerlei paden en wegjes voor 
niet-gemotoriseerd verkeer. Die bie-
den ongetwijfeld ook jou heel wat 
voordelen: ze zijn ideaal voor een 
fiets- of wandeltocht, je komt er tot 
rust in de natuur en ze vormen een 
veilig alternatief voor drukke straten. 
Bovendien vertellen deze vaak eeu-
wenoude verbindingen iets over de 
lokale geschiedenis. Jammer genoeg 
zijn veel van deze buurtwegen en 
doorsteken illegaal afgesloten, inge-
palmd of omgeploegd. 

‘Trage Wegen vzw’ moedigt gemeen-
ten al jaren aan om verwaarloosde 
buurtwegen te herstellen en regel-
matig lukt dat ook, zoals bijvoorbeeld 
Ichtegem, Kortemark en Torhout 
al lieten zien. Eind vorig jaar raakte 
echter bekend dat het bestuur van 

De smaak doet verlangen naar 
warme zomers met fris bier om de 
dorst te lessen. Binnenkort te proe-

Moorslede heel andere plannen 
heeft: zij willen meer dan 3/4e van 
deze paden en wegjes afschaffen. 

Onze plaatselijke afdeling, Natuur-
punt Kern De Reiger, is het daar ab-

ven tijdens onze evenementen en te 
koop bij onze afdelingen en kernen. 
Meer info via wulge@natuurpunt.be.

soluut niet mee eens en zij hebben 
dan ook bezwaar ingediend. Wij ho-
pen dat de gemeente na overleg met 
alle betrokken belangengroepen de 
huidige plannen grondig bijstuurt.

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

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



O U D E N B U R G  

Kepen en vinken
De keep (Fringilla montifringilla) is 
de noordelijke tegenhanger van 
onze vink (Fringilla coelebs). Met 

zijn oranje borst en vleugeltekening 
is deze vogel een opvallende win-
terse verschijning. Sommige jaren, 
wanneer er in het noorden niet veel 
zaadjes beschikbaar zijn, zwerven de 
kepen massaal uit naar onze streken. 

In Duitsland en Oostenrijk zijn er al 
groepen van meer dan 10.000 tot 1 
miljoen exemplaren gezien. 

Begin december ontdekte ik in ’t 
Pompje, een van mijn ‘local patches’ 
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Met 100 helpers, het maximum dat op dat ogenblik toegelaten was, zaten de 1,5 ha bomen snel 

de grond in. Foto: Kamil Daneels.

K O R T E M A R K

Het Edewallebos groeit
Op zaterdag 15 januari was het 
verzamelen geblazen bij het Ede-
wallebos. Daar werd een akker van 
1,5 hectare bebost. Het Agentschap 
voor Natuur en Bos kon dit perceel 
verwerven door een grondruil met 
een bereidwillige landbouwer en met 
deze uitbreiding is het Edewallebos 
nu 9,3 ha groot. 

Het enthousiasme voor deze boom-
plantactie was erg groot, maar door 
de coronamaatregelen moest de 
gemeente de inschrijvingen bij 100 
deelnemers stopzetten. 200 handen 
bleken ruim voldoende om de beu-
ken, eiken, hazelaars, sleedoorns, wil-
gen en zwarte elzen de grond in te 
krijgen. Het Agentschap voor Natuur 
en Bos wil de vele helpers, en zeker 
de mensen van Natuurpunt Kern 
Kortemark, nog eens bedanken voor 
de steun op het terrein. 

‘Natuurpuntjes’ winnen 2e editie 
‘Burgerbudget’
Eind 2020 keurde de gemeenteraad 
van Kortemark het reglement van 
het ‘Burgerbudget’ goed. Volgens dat 
reglement voorziet Kortemark tij-
dens deze legislatuur elk jaar een 
maximumbudget van € 5.000 om 
een voorstel uit te werken, ingediend 
door een burger, een vereniging of 
een andere organisatie. De 2e editie 
van dit burgerbudget bracht zes kan-
didaten aan de start. De voorstellen 
gingen van een kleinschalig festival 
over de aanleg van een ontspan-
ningspleintje in een nieuwe wijk tot 
een openbaar toilet in Werken. 

Ook Natuurpunt Kern Kortemark 
diende een voorstel in rond ‘Na-

We riepen onze achterban via de so-
ciale media en via een speciale editie 
van onze ‘Groene Flits’ op om voor 
ons te stemmen. Dat deden jullie 
spontaan en massaal, waarvoor heel 
veel dank. Naast de stemmen van de 
inwoners van Kortemark spraken 
ook de stemmen vanuit de advies-
raden en het schepencollege in ons 
voordeel, waardoor wij als winnaar 
uit de bus kwamen.

Nu begint het moeilijke gedeelte: 
ons project verder uitwerken en tot 
uitvoering brengen. We geloven dat 
dit iets heel moois kan worden en 
hopen straks, samen met jullie en de 
verschillende buurten, de ‘natuur-
puntjes’ in te vullen en in te zegenen. 
Jullie horen nog van ons!

tuurpuntjes’: verloren stukjes gazon, 
her en der in onze gemeente, waar 
volgens ons veel meer mee moge-
lijk is. “Te klein om op te voetballen, 
te kaal om te picknicken, te saai om 
naar te kijken, te duur om elke week 
weer te maaien, te kort om wat leven 
te behelzen”, zo omschreven we het. 
“Je vindt er op de Koutermolenwijk in 
Kortemark, in de Eikenlaan in Hand-
zame, bij het speelplein in Edewalle, 
op de Koordhoekwijk in Zarren en in 
de Werethatuin in Werken. Er valt zo 
veel meer mee te doen. Kleine natuur-
puntjes kunnen het verschil maken 
voor mens en dier, met een insecten-
hotel in een vlinder- en bijenvriendelijke 
omgeving of met een speelboom en 
een heuveltje voor wie nood heeft aan 
ruimte om even te spelen.”
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(zie DK 2021-4 p. 24-25), een héél 
grote groep kepen en vinken. Meer 
dan 500 vogels kwamen samen 
eten op een graanveldje, speciaal 
ingezaaid om vogels de winter door 
te helpen. 

Deze grote groep vogels leverde 
geen gemakkelijke foto’s op en het 
was knap moeilijk om hen tijdens 
de vlucht goed in beeld te krijgen. Ik 
heb er enkele duizenden foto’s van 
gemaakt, waar ik dan achteraf een 
keuze uit heb gemaakt, maar toch 
ben ik niet helemaal tevreden over 
het resultaat. De grijze en natte 
winter was daarin zeker een spel-
breker, omdat het bewolkte weer 
en het zwakke licht voor moeilijke 
foto-omstandigheden zorgden.

R O E S E L A R E

Overstromingen in Roeselare
De stad Roeselare is overstro-
mingsgevoelig. Dat weet je als je 
er woont of als je het artikel “Een 
waterbom op Roeselare?” uit ons 
januarinummer las. En toeval of 
niet, begin januari zagen we op de 
facebookpagina  een reeks foto’s 
verschijnen over de overstromin-
gen van 1 mei 1925. Yves Sarre uit 
Brugge was de familiealbums aan 
het archiveren, toen hij op deze fo-
to’s stootte en zich afvroeg waar in 
Roeselare deze genomen werden. 
Dat blijkt de Diksmuidsesteenweg 
te zijn. De foto’s werden hoogst-
waarschijnlijk genomen door zijn 
grootvader, Maurice Sarre of zijn 
grootmoeder, Yvonne Barbé. Die 

S T A D E N

Gemeente stapt mee in 
egelwegel-project
Omdat we vaak aangereden egels 
zagen liggen, besloten we met Na-
tuurpunt Kern Groot-Staden daar 
iets aan te doen. We organiseerden 
een egelwandeling om de mensen 

had leren fotograferen bij Studio 
Francis in Granville, in Frankrijk, 
waar ze tijdens de Eerste Wereld-

inzicht te geven in de leefwereld 
van deze prachtige dieren en te 
wijzen op de gevaren waar zij mee 
geconfronteerd worden. Het werd 
een succesvolle wandeling en Chris 
Verhaeghe, schepen van landbouw 
en omgeving, beloofde het egelwe-

gel-project te steunen.

Een egel legt makkelijk enkele kilo-
meters per nacht af. Daarbij komt 
hij graag in tuinen, omdat hij daar 
allerlei lekkers vindt, zoals slakken. 
Maar omdat de meeste tuinen 

oorlog naar toe vluchtte en ver-
bleef.

De keep (Fringilla montifringilla) is met zijn oranje borst en vleugeltekening een opvallende 

winterse verschijning. Foto: Freddy Cordy.

Roeselare is altijd al erg overstromingsgevoelig geweest. Deze foto dateert van 1 mei 1925.

 Foto: Maurice Sarre of Yvonne Barbé. Met dank aan Yves Sarre.
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goed afgesloten zijn, moet hij daar-
voor de straat op. Dat maakt egels 
kwetsbaar : je oprollen tot een ste-
kelbal is een prima strategie als je 
tijdens je nachtelijke tochten een 
hond of een kat ontmoet, maar 
niet als er een auto aankomt. Door 
jouw tuin te verbinden met de tuin 
van je buren hoeft een egel de 
straat niet meer op en vergroten 
zijn overlevingskansen aanzienlijk.

Je kan dat doen door een gaatje van 
15 x 15 cm te maken in je afsluiting, 
betonplaat of scheidingsmuur. Meer 
heeft een egel niet nodig. Zo’n 
doorgang noemen we een egelwe-
gel en als alle buren meewerken, 
krijg je een egelstraat. Als je je egel-
wegel registreert, dan krijg je een 

T O R H O U T

Een voetbal in een boom
Eind december werd Geert Caret-
te van Natuur.werkgroep Torhout 
gecontacteerd door iemand uit 
de omgeving van het Groenhove-
bos die een vreemd nest in de tuin 
van haar buurman had zien hangen.  
En ja, zoals we al vreesden: het nest 
van een Aziatische hoornaar (Vespa 
velutina)! 

Deze soort werd in 2004 per on-
geluk geïmporteerd in Frankrijk, 
als verstekeling tussen een lading 
aardewerk. Sindsdien veroveren ze 
heel Europa. In 2011 werd een eer-
ste wesp gezien in België en in 2016 
werd het eerste nest ontdekt. 

bordje om er boven te hangen en 
als je minstens 10 tuinen met el-
kaar kunt verbinden, dan krijgt ook 
die egelstraat een naambordje van 

Sindsdien stijgen hun aantallen ex-
plosief. Dat is geen goed nieuws: dit 
zijn actieve jagers die het gemunt 
hebben op bijen en andere insecten. 
Ze worden dan ook beschouwd als 
een invasieve exoot en de nesten 
worden zo veel mogelijk verdelgd. 
Doorgeven kan steeds via www.
wespawatch.be, waar je trouwens 
nog heel wat andere interessante 
informatie vindt.

PS: Verwar de Aziatische hoornaar 
niet met de onschadelijke Europese 
hoornaar (Vespa crabro). Die ziet 
er niet alleen wat anders uit (veel 
minder zwart en met duidelijk don-
kerrode tekening op borststuk en 
poten), maar is ook erg nuttig voor 
ons ecosysteem.

de gemeente. Meer info op www.
egelstraat.be en de website van de 
gemeente.

Egelwegel-signalisatiebord. 

Foto: Filip Moerman.

Een ‘bal’ hoog in een boom is vaak het nest van 

een Aziatische hoornaar (Vespa velutina). 

Geef deze door via www.wespawatch.be. 

Foto: Geert Carette.
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‘De Corveleijn’ & ‘publieksprijs’ 
2021
Sinds 2013 deelt Natuur.werkgroep 
Torhout ‘De Corveleijn’ uit. Deze wis-
seltrofee gaat naar de persoon die 
het voorbije jaar de meest bijzondere 
natuurwaarneming deed in Torhout of 
één van de aangrenzende (deel)ge-
meenten. Naast ‘De Corveleijn’ wordt 
er sinds 2018 ook een publieksprijs 
uitgereikt. Normaal gezien kunnen 
alle aanwezigen op de spaghettiavond 
meestemmen voor de publieksprijs, 
maar door het wegvallen van onze 
spaghetti-avond – met dank aan Co-
rona – hebben we voor het 2e jaar 
op rij een stemming via facebook ge-
organiseerd. 

De genomineerde waarnemingen uit 
2021 waren:

- Zomertaling - man in Torwoud op 
25/03/2021 (Dirk Werbrouck)

- Europese kanarie – in de tuin op 
10/4/2021 (Kenny Hessel)

- Steltkluut: vrouw in Torwoud op 
3/5/2021 (Dirk Werbrouck)

- Aardbeivlinder : imago in Wijnendale-

bos op 23/5/2021 (studenten Univer-
siteit Gent)

- Zwarte ooievaar : boven het Wijnenda-
lebos op 23/5/2021 (Kamil Daneels)

- Grote vos: rups nabij het Groenhove-
bos op 8/6/2021 (Dirk Werbrouck)

- Muurhagedis: in een tuin in Sint-Henri-
cus op 21/6/2021 (Wendy Derynck)

- Lepelaar : 14 in de omgeving van het 
Groenhovebos op 5/10/2021 (Jozef 
Germonprez)

- Zomertortel: op de voederplank in de 
tuin op 4/12/2021 (Gerda Casier). 

De Corveleijn 2021 ging uiteindelijk 
naar Kamil Daneels voor zijn waarne-
ming van een zwarte ooievaar boven 
het Wijnendalebos. De zwarte ooie-
vaar lijkt qua bouw op de witte ooi-
evaar maar kop, nek en vleugels zijn 
zwart met een sterke metaalglans. 
Poten en snavel zijn rood. In ons land 
broedt hij enkel in de Ardennen. Onze 
Europese broedvogels trekken naar 
het zuiden om te overwinteren, soms 
tot in Zuid-Afrika. In tegenstelling tot 
de witte ooievaar is dit een schuwe 
vogel die zich buiten de trek zelden 
buiten bos- of moerasgebied laat zien. 

Ook kleppert hij maar zelden met zijn 
snavel.

De publieksprijs ging naar de groep 
derdejaarsstudenten Biologie van de 
Universiteit Gent voor de waarne-
ming van een aardbeivlinder in het 
Wijnendalebos. Die werd daar nog 
niet eerder gezien. Het is een zeld-
zame standvlinder die maar héél lo-
kaal voorkomt. In West-Vlaanderen 
kennen we 2 populaties: een op 
het militair domein in Houthulst en 
een in de Gulke Putten in Winge-
ne. Slechts een enkele keer worden  
er zwervers buiten geschikt leefge-
bied en/of buiten de bekende popu-
laties gezien. Het meest opvallende 
kenmerk van dit kleine dikkopje  
is de kies, een scherpe witte vier-
kante vlek met een driehoekige 
insnijding op de bovenkant van  
de achtervleugel.

De prijzen werden - uiteraard - co-
ronaproof uitgereikt en Kris Vande-
kerkhove van het INBO nam de hon-
neurs waar voor de studenten van de 
UGent.

Linksboven een zwarte ooievaar (Ciconia nigra) boven het Wijnendalebos, linksonder een kaasjeskruiddikkopje (Carcharodus alceae). Foto’s: Kamil Daneels. 

Rechts de winnaars: Kamil Daneels (met boek) en daarnaast Kris Vandekerkhove namens de studenten van de UGent (met vogel). Foto: Jozef Germonprez.
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Autodelen: ook iets voor jou?

Chris Dewulf en Piet Desmet zijn 
twee jonggepensioneerde Natuur-
punters uit Roeselare die hun auto 
sinds begin 2020 delen via ‘Dégage!’ 
Deze vrijwilligersorganisatie orga-
niseert auto- en fietsdelen tussen 
burgers en werd 20 jaar geleden 
opgericht in Gent (*). Ondertus-
sen is Dégage actief in 32 steden en 
gemeenten, waaronder Roeselare. 
Hieronder lees je het verhaal van 
Chris en Piet.

Het idee achter autodelen leerden 
we kennen via onze kinderen. Bart 
was de eerste, die zijn weg vond zon-
der eigen auto. Af en toe maakte hij 
gebruik van een geleende auto uit de 
buurt om bouwspullen te gaan ko-
pen of gerief naar het containerpark 
te brengen. Recenter stapte Peter 
ook over op het gebruik van deelau-
to’s, toen zijn eigen wagen het begaf. 
Zelfs met twee kinderen lukte dat 
aardig. Toegegeven, ze wonen allebei 

in Gent, waar een auto vaker een last 
dan een lust is.

Voor onszelf hadden we nog nooit 
aan een deelauto gedacht. Je hebt 
een auto, die voor 90% stil staat op 
je oprit of in je garage, maar je hebt 
het gevoel dat je ook niet zonder die 
auto kan. Wat doe je eraan? Die vraag 
stelden we ons al een tijdje, maar 
concreet kwamen we niet in actie.

En toen kwam Dégage naar Roese-
lare. Dégage onderscheidt zich van 
andere deelautoplatformen omdat ze 
gebruik maken van particuliere auto’s 
die uitgeleend worden tegen betaling. 
En dat sprak ons meteen aan: auto’s 
gebruiken die er al zijn in plaats van 
extra auto’s op de weg te brengen. En 
net omdat ze geen vloot nieuwe au-
to’s hoeven aan te kopen, kunnen ze 
kostendelend werken. Dat is win-win 
voor de eigenaar én voor de gebrui-
ker. Die betaalt namelijk enkel voor de 

gereden kilometers (€ 0,34/km voor 
de eerste 100 km – inclusief brand-
stof) en niet voor de tijd dat hij de 
auto gebruikt. Dit in tegenstelling met  
de meeste andere formules van 
autodelen. De eigenaar krijgt een 
deel van zijn onkosten terugbe-
taald in verhouding met de zelfge-
reden kilometers. Uiteraard zijn er 
een aantal voorwaarden om lid te  
worden van Dégage: je betaalt een-
malig een lidgeld en een waarborg-
som (€ 110, waarvan 2/3 te recupe-
reren bij uitstap) en je volgt verplicht 
een infosessie.

Oké, we waren overtuigd van het 
idee, maar hoe begin je er aan in de 
praktijk? Piet volgde een kennisma-
kingsavond waar de principes uiteen-
gezet werden. En die bleken verras-
send simpel: je eigen auto krijgt een 
naam en profiel op een website. Je 
plaatst er wat foto’s bij en je beschrijft 
kort de kenmerken en wat een lener 
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ermee mag doen. In ons geval gaat het 
over een Toyota Auris hybride van 11 
jaar : je mag er mee leren autorijden, 
maar niet naar het containerpark… 
Je spreekt met de organisatie een af-
schrijfwaarde af om de auto omnium 
te verzekeren.

So far so good. Wij begonnen vol 
goede moed ons profiel op te ma-
ken, maar bleken klunzen om alle 
formulieren in één keer op te laden. 
Dat heeft ook te maken met de cha-
otische toestanden bij ons thuis: we 
slaagden er niet in om er eens goed 
voor te gaan zitten. Bovendien zaten 
we midden in de eerste lockdown en 
hadden niet echt het gevoel dat het 
dringend was… Maar goed, na wat 
mailtjes over en weer kregen we door 
hoe het systeem werkte en leerden 
we het deelsysteem gebruiken.

Het was even wennen om een re-
servatie te maken voor een rit met 
je eigen auto. Nodig wanneer je een 
weekend ergens in de toekomst ge-
pland hebt. Doe je dat niet, dan ris-
keer je een aanvraag te krijgen voor 
dezelfde periode en moet je de aan-
vraag weigeren… en daar ook de 
reden voor opgeven! Wat natuurlijk 
alleen maar fair is ten opzichte van 
je leners.

We hebben ons aanvankelijk ook wat 
verkeken op het bijhouden van alle 
onkosten. Dégage vraagt de kilome-
terstand bij het betalen van je verze-
kering of de rijtaks. Nu noteer ik dat 
al op de factuur, maar in het eerste 
kwartaal hebben we toch wat moe-
ten gokken!

Ondertussen hebben we die ‘romp-
slomp’ al goed in de vingers en beant-
woorden we aanvragen heel vlotjes. 
Dat kan sinds kort ook via een app, 
wat nog vlotter werkt. Uiteraard heb 
je als lener veel minder ‘papierwerk’: 
enkel het noteren van gereden kilo-
meters en tankbeurten op de web-
site. Klaar.

Nu we al twee jaar bezig zijn, blij-
ken vaak dezelfde leners onze auto 

te reserveren en hoeven we ook 
geen uitleg meer te geven. De sleu-
tel ligt klaar in een sleutelkastje, de 
leners kennen de code om die eruit 
te halen en hopsakee… weg ermee! 
Om te voorkomen dat we telkens 
opnieuw hetzelfde verhaal moeten 
opdissen bij een nieuwe lener heb 
ik een beknopte beschrijving van 
de auto gemaakt, zodat de meeste 
vragen meteen duidelijk zijn. En het 
voelt fijn dat je auto bijdraagt aan het 
comfort van anderen, die ervoor ko-
zen om er zelf geen te kopen.

En waar zitten die addertjes? Geen 
idee, ik ben er alvast nog niet over 
gestruikeld. Meer nog, als eigenaar-lid 
van Dégage mag ik uiteraard ook ge-
bruik maken van de andere auto’s uit 
de vloot. Eventjes een ruimere auto 
nodig? Dan reserveren we er een op 
het platform. En aangezien Dégage 
ook voor vergroening gaat, worden 
steeds meer elektrische auto’s ge-
deeld. Zo kan je meteen eens uittes-
ten of dit wel zo leuk is als beweerd 
wordt. Voordeel van deze vergroening 
is natuurlijk dat je altijd in de Lage 
Emissie Zone (LEZ) binnen mag als 
je eigen auto daar niet meer in komt. 
En als kers op de taart: als inwoner 
van Roeselare mogen wij overal in de 
stad gratis parkeren, uitgezonderd de 
ondergrondse parkeergarages.

Ik kan hier nog een paar bladzijden 
doorgaan met het opsommen van 
alle voordelen… maar daar is de 
website van Dégage veel beter in. 
Neem een kijkje op www.dégage.be 
voor een antwoord op al je vragen.

Een beetje overtuigd? Dat komt goed 
uit, want het werkingsgebied van Na-
tuurpunt Midden-West-Vlaanderen is 
nog één blinde vlek! Er zijn 5 deel-
auto’s in Roeselare en voor de rest 
van de regio is er helemaal niets! Dat 
is een spijtige zaak, want het systeem 
werkt maar naar behoren als je de 
keuze hebt om een auto in je buurt 
te lenen/delen. Interesse om er zelf 
aan te beginnen? Ga naar één van 
de infosessies in Roeselare. Die gaan 
door op woensdag 6 april, vrijdag 29 
april en donderdag 19 mei, telkens 
om 20 uur in Bar Giraf, Sint-Amands-
straat 104 in Roeselare

Meer infosessies (ook online) vind je 
op de website www.degage.be.

Doen!
Chris Dewulf

(*) ‘Dégage’ staat voor ‘De gedeelde autovloot 

Gent’, maar kan je evengoed lezen als ‘uit de weg’ 

omdat één deelauto makkelijk elf auto’s vervangt.

Het autodeelnetwerk van Dégage in Vlaanderen. Onze regio is, op Roeselare na, nog één witte vlek. 

Kaart: www.degage.be.
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In 2021 bestond Natuurpunt 20 jaar. 
Daar zijn we trots op en dat laten we 
niet zomaar voorbij gaan! Daarom 
pakt Natuurpunt uit met een grote 
blikvanger : een container, die werd 
omgebouwd tot een combinatie van 
bar / schuilhut / uitkijktoren, die Vlaan-
deren rondreist. Normaal gezien was 
deze vorig jaar naar Koekelare geko-
men, maar de corona-epidemie stak 
daar toen een stokje voor. 

Noteer alvast in je agenda dat de laat-
ste weekends van mei hét moment 
van het jaar worden om ‘De Swal’ 
en de ‘Koekelareberg Wandelroute’ 
te verkennen. Dat is sowieso al de 
moeite, zeker in de late lente, maar 
deze weekends krijg je er dan nog een 
bezoekje aan ons mobiel bezoekers-
centrum en tal van extra activiteiten, 
gegidste wandelingen of workshops 
bovenop.

Afspraak bij ‘De Klyteput’, Bergmolen-
weg 2 in Koekelare. Op dit ogenblik 
zijn we nog druk bezig om het pro-
gramma verder uit te werken, maar zo 
gauw alles concreter wordt verneem 
je dat via ‘de groene flits’, onze face-
bookpagina’s en de lokale pers.

Opgelet: kom je met de fiets, dan kan 
je die kwijt bij ‘De Klyteput’. Je auto 
kan je parkeren op het Sint-Maartens-

plein of in de Nieuwenhovedreef, bij 
het sportcentrum. 

Sta je op het Sint-Maartensplein, dan 
kan je van daar de ‘Koekelareberg 
Wandelroute’ volgen (6,5 km). Par-
keer je in de Nieuwenhovedreef, dan 
volg je de Natuurpuntwegwijzers tot 
je op de route zit (5 km). De kaarten 
kan je downloaden via de QR-codes 
hiernaast. 

Op de terugweg van beide wandelin-
gen kom je onze container tegen. Heb 
je geen zin om ver te wandelen, kom 
dan van de parking gewoon recht-
streeks naar de Klyteput. Tot dan!

Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen vzw

Van zaterdag 21 t.e.m. zondag 29 mei:
Natuurpunt-feestweek 
met dé Natuurpuntcontainer

In de lente en vroege zomer is ‘De Swal’ één bloemenzee die, afhankelijk van de periode, geel of paars kleurt. 

Rechts de gevlekte orchis, die er massaal voorkomt. Foto’s: Danny Deschacht.

Links: de link naar de kaart met de volledige

 ‘Koekelareberg Wandelroute’ (6,5 km). Voor wie 

vertrekt vanaf het Sint-Maartensplein. 

Rechts: de link naar de kaart met de verkorte wandel-

route (5 km). Voor wie vertrekt bij het sportcentrum.

zaterdag 21 &

 zondag 22 mei

zaterdag 28 &

zondag 29 mei
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O P G E L E T

Maandag 7 maart schakelde de co-
ronabarometer naar code geel. 
Concreet betekent dit dat bijna alle 
beperkingen wegvallen en onze activi-
teiten gewoon kunnen doorgaan. Voor 
de meeste activiteiten vragen we wel 
om in te schrijven via de website van 
Natuurpunt. Als dat zo is, staat dit 
staat expliciet bij de activiteit vermeld. 
Zoek de webpagina van de organi-
serende afdeling via je browser (bv. 
‘Natuurpunt Torhout’). Daar kan je 
de activiteit van je keuze dan aanklik-
ken en inschrijven. (Krijg je een fout-
melding, stuur dan een mailtje naar  
webmaster@natuurpunt.be.) Eventu-
ele wijzigingen in dit programma vind 
je steeds op onze Facebookpagina’s,  
in onze nieuwsbrieven en op onze 
websites. 

Start 4e fotozoektocht van 
NP Torhout
Torhout
• Van vrijdag 1 april tot en 
met dinsdag 7 juni

Natuurpunt Torhout organi-
seert dit jaar, onder leiding 
van Jozef Germonprez en 

Philibert Moeyaert, opnieuw een foto-
zoektocht die je meeneemt naar groe-
ne hoekjes en verborgen plekjes in de 
ruime omgeving van Torhout. Het par-
cours loopt dit jaar langs Groenhove, 
Sint-Henricus, Gits en Kortemark. De 
totale afstand bedraagt ± 40 km. Deze 
afstand hoef je niet in één keer af te 
leggen, maar kan je ook spreiden over 
verschillende dagen. 
Door je deelname steun je niet alleen 
ons aankoopproject in het Groen-
hovebos, er zijn ook een 60-tal leuke 
prijzen te winnen. Deelnameformulie-

ren kosten € 8 en vind je bij BioGuy, 
Industrielaan 3 in Torhout (openings-
uren: zie www.bioguy.be) en bij café 
‘De Drie Koningen’, Torhoutstraat 17 
in Gits (openingsuren: zie www.face-
book.com/De3Koningen/). Beide ver-
kooppunten bevinden zich op het par-
cours. De prijsuitreiking gaat door op 
zaterdag 25 juni om 19 u. in ‘Club de B’ 
in de tuin van CC de Brouckere, ’s Gra-
venwinkelstraat 5 in Torhout. Je aanwe-
zigheid is vereist. Kan je er echt niet bij 
zijn, vul dan de volmacht in die bij het 
deelnameformulier zit en geef dit mee 
met iemand die wel aanwezig kan zijn. 
Veel fiets- en zoekplezier! Meer info bij 
Jozef Germonprez (050/214.900).
Organisatie: NP TORHOUT

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

Auteur Caro Van Thuyne 
(°1970) leeft en schrijft in 
Torhout. In 2018 debuteerde 

ze met de verhalenbundel ‘Wij, het 
schuim’, die op de shortlist van de An-
ton Wachter Prijs stond. Met haar eer-
ste roman, ‘Lijn van wee en wens’, won 
ze de Bronzen Uil 2021 en staat ze als 
enige Vlaamse auteur op de longlist van 
de Libris Literatuur Prijs 2022.
In een jaar waarin de mens leerde wan-
delen, hield Caro Van Thuyne een na-
tuurdagboek bij voor Uitgeverij Luster. 
Met inzet van al haar zintuigen en haar 
unieke, bekroonde pen schreef ze een 
leerrijk en aanstekelijk boek, dat de le-
zer meeneemt in haar tuin, door velden 
en bossen, langs poelen en zee, over 
rivieren, zelfs tot in het hoekje in huis 
waar een spin haar eiercocon bewaakt 
en in een kartonnen doos vlinders ge-
boren worden. Wiske Vandendriessche 

lichtte details uit in onvergetelijke illu-
straties. De Roeselaarse bevestigt haar 
talent met dit eerste grote project.
Het boek wordt feestelijk voorgesteld 
in eigen decor. Lokale zorgdragers van 
Natuurpunt gidsen je door Groenhove- 
bos en presenteren je tijdens een re-
ceptie hun eigen bier. Programma: 
- 14.30 u. – 15.45 u.: gegidste wande-

ling. 
- 16 u. – 17 u.: officiële boekvoorstel-

ling. 
- Vanaf 17 u.: receptie en mogelijk-

heid tot signeren.
Inschrijven is noodzakelijk en kan 
tot 31 maart. Gelieve bij het inschrijf-
formulier aan te vinken of u enkel de 
wandeling (14.30 u. – 15.45 u.), enkel 
de boekvoorstelling (16 u. - 19 u.) of 
beide bijwoont. Als  de coronamaatre-
gelen weer zouden verstrengen en we 
het aantal deelnemers moeten verla-
gen, kijken we naar de datum van in-
schrijving.
Afspraak in Diocesaan Diensten-
huis Groenhove, Bosdreef 5 in Tor-
hout. Meer info bij Bart Van Thuyne 
(0479/812.963).
Organisatie: NP TORHOUT

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 
dat beheerd wordt door het 

Agentschap voor Natuur en Bos. Het 
ligt vlakbij Dominiek Savio en pal naast 
de historische 16de-eeuwse ‘Hoeve Ter 
Kerst’, nu kinderboerderij met cafetaria. 
Aan de hand van leuke zoekopdrach-
ten met veel aandacht voor de natuur 
gaan we op pad en maken zo kennis 
met het gebiedje. De gezinnen blij-
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bos- en natuurgebied op stap om reeën 
en damherten te spotten. Geen honden 
– die blijven beter thuis om op het huis 
te passen. Opgelet: vergeet niet om je 
snel in te schrijven. Er kunnen maximum 
20 deelnemers mee. Aangepast schoeisel 
en een extra trui, fototoestel en/of ver-
rekijker komen ook van pas. Afspraak 
om 19 u. op de parking bij het kruispunt 
Lindenstraat-Meiboomlaan in Roeselare 
voor carpooling (€ 0,05/km). Meer info 
bij Michael Parmentier (0483/638.090).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Trektellen op de Heihoek
Lichtervelde
• Zaterdag 16 april vanaf 8 
u.(11 u.)

Beleef live een van de meest 
tot de verbeelding sprekende 
natuurfenomenen: de voorjaars-

vogeltrek! We stellen ons op bij de trek-
telpost aan de Heihoek, een podiumplaats 
om de aanvliegende trekvogels in het vi-
zier te krijgen. Een geroutineerde ploeg is 
er in de weer voor het echte telwerk. Wij 
helpen deze voormiddag de minder erva-
ren vogelaars bij het determineren van al 
wat voorbijkomt, haastig op weg naar hun 
broedgebieden. En dat zijn er nogal wat: 
kwikstaarten, leeuweriken, lijsterachtigen, 
piepers, tapuiten en vinkachtigen, maar 
ook langeafstandstrekkers uit het verre 
zuiden als zwaluwen. Afgewisseld met 
prooivogels, reigerachtigen, steltlopers en 
speciallekes: kortom, als de weergoden 
meezitten zal je ogen tekortkomen! Af-
spraak bij de trektelpost in de Gentweg, 
net ten oosten van het kruispunt met 
de Ridderstraat. Parkeer op de parking 
(met kiosk) van de Huwynsbossen in de 
Beverenstraat, schuin tegenover huis-
nummer 88. Dan rest je nog een mooie 
wandeling van 10 minuten doorheen het 
bos richting noordoost. Breng een ver-
rekijker of telescoop mee, eventueel een 
(kampeer)stoel en kleed je warm aan. Je 
komt en gaat wanneer je zelf wil. Meer 
info bij Piet Desmet (0484/658.233).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Lente in ‘De Kleiputten’
Roeselare
• Zondag 17 april om 10 u. 

(11.30 u.)
Vier Pasen in de Kleiputten, een 
oase van groen en water. Van-

daag zijn kinderen hier nog meer welkom 
dan anders. De speurneuzen onder hen 
zullen beslist aan hun trekken komen! 
Wie weet wat de klokken er voor hen 
achtergelaten hebben?!
Soms moet je er snel bij zijn: alleen nu 
steken de vreemde sporenkegels van 
reuzenpaarden als groene toortsen uit 
de kleigrond. Bloesems van fluitenkruid, 
Gelderse roos, look-zonder-look en mei-
doorn zorgen voor vele tinten wit, met 
hommels en vroege vlinders op visite. 
Daarnaast kunnen we verklappen dat de 
Kleiputten eivol bijzondere lentegasten 
zullen zitten. Welke verrassingen gaan 
we op deze feestelijke dag vinden, naast 
de voorjaarsbloeiers en zangers die zich 
uit de naad fluiten? Samen met de gid-
sen gaan we op zoek naar die verbor-
gen bezoekers! Beloofd: er valt echt iets 
te beleven. Scherp je kennis aan met de 
welkomstzang van fitis, mezen, zanglijs-
ters of zwartkop. Of geniet van verliefde 
dodaarzen die op het water uit de bol 
gaan. Wanneer hoorde je voor het laatst 
nog een miauwende buizerd of een echte 
koekoek?
Om de groepsgrootte te kunnen in-
schatten, gelieve tijdig in te schrijven via 
de website van Natuurpunt.  Afspraak op 
de parking van De Kleiputten in de Babil-
liestraat in Rumbeke (Roeselare). Denk 
aan laarzen bij regenweer. Meer info bij 
Ann Debrabandere (0473/762.112) of 
Piet Desmet (0484/658.233).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. SLS ’t West-

Vlaamse hart & Stad Roeselare

39e ‘Vlaamse Ardennendag’
Maarkedal & Ronse
• Paasmaandag 18 april 
om 7.45 u. (18 u.)

Samen met NP De Buizerd ne-
men we deel aan de ‘Vlaamse 
Ardennendag’, waar we onder 

leiding van plaatselijke gidsen twee na-
tuurgebieden bezoeken. Jo Cosijn gidst 
ons doorheen het Eeckhoutbos met zijn 
unieke flora, typisch voor de Vlaamse Ar-
dennen. Over de middag kan je je zelf 
meegebrachte picknick opeten in de 
parochiezaal van Louise-Marie, La Salet-
testraat 22 in Maarkedal. Bier, frisdrank, 
koffie en mattentaarten zijn ter plaatse 
verkrijgbaar. Rond 13.30 u. gaat het rich-
ting Bois Joly in Ronse. We spreken af in 
de straat met de naam Hogerlucht ter 

ven samen, maar aangezien het ook een 
speelbos is, komen de kinderen zeker 
aan hun trekken. Iedereen welkom. Af-
spraak 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

Weidevogels in onze regio
Oudenburg & Gistel
• Zondag 10 april om 9 u. (12 u.)

We gaan kijken naar de vogels in 
onze Natuurgebieden. Doen de 
grutto’s het wat beter dit jaar? 

Broedt die buizerd daar nu? En hoe is het 
met die scholeksters en dat koppeltje tu-
reluren? Dat komen we deze voormiddag 
ongetwijfeld te weten! Afspraak om 9 u. 
aan het bezoekerscentrum ‘De Grote 
Zaagbek’, Oude Brugseweg 239 in Ou-
denburg voor carpooling. Doe warme 
kledij aan en breng een telescoop of 
verrekijker mee! Meer info bij Koenraad 
Blontrock (0495/240.899).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG & HOGE DIJKEN

Koekelarebergwandeling
Koekelare
• Zondag 10 april 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’, Bergmolenweg 2 
in Koekelare. Meer info bij Georges Pol-
lentier (0486/824.141).
Organisatie: NP RUIDENBERG

Schemerwandeling in het Dron-
gengoed
Aalter
• Vrijdag 15 april om 19 u. 
(22.30 u.)

Michael Parmentier neemt ons 
mee naar het Drongengoedbos 
bij de ‘Ursel Air Base’, het groot-

ste aaneengesloten bos van Oost-Vlaan-
deren. Wij gaan in dit 750 hectare grote 
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hoogte van het kerkhof. Roland Drieghe 
gidst er ons doorheen dit uitzonderlijke 
bronbos. Inschrijven verplicht. Afspraak 
om 7.45 u. op de parking voor de St. 
Amanduskerk van Ingelmunster voor 
carpooling (€ 0,05/km). We vertrek-
ken stipt om 8 u. richting Maarke, waar 
we verwacht worden aan de kerk bij 
het kruispunt Kokerellestraat / Maar-
keweg. Meer info bij Philippe Deprez 
(0499/722.224).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. NP De Buizerd

Vroegmorgenwandeling in 
‘De Vierkaven’
Moorslede
• Zondag 24 april om 5 u. 
(7.30 u.)

Wil je de betovering van het 
ontwakende bos meemaken? 
Wil je wat opsteken over de 

lentezang van weinig bekende vogels? 
Kom dan meewandelen met natuurgids 
Piet Desmet in ‘De Vierkaven’. Wij zijn al-
vast in de ban van de vele soorten, die in 
dit jonge bos hun stekje gevonden heb-
ben: dodaars, fitis, grasmus, kleine kare-
kiet, kneu, koekoek, tuinfluiter, zanglijster, 
zwartkop en meer van dat moois. Kort-
om, je vroege opstaan wordt zeker be-
loond met een inspirerend vogelconcert.
Inschrijven verplicht. Afspraak op de par-
king van het domein in de Nettingstraat 
in Moorslede, vlak bij het kruispunt met 
de Vagevuurstraat. Voorzie hoge wandel-
schoenen of rubberlaarzen en warme 
kledij. Breng eventueel een fototoestel 
of verrekijker mee. Meer info bij Jean-
Pierre Vandamme (051/771.213).
Organisatie: NP KERN DE REIGER i.s.m. NP MAN-

DELSTREKE & Dienstencentrum Patria

Start cursus ‘Vogelgeluiden van 
ruigten en rietvelden’
Ingelmunster

• Dinsdag 26 april om 
19.30 u. (22.30 u.)
Zie p. 27.

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

Verwen je oren met een vo-
gelconcert en sluit af met een 
lekker en uitgebreid ontbijt. Da’s 

vroeg opstaan, maar het is de moeite 

waard! Voor de wandeling is het niet 
nodig, maar voor het ontbijt graag in-
schrijven én betalen vóór woensdag 27 
april. Stuur een mailtje naar koenraad.
blontrock@gmail.com en schrijf € 12 
per persoon over naar rekeningnummer 
BE82.0682.0550.8368 van NPGO&HD 
met de vermelding “Vroegmorgenwan-
deling + aantal personen”. Je inschrijving 
is pas geldig na ontvangst van je betaling!
Afspraak om 5 u. aan het bezoekerscen-
trum ‘De Grote Zaagbek’, Oude Brug-
seweg 239 in Oudenburg. Meer info bij 
Koenraad Blontrock (0495/240.899).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG & HOGE DIJKEN

Vroegmorgenwandeling met 
ontbijt
Staden
• Zondag 1 mei om 5 u. (8 u.)

Voor het krieken van de dag uit 
de veren, om samen bij zonsop-
gang te genieten van het ontwa-

ken van de natuur? Genieten! Dit jaar kun 
je kiezen uit 2 wandelingen: een dauwtrip 
waarbij we vooral letten op het geluid 
van de vroege vogels of je innerlijke rust 
terugvinden door een stiltewandeling. 
Beide wandeling worden begeleid door 
een expert. Na de wandeling, rond 7 u., 
staat er een (h)eerlijk, lokaal en uitgebreid 
ontbijt voor je klaar. Inschrijven verplicht, 
de deelnameprijs bedraagt € 10 voor 
volwassenen en € 5 voor kinderen t.e.m. 
12 jaar. Afspraak op de parking van het 
voetbalterrein, Ommegang Noord 12 in  
Westrozebeke (Staden). Meer info bij 
Koen Vandeportaele (0497/869.733).
Organisatie: NP KERN GROOT-STADEN i.s.m. SLS 

West-Vlaamse Hart

Putten vol Pit
Kortemark
• Zondag 1 mei vanaf 11 u. (17 u.)

Het gemeentebestuur van Kor-
temark zet sinds 2017 het do-
mein ‘De Krekemeersen’ in de 

kijker met een groot evenement. ‘Putten 
vol Pit’ is een dag vol beleving op en rond 
het water, voor klein en groot. Verwacht 
je aan talrijke activiteiten vol spelplezier, 
theater en workshops, en een gezellig 
en ontspannen samenzijn in de prachtige 
groene omgeving van de bufferbekkens 
en de stationsput. Ook Natuurpunt Kern 
Kortemark is van de partij.
Op het ogenblik dat we dit schrijven staat 

het programma nog niet helemaal op 
punt. Later meer info via de communica-
tiekanalen van de gemeente Kortemark, 
bij de ‘Dienst Vrije Tijd’ (vrijetijdsloket@
kortemark.be of 051/566.108) of via 
onze ‘Groene Flits’. Niet te missen!
Organisatie: Gemeente Kortemark i.s.m. NP KERN 

KORTEMARK e.a.

Avondwandeling in het 
Vloethemveld
Zedelgem
• Vrijdag 6 mei om 19 u. (22 u. 
30)

Het Vloethemveld is een uniek 
bos- en natuurgebied van on-
geveer 330 hectare. Het gebied 

is heel gevarieerd, met bos, heide, schrale 
graslanden en voedselarm water. Vandaag 
worden we door Kamp Vloethemveld 
gegidst, een gedeelte van dit voormalige 
militair domein en krijgsgevangenkamp 
dat normaal gezien niet toegankelijk is. 
Inschrijven verplicht. Afspraak om 19 u. 
op de parking bij het kruispunt Linden-
straat-Meiboomlaan in Roeselare voor 
carpooling (€ 0,05/km) of om 19.30 u. op 
de nieuwe parking van het domein, Diks-
muidse Heirweg 2 in Zedelgem. Deelna-
meprijs: leden € 2, niet-leden € 3. Meer 
info bij Philippe Deprez (0499/722.224).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Birdathon
West-Vlaanderen
• Zaterdag 7 mei (hele dag)

Vandaag gaat de ‘Birdathon 
2022’ door. Dat betekent dat we 
met alle vogelkijkers heel West-

Vlaanderen ondersteboven keren om zo 
veel mogelijk vogelsoorten te spotten. Dit 
kan vanuit je eigen tuin of op je favoriete 
plekje, op fiets- of wandelexcursie, op je 
ronde voor de broedvogelatlas of waar 
dan ook. Tel 5 minuten mee, een paar uur 
of een halve dag. Niets moet. Voer zater-
dag 7 mei je waarnemingen zo snel mo-
gelijk in op www.waarnemingen.be. Pro-
beer, als je mobiel invoert, elk uur alles te 
uploaden. Zo kunnen we in realtime de 
tussenstand opvolgen. Wil je op stap met 
een vogelaar met wat meer ervaring, dan 
kan dit ook in kleine groepjes. Meer info 
bij Michael Parmentier (0483/638.090) 
of Johan Bostoen (0475/381.084).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. Natuurwerk-

groep De Kerkuil
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Initiatie houtsnijden in 
het Groenhovebos
Torhout
• Zaterdag 7 mei om 9 u.
(12 u.) & 13.30 u. (16.30 u.)

Kom het avontuur buiten be-
leven! We trekken het bos in 
voor een initiatie houtsnijden. 

We gaan aan de slag met verse takken en 
houtsnijmesjes om zelf, midden in de na-
tuur, iets moois te maken. Eerst leren we 
je hoe je veilig moet werken en daarna ga 
je zelf aan de slag. Voor de jongerenwork-
shop gaan we stap voor stap vooruit met 
eenzelfde project; de volwassenen kunnen 
kiezen uit verschillende voorbeelden. Met 
deze laatste groep gaan we ook nog even 
in op het onderhoud en het slijpen van de 
mesjes. Jongeren vanaf 11 jaar zijn welkom 
in de voormiddag om 9 u., volwassenen 
in de namiddag om 13.30 u. Inschrijven 
verplicht. Voor jongeren vragen we een 
bijdrage van € 5, voor volwassenen € 10, 
drankje inbegrepen. Na inschrijven de 
deelnameprijs graag overschrijven naar 
rekeningnummer BE96.9733.8345.7505 
van Natuurpunt Torhout met de vermel-
ding ‘houtsnijden + naam deelnemer(s)’.  
Afspraak op de parking van Groenhove, 
recht tegenover de manege (Bosdreef 8, 
Torhout). Meer info bij Marijn Vanover-
berghe (0485/979.061).
Organisatie NATUURPUNT TORHOUT

Gezinszoektocht in het Bergmo-
lenbos
Roeselare
• Zaterdag 7 mei om 13.30 u. 
(15.30 u.)

Wist je dat er in Bergmolen-
bos een klein kaboutervolkje 
woont? Neen? Hoog tijd om op 

speurtocht te gaan in het Roeselaarse 
stadsrandbos. Het KEI’kleine volkje - zo 
heet die kabouterstam - roept kinderen 
van 7 tot 12 jaar op om mee te zoeken 
naar het geheime ingrediënt voor hun 
toverdrank. Wat dat geheime ingrediënt 
precies is, kom je te weten tijdens een 
gezinsspeurtocht van 3 km met Blob als 
gezel. Inschrijven verplicht. Start bij het 
kruispunt Bergstraat – Oude Maria’s-
Lindestraat in Roeselare. Meer info bij 
Philippe Deprez (0499/722.224).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. Toerisme 

Leiestreek

De Swal & de Koekelareberg
Koekelare
• Zondag 8 mei om 14.30 u 
(16.30 u.)

We gaan op verkenning in ‘De 
Swal’, die stilaan verandert in 
één groot bloementapijt. Daarna 

wandelen we naar de Koekelareberg, van-
waar we bij helder een mooi zicht krijgen 
op de kust en het heuvelland. Ondertus-
sen bekijken we ook welke geneeskrach-
tige en gezonde planten we hier vinden, 
zodat dit een echte gezondheidswande-
ling wordt. 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

Avondwandeling in de Mispe-
laarhoek
Zonnebeke
• Vrijdag 13 mei om 19 u. 
(22.30 u.)

Begin 2022 werd Natuurpunt 
eigenaar van 2 hectare hooilan-
den en 1 hectare akker op de 

grens van Moorslede en Passendale. We 
doopten het natuurgebied ‘Mispelaar-
hoek’, naar het plaatselijke toponiem. Tij-
dens de avondwandeling kan je dit vierde 
natuurgebied van Mandelstreke ontdek-
ken. De natte hooilanden worden door-
sneden met bronbeekjes van de Heule-
beek en omzoomd door houtkanten. Je 
kan er ook de twee zomereiken van meer 
dan 100 jaar oud en een merkwaardig ta-
lud met brem bewonderen. Het lijkt klein 
Heuvelland wel! Inschrijven verplicht. 
Afspraak om 19 u. op de parking bij het 
kruispunt Lindenstraat-Meiboomlaan in 
Roeselare voor carpooling (€ 0,05/km) 
of om 19.30 u. op de langsparking langs 
de Iepersestraat in Moorslede ter hoog-
te van het kruispunt met de Zuidstraat 
in Passendale. Meer info bij Wim Mari-
chal (0476/307.762).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Vroege zomer in ‘De Kleiputten’
Roeselare

• Zondag 15 mei om 10 
u. (11.30 u.)
Dit is het moment waarop alle 

vogels op vrijersvoeten zijn en ze alle 
registers open trekken. De broedvogels 
van het gebied zijn nu present en laten 
zich luidkeels horen. Op het water de 
dobberende donsjongen van heel wat 
watervogels, naast vissende aalscholvers 
en reigers. En wie weet zien we een ijs-
vogel of andere verrassingen. Mix dit met 
prachtige lentebloeiers en je hebt met-
een het recept voor een geslaagde zon-
dagvoormiddag. Dat kan je allemaal ko-
men ontdekken, samen met onze gidsen 
die ook een stukje van het Bergmolenbos 
aandoen. Inschrijven verplicht. Afspraak 
op de parking van De Kleiputten in de 
Babilliestraat in Rumbeke (Roeselare). 
Denk aan laarzen bij regenweer. Meer 
info bij Wim Marichal (0476/30 77 62).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. SLS ’t West-

Vlaamse hart & Stad Roeselare

Avondwandeling in de Rhille-
broeken
Diksmuide
• Vrijdag 20 mei om 19 u. 
(22.30 u.)

Deze periode van het jaar bruist 
het van het leven in de broeken, 
een van de topmomenten om 

vogels te spotten. Vergeet je fototoestel 
en telescoop of verrekijker niet. Inschrij-
ven verplicht. Afspraak om 19 u. op de 
parking bij het kruispunt Lindenstraat-
Meiboomlaan in Roeselare voor car-
pooling (€ 0,05/km) of om 19.30 u. aan 
de parking van ruitercentrum ‘Sport 
Vlaanderen Woumen’ in de Pollaert-
straat in Woumen. Meer info bij Michael 
Parmentier (0483/638.090).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Natuurpunt-feestweek met dé 
Natuurpuntcontainer
Koekelare
• Van zaterdag 21 t.e.m. zondag  
29 mei

Zie artikel p. 18. Meer info bij 
Peter Lemmens (051/700.695).
Organisatie: NP MIDDEN-WEST-VLAAN-

DEREN i.s.m. gemeente Koekelare
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Start cursus ‘Eetbare & giftige 
planten’
Torhout

• Dinsdag 24 mei om 
19.30 u. (22.30 u.)
Zie p. 27.

Planten & dieren determineren 
met je smartphone
Hooglede
• Dinsdag 24 mei om 19.30 u. 
(21.30 u.)

Wist je dat je smartphone met 
een paar klikken nagenoeg elke 
foto van wat er allemaal bloeit, 

fladdert en kruipt op naam kan brengen? 
En door je waarnemingen op te slaan, be-
zorg je beleidsmakers, natuurbeheerders 
en onderzoekers informatie waar zij mee 
aan de slag kunnen. Iedereen natuurwe-
tenschapper! In de aanloop naar de 
1.000-soortendag die op 11 en 12 juni 
doorgaat in Hooglede en Staden, orga-
niseren we een vorming rond ObsIden-
tify, de determinatie-app van Natuurpunt. 
Na een korte theoretische uiteenzetting 
door Sofie Declercq van Natuurpuntkern 
Groot-Staden trekken we naar buiten om 
met de hulp van ervaren gebruikers plan-
ten en dieren op naam te brengen. Info 
en inschrijven bij Stadlandschap West-
Vlaamse hart (051/275.550, westvlaam-
sehart@west-vlaanderen.be of www.
westvlaamsehart.be/1000-soortendag). 
Afspraak in zaal Geitenhove, Amersvel-
destraat 55 in Hooglede.
Organisatie: gemeente Hooglede, gemeente Staden, 

NP MANDELSTREKE, NP KERN GROOT-STADEN, 

provincie West-Vlaanderen & Stadlandschap West-

Vlaamse hart

Natuurvierdaagse naar de baai 
van de Somme
Frankrijk
• Van donderdag 26 tot zondag 
29 mei

Deze reis is volledig volgeboekt. 
Alle deelnemers betaalden 
reeds keurig het voorschot, 

maar we willen ook oproepen om het 
saldo (€ 250) te betalen tegen 15 april. 
Alvast bedankt om tijdig te betalen. Begin 
mei worden de praktische afspraken nog 
doorgestuurd. Meer info bij Peter Hant-
son (0486/899.444).
Organisatie: NP MANDELSTREKE
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Fietstocht langs onze 3 Natuur-
gebieden
Roeselare
• Zaterdag 21 mei om 9 u. (18 
u.)

Via het fietsnetwerk verkennen 
we het werkingsgebied van Na-
tuurpunt Mandelstreke. In totaal 

doen we een 50-tal kilometer op een 
rustig tempo. We vertrekken in Roeselare 
en gaan eerst op ontdekking in de omge-
ving van het Bergmolenbos in Rumbeke. 
Daar ligt het natuurgebied ‘De Kleiput-
ten’. Daarna rijden we via een stukje van 
de Kezelbergroute naar het Waterdam-
bosje. We onderzoeken er welke fauna 
en flora er in de vers gegraven poel te 
vinden is en in het bosje speuren we naar 
bosrietzanger en grasmus. Na een frisse 
pint (hopelijk) en een stevige boterham 
kunnen we het heuvelachtig parcours 
richting Passendale en Westrozebeke 
zeker aan. Via de Vrijbosroute komen 
we bij ons derde natuurgebiedje: de Vijf-
wegenpoel. Hier gaan we in het mooie 
hooiland op zoek naar oranjetipjes en 
andere insecten. Ook de 2 poelen ont-
snappen niet aan een natuuronderzoek. 
Via Oostnieuwkerke en nog een stukje 
Stroroute eindigen we weer in Roeselare. 
Inschrijven verplicht. Afspraak per fiets 
om 9 u. op de parking bij het kruispunt 
Lindenstraat-Meiboomlaan in Roeselare. 
Mee te brengen: picknick en drank, fiets-
herstelset en/of fietspomp, regenkledij 
en plantengidsen. Meer info bij Wim Ma-
richal (0476/307.762).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. KERN DE 

REIGER & KERN GROOT-STADEN

Wandeldag t.v.v. De Vijfwegen-
poel
Staden
• Zondag 22 mei vanaf 10 u.

Kom vandaag lekker wandelen 
rond de Vijfwegenpoel en steun 
zo ‘De Trappeltrienen’. Dit team, 

dat meedoet aan ‘Expeditie Natuurpunt’, 
zamelt zo geld in voor dit prachtige na-
tuurgebiedje. Meer info over hun project 
in het artikel op p. 40 van deze ‘knotwilg’ 
en op https://expeditie.natuurpunt.be/
project/35659.
Van 10 u. tot 15 u. kan je starten bij het 
stationsgebouw van Vijfwegen, Ontmij-
nersstraat 1 in Westrozebeke. We vra-

gen een bijdrage van € 2 per persoon 
(kids gratis), ter plaatse te betalen. De to-
tale wandelafstand bedraagt 5,2 km en de 
route is ook toegankelijk voor buggy’s als 
het de dagen ervoor niet regent. Graag 
vooraf inschrijven via detrappeltrie-
nen@gmail.com. En breng misschien wat 
zakgeld mee: want ook de prachtige nest-
kastjes en het heerlijke Terrestbier zal je 
er kunnen kopen. Al dit geld gaat integraal 
naar natuurgebied ‘De Vijfwegenpoel’. 
Organisatie: Expeditie NP-team ‘De Trappel Trienen’

i.s.m. NP KERN GROOT-STADEN

Planteninventarisatie (streep-
tocht) in het Bergmolenbos
Roeselare
• Zondag 22 mei om 10 u. (13 
u.)

Vorig jaar zijn we gestart met 
planteninventarisaties in IFBL-ki-
lometerhokken in ons werkings-

gebied. Dit jaar willen we dat wat beter 
inplannen, vandaar deze aankondiging. Dit 
kadert in het langetermijnproject ‘Moni-
tor jouw thuishok’ waarbij de evolutie van 
de flora gevolgd wordt binnen één vier-
kante kilometer. De waarnemingen wor-
den genoteerd in een streeplijst, vandaar 
de naam streeptocht. We starten dit jaar 
met hok D1-58-31. Inschrijven verplicht. 
Afspraak op de hoek van de Oude Zil-
verbergstraat en de Sint-Henricusweg in 
Rumbeke. Meer info bij Philippe Deprez 
(0499/722.224).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Lentewandeling in ‘De Vier-
kaven’
Moorslede
• Zondag 22 mei om 14 u. (17 u.)

Wandel met ons mee door dit 
18 hectare grote domein van 
het Agentschap voor Natuur 

en Bos. Je ontdekt er de wilde bloemen-
pracht van het voorjaar en de insecten 
die er op af komen. Inschrijven verplicht. 
Afspraak op de parking van het domein 
in de Nettingstraat in Moorslede, vlak 
bij het kruispunt met de Vagevuurstraat. 
Laarzen of wandelschoenen, fototoestel, 
loep en verrekijker kunnen van pas ko-
men. Meer info bij Jean-Pierre Vandam-
me (051/771.213).
Organisatie: NP KERN DE REIGER i.s.m. Diensten-

centrum Patria
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Tournée naturel
Kortemark
• Zondag 29 mei vanaf 9.30 u. 
(18 u.)

Ga op verkenning in Kortemark 
en ontdek een hele reeks boei-
ende natuurtuinen. Deze parti-

culiere tuinen, waarin de natuur op ver-
schillende manieren haar gang mag gaan, 
worden vandaag uitzonderlijk openge-
steld. Biodivers, biodynamisch, ecologisch, 
… Termen genoeg, maar goed voor tal 
van boeiende, genietbare en mooie ex-
perimenten. 
Speciaal voor deze dag werkten we ook 
een fietsroute van een 30-tal kilometer 
uit. Wie wil kan met de fiets op tuinex-
peditie langs de vele Trage Wegen die 
onze gemeente rijk is. Het infopunt vind 
je in samentuin ‘De Oude Pastorietuin’, 
Pastoor Blanckestraat 17 in Kortemark. 
Daar vind je vanaf 9.30 u. alle informatie 
in verband met de opengestelde tuinen 
en de uitgestippelde fietsroute. In de tuin 
van basisschool ‘De Tweesprong’, Krone-
voordestraat 62 in Handzame (Korte-
mark) kan je terecht voor een hapje en 
een drankje.
De fietsroute en de opengestelde tui-
nen zijn vooraf ook te vinden op onze 
facebookpagina en kan je digitaal krijgen 
door een mailtje te sturen naar natuur-
puntkortemark@gmail.com. Meer info 
bij Nancy Vandecasteele (0497/701.721).
Organisatie: NP KERN KORTEMARK

Avondwandeling vaarttaluds 
Moen
Zwevegem
• Vrijdag 3 juni om 19 u. 
(22.30 u.)

De heuvelkam die de water-
scheidingslijn vormt tussen het 
Leie- en het Scheldebekken, 

werd bij de verbreding van het Kanaal 
Bossuit-Kortrijk doorsneden. Zo ontston-
den er brede taluds die nu een bijzon-
dere flora herbergen. Op de Vaarttaluds 
vind je kruidenrijk grasland met botani-
sche zeldzaamheden als bitterling, fraai 
duizendguldenkruid en parnassia, orchi-
deeën als bijenorchis, rietorchis en vlees-
kleurige orchis, en verschillende soorten 
wasplaten (bijzondere paddenstoelen). 
Ook in de vlakbij gelegen ‘Oude Spoor-
weg’ is de verscheidenheid groot, niet in 

het minst door de variatie aan droge tot 
natte biotopen. Onder spontaan gegroei-
de bosjes gedijen bosanemoon, spekwor-
tel en wilde hyacint, restanten van het 
vroegere Braebosch op de Keiberg. Op 
de ondoordringbare klei van het Orvey-
tbos zijn poelen ontstaan die rijk zijn aan 
amfibieën en waar watervogels komen 
foerageren. 
Inschrijven verplicht. Afspraak om 19 u. 
op de parking bij het kruispunt Linden-
straat-Meiboomlaan in Roeselare voor 
carpooling (€ 0,05/km) of om 19.30 u. bij 
de Sint-Pietersbrug in de Kraaibosstraat 
in Zwevegem. Meer info bij Peter Hant-
son (0486/899.444). Breng eventueel 
een plantengids en een verrekijker mee.
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Avondwandeling in ‘De Vier-
kaven’
Moorslede
• Zaterdag 4 juni om 19 u. (21 
u.)

We maken een rustige avond-
wandeling door dit 18 hectare 
grote domein van het Agent-

schap voor Natuur en Bos. Kom mee-
genieten van de rust en de schoonheid 
van dit gebied. Inschrijven verplicht. Af-
spraak op de parking van het domein 
in de Nettingstraat in Moorslede, vlak 
bij het kruispunt met de Vagevuurstraat. 
Laarzen of wandelschoenen, fototoestel 
en verrekijker kunnen van pas komen. 
Meer info bij Jean-Pierre Vandamme 
(051/771.213).
Organisatie: NP KERN DE REIGER i.s.m. Diensten-

centrum Patria

Dag van het Park
Roeselare
• Zondag 5 juni om 13.30 u. 
(18 u.)

De ‘Dag van het Park’ is stilaan 
een traditie in Roeselare en met 
een spetterende gezinshappe-

ning willen we die natuur nog eens extra 
in de kijker plaatsen. Dit jaar vormt het 
stadspark het pittoreske decor voor tal 
van activiteiten voor jong en oud. Zowel 
in het Geitepark als in het Noordhof 
slaan we onze tenten op en zorgen er 
voor heel wat actie, animatie en work-
shops. Natuurlijk zullen een bar, een hapje 
en ijsje niet op het appel ontbreken! 

Aan de stand van Natuurpunt Mandel-
streke kan je als bezoeker doorlopend 
vertrekken voor een geleide ‘Natuur 
Dichtbij’-wandeling rond het bassin. Tij-
dens de wandeling bekijken we het leven 
in het stadspark. We kunnen ook verklap-
pen dat het ‘Opvangcentrum voor vogels 
en wilde dieren’ op het eind van de dag 
enkele herstelde vogels opnieuw de vrij-
heid zal geven. Het volledige programma 
is vanaf mei te vinden op www.klimaats-
witch.be. Meer info bij Martine Lakiere 
(0479/780.002).
Organisatie: Stad Roeselare i.s.m. NP MANDEL-

STREKE

Daguitstap naar het ‘Réserve 
Naturelle Régionale du Plateau 
des Landes’
Frankrijk
• Pinkstermaandag 6 juni om 
8.30 u. (18 u.)

Vandaag bezoeken we het ‘Ré-
serve Naturelle Régionale du 
Plateau des Landes’. Dit natuur-
gebied vind je op een 70 meter 
hoog plateau dat de waterschei-
ding vormt tussen de vallei van 

de Aa en het Leiebekken. Dit nieuwe 
natuurgebied ten zuiden van Saint-Omer 
bestaat uit 5 deelgebieden in de gemeen-
ten Blendecques, Helfaut, Racquinghem 
en Heuringhem. Samen vormen ze een 
halvemaan van ongeveer 10 km lang, 1 
tot 2 km breed en met een totale op-
pervlakte van ruim 200 hectare. In dit 
gebied vind je heide, beboste heide en 
kalkgraslanden, en het herbergt ook een 
belangrijk netwerk aan natte heidevelden 
en vijvers. Het staat bekend om zijn gro-
te rijkdom aan amfibieën (10 soorten), 
broedvogels (80 soorten) en zijn flora 
van voedselarme en zure milieus (meer 
dan 480 soorten). Erg zeldzaam allemaal 
in een verder kalk- en voedselrijk ge-
bied. Inschrijven verplicht. Afspraak om 
8.30 u. op de parking bij het kruispunt 
Lindenstraat-Meiboomlaan in Roeselare 
voor carpooling (€ 0,05/km). Meer info 
bij Peter Hantson (0486/899.444). Ver-
geet zeker je picknick en drank niet en 
breng eventueel een loep, plantengids en 
verrekijker mee.
Organisatie: NP MANDELSTREKE
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1.000-soortendag
Hooglede & Staden
• Van zaterdag 11 juni om 9.30 
u. tot zondag 12 juni om 18 u.

Zie artikel pagina 29 en www.
westvlaamsehar t.be/1000-soor-
tendag.
Organisatie: SLS West-Vlaamse hart i.s.m. 

NP MANDELSTREKE, NP KERN GROOT-

STADEN, provincie West-Vlaanderen, ge-

meenten Hooglede & Staden

Planteninventarisatie (streep-
tocht) bij de Vijfwegenpoel
Staden
• Zondag 12 juni om 10 u. 
(13 u.)

Vorig jaar zijn we gestart met 
planteninventarisaties in IFBL-
kilometerhokken in ons wer-

kingsgebied. Dit jaar willen we dat wat 
beter inplannen, vandaar deze aankondi-
ging. Dit kadert in het langetermijnproject 
‘Monitor jouw thuishok’ waarbij de evo-
lutie van de flora gevolgd wordt binnen 
één vierkante kilometer. De waarnemin-
gen worden genoteerd in een streeplijst, 
vandaar de naam streeptocht. Deze keer 
valt onze streeptocht samen met de 
1.000-soortendag in Hooglede en Sta-
den. We doorkruisen hok D1-45-34 met 
speciale aandacht voor natuurgebied de 
Vijfwegenpoel en de oude spoorweg-
berm. Inschrijven verplicht. Afspraak bij 
het voormalige stationsgebouw van Vijf-
wegen, Ontmijnersstraat 1 in Westro-
zebeke (Staden). Meer info bij Philippe 
Deprez (0499/722.224).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

De Swal & de Koekelareberg
Koekelare
• Zondag 12 juni om 14.30 u 
(16.30 u.)

Zie wandeling 8 mei. Meer 
info bij Georges Pollentier 
(0486/824.141).

Planteninventarisatie (streep-
tocht) middenloop Heulebeek
Zonnebeke
• Zaterdag 18 juni om 14 u. 
(17 u.)

Vorig jaar zijn we gestart met 
planteninventarisaties in IFBL-ki-
lometerhokken in ons werkings-

gebied. Dit jaar willen we dat wat beter 
inplannen, vandaar deze aankondiging. Dit 
kadert in het langetermijnproject ‘Monitor 
jouw thuishok’ waarbij de evolutie van de 
flora gevolgd wordt binnen één vierkante 
kilometer. De waarnemingen worden ge-
noteerd in een streeplijst, vandaar de naam 
streeptocht. We verkennen de vallei van 
de Heulebeek in hok E1-26-24. Inschrij-
ven verplicht. Afspraak ter hoogte van 
Potteriestraat 80 in Zonnebeke. Meer 
info bij Philippe Deprez (0499/722.224).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Wandeling over de Kezelberg-
route
Ledegem
• Zaterdag 18 juni om 14 u. (16 
u. 30)

De Kezelbergroute is een deel 
van de vroegere spoorweg Roe-
selare – Menen. Vandaag loopt 

deze zate van Beitem, een deelgemeente 
van Roeselare, via Ledegem tot aan de 
A19 nabij Menen. Landschappelijk zijn 
vooral de meersen rond de Heulebeek 
en de hoogte van de Kezelberg interes-
sant. Daarnaast is dit een groen en rustig 
alternatief om de gewestweg Roeselare-
Menen te vermijden en ook voor de 
liefhebbers van erfgoed valt er heel wat 
op en rond deze route te ontdekken. In-
schrijven verplicht. Afspraak 14 u. in de 
Stationsstraat in Ledegem, op de parking 
naast huisnummer 47. Opgelet: Google 
Maps geeft dit fout aan! Dit huisnummer 
ligt NIET tussen de huisnummers 45 en 
49, maar in een andere aftakking van de 
straat, naast de terreinen van voetbal-
ploeg ’t Olympicske. Volg de wegwijzers 
naar ‘Terrein Ol. Ledegem’. Meer info bij 
Jean-Pierre Vandamme (051/771.213).
Organisatie: NP KERN DE REIGER i.s.m. Diensten-

centrum Patria

De Koekelareberg & De Swal
Koekelare
• Zondag 19 juni om 9 u. (12 u.)

Vandaag bezoeken we ‘De Swal’, 
het prachtige hooilandje van 
onze collega’s van Natuurpunt 

Ruidenberg. In juni kleurt dit helemaal 
geel en paars door de boterbloemen, 
grote ratelaars, orchideeën en koekoeks-
bloemen. Daarna wandelen we naar de 
top van de Koekelareberg, waar we een 

prachtig uitzicht hebben, helemaal tot 
aan de kustlijn. Afspraak om 9 u. aan het 
bezoekerscentrum ‘De Grote Zaag-
bek’, Oude Brugseweg 239 in Ouden-
burg voor carpooling of om 9.30 u. aan 
café ‘De Klyteput’, Bergmolenweg 2 in 
Koekelare. Meer info bij Koenraad Blon-
trock (0495/240.899). 
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG & HOGE DIJKEN

Wandeling in ‘De Kleiputten’
Roeselare
• Zondag 19 juni om 10 u. 
(11.30 u.)

Wil je de zomer passend inzet-
ten? Zin om in ‘De Kleiputten’ 
te genieten van het frisse lente-

groen? Doen! Onze natuurgidsen zwaaien 
met veel plezier de poorten van het na-
tuurgebied voor je open. Daar barst het 
van het nieuwe leven. Oudervogels zijn 
non-stop in de weer om de hongerige 
bekken van hun jongen vol te stouwen en 
groene kikkers zonnen aan de waterkant, 
waar je ook overvliegende libellen kan 
spotten. De vlinders warmen zich in de 
beschutte hoekjes van het reservaat op 
om bloeiende kruiden te bezoeken. Kom 
en geniet. Inschrijven verplicht. Afspraak 
op de parking van ‘De Kleiputten’ in de 
Babilliestraat in Rumbeke (Roeselare). 
Bij nat weer zijn laarzen handig. Meer 
info bij Martine Lakiere (0479/780.002).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. SLS West-

Vlaamse hart

Duinenexcursie in Noord-Frank-
rijk
Frankrijk
• Zondag 26 juni om 8.30 u. 
(18 u.)

Eind juni trekken we traditiege-
trouw naar de duinen. De uit-
gestrekte Noord-Franse duinen 
beginnen net over de grens en 
sluiten mooi aan op het West-
hoekreservaat in De Panne (350 

ha). Eerst kom je in Bray-Dunes ‘la Dune 
du Perroquet’ tegen, waarvan 183 ha be-
schermd is als natuurgebied. Even verder-
op, net ten westen van het centrum, ligt ‘la 
Dune Marchand’, 83 ha groot. Nog weste-
lijker, in Zuydcoote en Leffrinckoucke, ligt 
‘la Dune Dewulf ’. Goed voor 238 ha bij-
zondere natuur. In ‘la Dune du Perroquet’ 
vormt de wind het landschap. Je vindt er 
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grote sikkelvormige duinen, waaronder 
een van de drie grootste mobiele dui-
nen van de hele West-Europese kust. 
We verkennen er droge en natte dui-
nen, duinstruweel en graslanden. In ‘la 
Dune Dewulf ’ alleen al groeien er meer 
dan 300 plantensoorten. Kortom: meer 
dan genoeg om te ontdekken. Breng 
een lunchpakket mee en eventueel een 
loep, plantengidsen en een verrekijker. 
Inschrijven verplicht. Afspraak om 8.30 
u. op de parking bij het kruispunt Lin-
denstraat-Meiboomlaan in Roeselare 
voor carpooling of om 9.30 u. in Bray-
Dunes in de ‘Boulevard des Oyats’, in 
de bocht net ten zuiden van het kruis-
punt met de ‘Rue des Sapins’. Meer 
info bij Peter Hantson (0486/899.444).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Expeditie Natuurpunt tegemoet
Diepenbeek
• Zondag 26 juni om 9 u. (22 u.)

We zorgen voor een warm 
onthaal van expeditieteam ‘de 
Trappeltrienen’, die met hun 

tweedaagse voettocht over de Grote 
Neteroute geld inzamelen voor onze 
Vijfwegenpoel. De exacte aankomst-
plaats in Diepenbeek is nog niet gekend. 
Dit hangt af van de coronamaatregelen 
op dat ogenblik en of er aansluitend nog 
een feestje georganiseerd mag worden. 
We sporen van station Roeselare naar 
Diepenbeek en wandelen van daar naar 
de aankomstplaats via natuurgebiedjes 
in de Demervallei. Inschrijven ver-
plicht. Afspraak om 9 u. aan het station 
van Roeselare. Meer info bij Philippe 
Deprez (0499/722.224).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Natuur.atelier – Waterplezier 
voor 7- tot 12-jarigen.
Kortemark
• Vrijdag 1 juli om 13 u. 
(16.30 u.)

Zie jij het zitten om de grote 
vakantie op een leuke manier 
in te zetten? Om met de voe-

ten in het water te ploeteren? Om te 
helpen bij het schoonmaken van een 
vijver? Om het waterleven daarin te 
onderzoeken? Schrijf je dan snel in 
voor deze activiteit! Breng kleding mee 
die nat mag worden, of zwemkledij, en 

een handdoek natuurlijk. Inschrijven 
verplicht. Afspraak op de speelweide 
van basisschool ‘De Tweesprong’, Kro-
nevoordestraat 62 in Handzame (Kor-
temark). Ingang via het zwarte hekken 
aan de containerklassen. Meer info bij 
Valerie Depoorter (0497/531.195).
Organisatie: NP KERN KORTEMARK

Insecten- & planteninventa-
risatie (streeptocht) bij het 
Roulartabos
Roeselare
• Zaterdag 2 juli om 14 u. 
(17 u.)

Vorig jaar zijn we gestart met 
planteninventarisaties in IFBL-
kilometerhokken in ons wer-

kingsgebied. Dit jaar willen we dat wat 
beter inplannen, vandaar deze aankon-
diging. Dit kadert in het langetermijn-
project ‘Monitor jouw thuishok’ waarbij 
de evolutie van de flora gevolgd wordt 
binnen één vierkante kilometer. De 
waarnemingen worden genoteerd in 
een streeplijst, vandaar de naam streep-
tocht. Vandaag combineren we dit met 
een beperkte insecteninventarisatie. 
We lopen in en om het Roulartabos 
in hok D1-57-24. Inschrijven verplicht. 
Afspraak ter hoogte van Meiboomlaan 
11 in Roeselare. Meer info bij Philippe 
Deprez (0499/722.224).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

37e Sint-Janskruidwandeling
Ledegem
• Zondag 3 juli om 13.30 u. 
(17 u.)

Magda Demeyere en Gilbert 
Vandekerkhove nemen je 
mee langs een stukje van de 

Kezelbergroute in Ledegem, waar ze 
vertellen over de plaatselijke planten-
groei, de geneeskrachtige werking en 
de volkse gebruiken ervan. Afspraak 
naast het voormalig stationsgebouw 
van Ledegem, te bereiken van de 
Papestraat (start Kezelbergroute) of 
via de Stationsstraat (zie wegaandui-
ding ter plaatse). Meer info bij Roland 
Allegaert (056/501.742) of Magda De-
meyere (056/500.318).
Organisatie: Natuurwerkgroep De Kolleblomme 

i.s.m. NP MANDELSTREKE

Start cursus ‘Natuurverken-
ner’
Roeselare

• Zaterdag 24 septem-
ber om 9 u (12 u.)
Zie p. 27.
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P O P - U P - A C T I V I T E I T E N
Zowel Natuurpunt Mandelstreke als 
Natuur.werkgroep Torhout organiseren 
regelmatig ‘pop-up-activiteiten’. Dat zijn 
‘activiteiten die plots opduiken’ en erg 
snel georganiseerd worden, bijvoorbeeld 
omdat er ergens een bijzondere vogel 
werd gespot of omdat het de ideale 
omstandigheden zijn om een inventari-
satie te doen. Ben je in deze activiteiten 
geïnteresseerd, stuur dan een mailtje 
naar Philippe Deprez van NP Mandel-
streke (secretaris@natuurpuntmandel-
streke.be) en/of naar Geert Carette 
van Natuur.werkgroep Torhout (geert.
carette@skynet.be). Zij sturen je dan 
een bericht wanneer zij iets organiseren. 

Wie in Kortemark, Roeselare of Tor-
hout woont en het financieel moeilijk 
heeft, kan korting krijgen op het lid-
geld van Natuurpunt en op deelname 
aan betalende activiteiten. Afhankelijk 
van de gemeente bedraagt deze kor-
ting  50% tot 80 %. Meer info bij de 
bevoegde diensten in Kortemark (soci-
aalhuis@kortemark.be of 051/269.210) 
Roeselare (vrijetijd@roeselare.be of 
051/262.400) of Torhout (sociaal.huis@
torhout.be of 050/221.233).

Als lid van Natuurpunt ben je tijdens alle 
Natuurpuntactiviteiten verzekerd voor 
Burgerlijke Aansprakelijkheid, Lichame-
lijke Ongevallen en Rechtsbijstand. Opge-
let: dit geldt niet voor wie geen lid is en/of 
enkel een abonnement heeft op ‘de knot-
wilg’. Als cursist, occasionele medewerker 
of vrijwilliger ben je sowieso verzekerd. 
Daarvoor maakt het niet uit of je lid bent.

Wil je een wandeling met natuurgids 
boeken voor je familie of vereniging? 
Neem contact op met de plaatselijke 
conservator of voorzitter (zie laatste 
pagina van deze ‘knotwilg’).
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c u r s u s s e n a c t i v i t e i t e n

Start cursus ‘Vogelgeluiden 
van ruigten en rietvelden’
Ingelmunster
• Dinsdag 26 april om 19.30 
u. (22.30 u.)
Deze cursus met Koen Leysen is 
volledig volgeboekt. Begin april wor-
den de praktische afspraken nog 
eens doorgestuurd. Niet vergeten: 
de excursies starten telkens om 5 
u.!!! Op 30/4 gaat deze door in de 
Mandelhoek en op 7/5 trekken we 
naar de Blankaart. Meer info bij Piet 
Desmet (0484/658.233).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. Na-

tuuracademie & NP De Buizerd

Start cursus ‘Eetbare & gif-
tige planten’
Torhout
• Dinsdag 24 mei om 19.30 u. 
(22.30 u.)
De mens is een nieuwsgierig wezen. 
Op zoek naar voedsel heeft hij in 
een ver verleden zowat alle planten 
op eetbaarheid getest. Dat daarbij 
slachtoffers gevallen zijn, staat buiten 
kijf. Aanvankelijk werd de kennis over 
giftigheid of eetbaarheid mondeling 
van generatie op generatie doorge-
geven. Sinds de 16de eeuw gebeurt 
dat ook schriftelijk. Maar omdat wij 
tegenwoordig gewoon zijn om vei-
lig voedsel in de winkel te kopen, is 
de kennis over de bruikbaarheid van 
planten in de vergeethoek geraakt.

Deze cursus met Hans Vermeulen wil 
dat verhelpen en leert je wat onze 
voorvaderen al van kindsbeen af wis-
ten. Naast een aantal algemeenheden 
besteden we aandacht aan inhouds-
stoffen en vergiftigingssymptomen. 
Dit is een laagdrempelige cursus, 
maar enige basiskennis van veelvoor-
komende inheemse planten is wel 
handig.

De enige theorieles gaat door op 
dinsdagavond 24 mei van 19.30 u. 
tot 22.30 u. Club de B in Torhout. De 
excursies gaan door op zaterdagna-
middag van 14 u. tot 17 u. Op 18 juni 
trekken we naar de Pastorietuin en 
de Krekemeersen in Kortemark, op 
2 juli naar het Groenhovebos in Tor-

hout en op 3 september naar voed-
selbos De Veldernis in Zedelgem.

Voor deze cursus zijn verschillende 
tarieven van toepassing:
- Steuntarief: met een paar euro’s ex-

tra maak je onze activiteiten betaal-
baar voor iedereen - 48 euro.

- Standaardtarief: dekt de kosten van 
je cursus - 42 euro.

- Ledentarief: als lid van Natuurpunt 
en/of het Open Netwerk kan je ge-
nieten van een korting - 36 euro.

- Sociaal tarief (voor wie het wat 
minder breed heeft) & studenten-
tarief (-25 j) - 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.

Binnen deze cursus wordt gebruik 
gemaakt van de Natuur.flora van 
Hans Vermeulen. De Natuur.flora is 
een determinatiegids waarmee je op 
een vlotte manier ruim 3.500 plan-
tensoorten op naam kan brengen. 
Je kan hem bij je inschrijving mee 
bestellen voor de voordeelprijs van 
26,55 euro. (i.p.v. 29,50 euro). Gel-
dig voor leden en niet-leden! Om de 
gids te bestellen vink je “Ik bestel een 
Natuur.flora” aan bij het inschrijvings-
formulier. Je ontvangt de flora bij de 
eerste les van de cursus. Meer info 
over de flora vind je op de winkelpa-
gina. Wacht je liever af, dan kan je de 
flora achteraf bestellen via de winkel. 
Je betaalt dan een bijkomende ver-
zendingskost. Nalevering binnen de 
cursus is niet mogelijk.

Geïnteresseerd? Schrijf je dan in via 
de site van Natuurpunt (zoektermen 
‘eetbare giftige planten 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 ‘Club de B’ in de tuin 
van CC de Brouckere, ’s Gravenwin-
kelstraat 5 in Torhout. Meer info bij 
Peter Lemmens (051/700.695).
Organisatie: NP MIDDEN-WEST-VLAANDE-

REN

Start cursus ‘Natuur-
verkenner’
Roeselare
• Zaterdag 24 september om 9 
u (12 u.)
De cursus Natuurverkenner is een 
interactieve en wervelende instap-
cursus voor wie van de natuur houdt. 
Er is geen enkele voorkennis vereist, 
enkel je enthousiasme telt! We voor-
zien geen binnenactiviteiten en trek-
ken zo veel mogelijk naar buiten, de 
natuur in.

In 10 unieke activiteiten, van septem-
ber tot begin juni, verkennen we de 
natuurgebieden in eigen streek en 
dompelen we je onder in de won-
dere wereld van onze wilde planten 
en dieren. Deze excursies gaan door 
op zaterdag, meestal in de voormid-
dag. Ondertussen maak je kennis 
met Natuurpunt Mandelstreke en 
wat onze vrijwilligers doen voor de 
plaatselijke natuur. Laat deze boei-
ende kennismaking niet aan je neus 
voorbijgaan en nodig buren, familie 
en vrienden mee uit. 

Geïnteresseerd? Schrijf je dan in via 
de site van Natuurpunt (zoekter-
men ‘Natuurverkenner Roeselare’). 
Na je inschrijving ontvang je een 
digitale mailbevestiging en alle in-
formatie in verband met de betaling. 
(We vragen een bijdrage van € 60 
voor leden, € 80 voor niet-leden.) 
Mocht je na een paar minuten nog 
geen mail ontvangen hebben, con-
troleer dan of deze niet in je SPAM-
box zit. Zo niet, neem dan even con-
tact met ons op. Meer info bij Piet 
Desmet (natuur.mandelstreke@
gmail.com). 
Organisatie: NP MANDELSTREKE      
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In het weekend van 11 en 12 juni 
gaan we weer op zoek naar 1.000 
soorten wilde planten en dieren. 
Dit jaar focussen we ons op de 
gemeenten Hooglede en Staden. 
Naast leuke zoekmomenten en 
verbroedering tussen verschillende 
natuurwerkgroepen, levert deze 
grootschalige inventarisatie een 
mooie momentopname op van hoe 
het met de biodiversiteit gesteld is 
in deze twee gemeenten.

Dit is ondertussen al de 6e editie 
van de 1.000-soortendag in Stad-
landschap West-Vlaamse hart. Vorig 
jaar waren we nog te gast in Roe-
selare, waar we er in slaagden om 
met 93 waarnemers 1.331 soorten 

Top tien zoekgebieden
Vanuit het hoofdkwartier van dit weekend, jeugdverblijf ’t Okker-
notje in de Vyvestraat in Oostnieuwkerke (een paar honderd meter 
van het Moerasbos), sturen we onze experts uit naar alle hoeken van 
Hooglede en Staden. Het inventariseren gebeurt over het volledige 
grondgebied van deze gemeenten, maar de aandacht gaat natuurlijk 
in de eerste plaats naar de gebieden waar we veel soorten ver-
wachten. We denken dan aan bossen, groenlinten, kerkhoven, parken, 
braakliggende terreinen, ecologische en oude tuinen, waterpartijen 
(beken, poelen, vijvers), bloemrijke weides, …

De top tien van zoekgebieden ziet er – in alfabetische volgorde - uit 
als volgt:
- Bufferbekkens in Hooglede en Staden
- Domein Ter Kerst in Gits
- Duitse militaire begraafplaats in Hooglede
- Keuneleute in Westrozebeke
- Oude Pastorietuin in Gits
- Moerasbos in Oostnieuwkerke
- Polderbos in Staden
- Verlaten spoorwegbermen rond Vijfwegen in Westrozebeke
- Vijverbos in Westrozebeke
- Vrijbosroute in Hooglede en Staden

Ken jij nog interessante plekken in Hooglede of Staden waar experts 
kunnen rondneuzen? Speel je tip door aan sofiedecl@gmail.com of 
westvlaamsehart@west-vlaanderen.be.

planten en dieren te turven. Doen 
we dit jaar nog beter?

In de marge van dit grote zoe-
kweekend organiseren we ook een 
aantal publieksactiviteiten. Op dins-
dagavond 24 mei warmen we ons 
op met een ‘Workshop ObsIden-
tify voor beginners’. Want met een 
paar klikken op je smartphone kan 
je nagenoeg elke foto van wat er 
bloeit, fladdert en kruipt op naam 
brengen. Iedereen kan dus helpen 
zoeken en soorten ingeven op de 
1.000-soortendag, zelfs vanuit je 
luie tuinstoel thuis.

Tijdens het weekend zelf kan je op 
egelwandeling met Filip Moerman, 

je aansluiten bij een avondexcursie 
rond uilen en vleermuizen of je op 
sleeptouw laten nemen door Anton 
Van Derbeken die een fietsexcursie 
rond het thema bomen organiseert. 
En er volgen zeker nog een aantal 
extra activiteiten.

Blijf je graag op de hoogte van het 
programma van de 1.000-soorten-
dag? De tussenstand met het aantal 
gevonden soorten volgen? Sfeer-
foto’s bekijken? Check www.west-
vlaamsehart.be/1000-soortendag.

Wil je graag zelf actief meespeuren 
naar bijzondere soorten of heb je 
een tuin met veel inheemse planten 
waar we een nachtje een nachtvlin-
derval mogen parkeren? Stuur dan 
een mailtje naar Sofie Declercq op 
sofiedecl@gmail.com.

De organiserende partners dit jaar 
zijn de gemeenten Hooglede en 
Staden, Natuurpunt Mandelstreke 
en Kern Groot-Staden, provincie 
West-Vlaanderen en Stadlandschap 
West-Vlaamse hart. 

Koen Vankeirsbilck & Sofie Declercq

1.000-soortendag in Hooglede & Staden 
op 11 & 12 juni

Een lentefoto van het Polderbos in Staden, waar 

we ook gaan inventariseren. Foto: Koen Cornelus.
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A L G E M E N E  I N F O R M AT I E

Faîte et Racines: bosbescherming 
in de Corrèze

Toen we in 2008 op zoek waren 
naar een boerderij in Frankrijk, om 
een oude droom waar te maken, be-
landden we toevallig in de voor ons 
onbekende Corrèze. We waren on-
middellijk gecharmeerd door de au-
thenticiteit van de streek, de mooie 
landschappen met gemengde loof-
bossen, de rijke graslanden, het zui-
vere water en het aangename klimaat. 
De beslissing was snel genomen en 
na enkele jaren weg en weer rijden, 
en verbouwingswerken, vestigden we 
ons er definitief begin 2012.

De Corrèze was lange tijd een moei-
lijk bereikbare streek. Door de indu-
strialisatie en plattelandsvlucht, tussen 
de twee wereldoorlogen en vooral 
na de tweede, zijn veel hellingen 

spontaan weer verwilderd, zodat dit 
departement met zijn 42% bosopper-
vlakte de groene long van Frankrijk is. 

De biodiversiteit van dit gebied, de 
lucht- en waterkwaliteit, de relatieve 
afwezigheid van pesticiden, industri-
ele landbouw, industrie en mijnbouw 
maken dit departement tot een van 
de groenste en zuiverste van Frank-
rijk. Das, edelhert, genetkat, marter, 
otter en wilde kat zijn volop aanwe-
zig; gems, lynx en wolf komen meer 
en meer onze richting uit. Daarnaast 
zijn vogels als appelvink, boomleeu-
werik, cirlgors, dwergarend, havik, 
kleine vliegenvanger, rode en zwarte 
wouw, slangenarend, slechtvalk, zwar-
te specht en vele andere goed verte-
genwoordigd.

Rond 2015 wordt de Limousin sa-
mengevoegd met andere departe-
menten tot de Nouvel Aquitaine, 

De bossen van de Corrèze, dé groene long van Frankrijk, worden bedreigd door grootschalige houtkap, o.m. voor ‘biobrandstoffen’.

 Foto: Patrick Mollema.
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een administratief departement dat 
zich uitstrekt van boven Bordeaux 
tot onder Limoges. Veel economische 
en industriële activiteiten worden ge-
rentabiliseerd: de energiesector en de 
houtindustrie gooien zich op biomas-
sa, export naar China, papierindustrie 
en pellets. De gevolgen op het terrein 
zijn snel merkbaar. Zware abbateuses, 
bosontginningsmachines, beginnen 
hun destructieve werk: volledige kaal-
kap, een chaos van afgebroken takken, 
een verwoeste bodem. 

Boeren krijgen subsidies voor elke 
hectare in cultuur. Dus: ontbossen, 
nog meer koeien en tweemaal geld 
opstrijken. Een ander absurd gegeven 
is die biomassa: hernieuwbare ener-
gie, gesubsidieerd met belastinggeld. Ik 
heb zelf de berekening niet gemaakt, 
maar ieder nuchter denkende onder-
nemer bevestigt het: bomen omhak-
ken (zelfs alle jonge bomen), uitslepen, 
laden, transporteren, vermalen, dro-
gen, opslaan en dan terug transpor-

Als reactie hierop komen we met een 
15-tal bewoners, vooral ‘neoruralen’, 
samen in Argentat en richten we de 
vzw ‘Faîte-et-Racines’ (FeR) op. Het 
doel is duidelijk: bossen beschermen 
en beheren door aankoop via giften. 
Met publiciteit via krantenartikels, 
onze eigen netwerken, een speciale 
site en standjes op evenementen en 
markten, komen er de eerste maan-
den enkele tienduizenden euro’s bin-
nen. We gaan op zoek naar bos. De 
bedoeling is oudere gemengde bos-
sen te kopen die bedreigd worden 
omdat ze gemakkelijk te ontginnen 
zijn door hun ligging, toegankelijkheid 
en topografie. Net die oude gemeng-
de bossen herbergen de grootste bio-
diversiteit.

Ons eerste project is een vlak oud 
loofbos van 8 hectare met vijver. De 
eigenaar is akkoord en wil wachten 
tot we de som bij elkaar hebben. 
Maanden later, op de afspraak bij de 
notaris, laat hij afweten. Achteraf ver-

teren, allemaal met fossiele brandstof, 
om er een biobrandstof van te ma-
ken…???

In de herfst van 2018 vaardigt de 
Prefecture het bevel uit dat alle  
boseigenaren langs departementale 
wegen hun bomen moeten snoeien. 
De eigendomsstructuur in de Corrè-
ze is zeer versnipperd. Kleine en mid-
delgrote landbouwbedrijven, vele met 
erfgenamen overal in Frankrijk, kun-
nen de snoeiwerken niet zelf uitvoe-
ren en doen beroep op grote hout-
kapbedrijven. Deze verplaatsen zich 
enkel voor grote werven en maken 
van de gelegenheid gebruik om hon-
derden monumentale bomen langs 
de wegen te kappen en grote per-
celen te rooien. Op enkele maanden 
tijd worden we met een verkrachting 
van het landschap geconfronteerd. Er 
komt een golf van protest. Een online 
petitie verzamelt op enkele weken tijd 
40.000 handtekeningen en de Prefec-
ture wordt onder vuur genomen.
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nemen we dat hij en de burgemeester 
door de gendarmerie en de prefect 
onder druk zijn gezet om het niet 
aan ons, ecologische extremisten, te 
verkopen... Vandaag blijft er van dit 
mooie bos niets meer over. We publi-
ceren dit verhaal en door de publieke 
verontwaardiging krijgen we een uit-
zending op TV-zender France 3, wat 
onze bekendheid doet groeien en er 
voor zorgt dat er meer geld binnen 
stroomt. 

Een ander probleem bij aankopen is 
dat de omliggende eigenaren en boe-
ren, via de overheidsinstantie SAFER, 
voorkooprecht hebben. Gelukkig 
sympathiseert een notaris uit Argen-
tat met onze vereniging en speelt zij 
regelmatig verkopen en nalatenschap-
pen door. Nalatenschappen zonder 
erfgenamen mogen door haar ge-
regeld worden, ook de prijs, en zo 
brengt ze ons op de hoogte van de 
verkoop van 37 hectare rijk gemengd 
loofbos in Champagnac la Prune. Te-
gelijkertijd kunnen we een perceel 
van 4,5 hectare in de prachtige vallei 
van de Cère aankopen, broedgebied 
van de dwergarend. Beide gebieden 
kunnen we kopen aan de prijs van 
650 €/ha. (Jaja, een beetje pijnlijk voor 
jullie Vlamingen…).

Na een jaar valt onze groep terug tot 
4 actieve leden, waardoor het werk 
te veel en te zwaar wordt. We over-
leven deze moeilijke periode en en-
kele particulieren stellen voor bossen 
voor ons te kopen. Zo slagen we erin 
een complex van 25 hectare aan te 
kopen in de vallei van de Doustre bij 
La Roche Canillac, een juweeltje. De 
eigenaar, een bosontginner, zou het 
nooit aan de FeR verkocht hebben… 
Een tweede verkoop van 13,6 hectare 
is momenteel lopende. Er komt nog 
een gift aan van 3,5 hectare en met de 
aankoop van enkele kleinere percelen 
naderen we de 100 hectare. Bij bos-
sen die door derden werden aange-
kocht sluiten we een beheercontract 
voor 30 jaar af.

Intussen is de groep actieve FeR-
leden weer stevig gegroeid en heb-

leiding van François, een houtvester 
uit de Cantal. Maar het merendeel 
van onze bossen wordt ‘en évolution 
libre’ overgelaten. Daar kan de natuur 
zijn gang gaan.

De bekendheid en invloed van de 
FeR neemt gestaag toe: we worden 
meer en meer gecontacteerd en ge-
raadpleegd door pers, alternatieve 
bosorganisaties, milieugroepen en 
particulieren. Door die samenwer-
king ontstaan ook nieuwe initiatieven. 
Zo wordt er ten zuiden van Limoges 
een gelijkaardig project opgestart. 

Meer weten? Deze hele bospro-
blematiek wordt duidelijk geschetst 
in de documentaire ‘Le temps des 
forêts’ van François Xavier Drouet, 
die in 2018 werd uitgebracht. Ver-
dere informatie vinden jullie ook op 
onze website www.faite-et-racines.
org. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar in 
Frankrijk, helaas niet in België. Er zijn 
al enkele Vlaamse kandidaten om hier 
bos aan te kopen en door de FeR te 
laten beheren. Voor wie een zinvol 
project zoekt: de prijzen schomme-
len rond de 2.000 € per hectare.

Karel Desmet

www.faite-et-racines.org

www.aubellet.com

Kaart: www.wikipedia.org

 

ben we ons verdeeld in verschillende 
werkgroepen: een bestuursgroep en 
groepen voor aankoop, prospectie 
en evenementen, biodiversiteit en 
educatie, en een groep mobiele zaag. 
Deze laatste is het gevolg van een 
van onze doelstellingen: een verant-
woord bosbeheer en het valorise-
ren van het hout. De laatste kleine 
artisanale zagerij sloot haar deuren 
in 2019 en een overname was niet 
mogelijk. Daardoor zijn boseigenaren 
nu aangewezen op grote industriële 
bedrijven. Door de aankoop van een 
mobiele zaag slagen we erin opnieuw 
een lokale verwerking en opwaarde-
ring van het hout aan te bieden, en 
tevens een inkomen te genereren. 
Dat is belangrijk omdat de inkomsten 
via donaties na het eerste jaar snel 
achteruit gingen en de aankoopprijs 
van bos en hout aan het toenemen 
is. Het orderboekje is intussen voor 
meer dan zes maanden gevuld.

Een van onze leden biedt ons gratis 
een bureel en vergaderruimte aan 
en we kopen een bouwterrein aan 
om een loods voor de mobiele zaag 
te bouwen. Een enthousiaste groep 
vrijwilligers komt iedere zondagna-
middag samen om onderhoudswer-
ken en dunningen door te voeren. 
Zo komt er ruimte voor spontane 
verjonging in monotone naaldhout-
aanplantingen. Dat gebeurt onder 
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Paradijsstraat 2 - Roeselare-Beveren
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info@davidtshubert.be

Houthandel
Carpentier
Gitsbergstraat 53

8830 Hooglede-Gits
Tel. 051 20 20 04 
Fax 051 24 59 52
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Even voorstellen: 
ASHA Fair Trade & Banglabari vzw

In dit nummer van ‘de knotwilg’ vind 
je voor het eerst een advertentie 
van naaiatelier ASHA Fair Trade, 
een project van Banglabari vzw uit 
Torhout. We stellen met veel ple-
zier hun werking aan je voor.

Borduuratelier ASHA startte in april 
2008 als internationaal ontwikke-
lingsproject in een kleine flat in een 
arme wijk van Dhaka, de hoofdstad 
van Bangladesh. Het ASHA Fair Trade 
Project garandeert arme vrouwen 
uit de sloppenwijken werk en een 
loon dat hoger ligt dan het mini-
mumloon in de textielsector daar. 
Bovendien krijgen ze elke dag een 
gratis maaltijd en hebben ze toegang 
tot behoorlijk sanitair. ASHA komt 
verder tussen in de ziektekosten en 
betaalt voor verschillende kinderen 
de schoolkosten. De aanwezigheid 

in het atelier doorbreekt ook het 
sociaal isolement dat sommige van 
deze jonge vrouwen ervaren.

ASHA, dat trouwens hoop betekent, 
stelt acht jonge vrouwen tewerk. 
Het aanbod aan producten breidde 
de voorbije jaren sterk uit, van met 
de hand geborduurde schorten, ta-
fellakens en tafellopers tot geperso-
naliseerde gadgets en zelfs partyten-
ten. Kijk zeker eens op de webshop 
www.banglabari.be/winkel, want om 
dat loon en die extra voorzieningen 
te financieren zijn er natuurlijk in-
komsten nodig.

Dit naaiatelier is één van de vier 
projecten die ondersteund wor-
den door Banglabari vzw. Deze vzw 
werd opgericht in 2014 en verenigt 
een groep vrijwilligers die via allerlei 

projecten de armoede in Bangladesh 
bestrijden. Ze rolden in het ontwik-
kelingswerk via de Damiaanactie. 
Een fietsinleefreis in het land, in 2003, 
was een ervaring die bleef nazinde-
ren en die uiteindelijk het startschot 
was voor een hele reeks projecten.
Banglabari vzw organiseert niet al-

Het Bengaalse woord Banglabari 
betekent “Huis in Bangladesh”. 
Ons logo stelt een man voor die 
droomt van een eigen huis, maar 
met z’n voeten in het water staat.

Links naaiatelier ASHA in Dhaka en rechts een voorbeeld van de schorten die daar geborduurd worden.
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leen geldinzamelingsacties, maar ook 
activiteiten waarbij ontmoeting cen-
traal staat. Er zijn (fiets)inleefreizen, 
onderwijsprojecten en allerlei solida-
riteitsacties waarbij de nadruk ligt op 
informatieverspreiding. 

In Bangladesh steunt de vzw 4 ver-
schillende projecten. Naast ASHA 
zijn dat Banglaboost, Bhalo Bangla en 
ecologische huizenbouw door Eco 
Home Solution (EHS).

Banglaboost wil, zoals de naam het 
zegt ‘een duw geven’ aan de aller-
armste Bengalen. Dit gebeurt door 
ex-blauwhelm Jean-Pierre Jenet die 
zijn tijd en kennis besteedt aan het 
bouwen, herstellen of verbeteren 
van de huizen van de allerarmste 
inwoners. Met Banglabari kopen wij 
materialen aan waarmee hij aan de 
slag kan.

BhaloBangla is een jonge, Gentse ac-
tiegroep die financiële en materiële 
steun biedt aan een school en een 
weeshuis in Ramkot. De teamleden 
gaan er jaarlijks op werkbezoek om 
activiteiten voor de kinderen te or-
ganiseren en om de leerkrachten 
van de school te ondersteunen. 

Samen met EHS stelt Banglabari ook 
geld ter beschikking van Bengaalse 
gezinnen om duurzame, eenvoudig 
te onderhouden huizen te bouwen. 

vzw bij de Bengaalse huizenbouw 
voor stenen met de laagst mogelijke 
CO2-uitstoot en milieuvervuiling. 
Eco Home Solution, een sociaal be-
drijf dat werd opgericht door onze 
Belgische medewerker Willem Gees, 
ontwikkelde de voorbije jaren uitste-
kende ECO-blokken die als alterna-
tief kunnen dienen voor bakstenen. 
De blokken worden niet gebakken, 
maar geperst. Hierdoor is de ecolo-
gische voetafdruk van deze blokken 
10 maal lager dan die van baksteen. 
Bovendien hebben de blokken een 
uitstekende isolatiewaarde, een hoge 
druksterkte en een lage waterab-
sorptie. Ze weerstaan gemakkelijk 
krachtige stormen, in tegenstelling 
tot de bakstenen en golfplaten hui-
zen van arme families. 

Door het prijsverschil tussen tradi-
tionele bouwmaterialen en ECO-
blokken bij te passen, helpt Bangla-
bari vzw nu armere families om 
ecologisch te bouwen. Zo dragen 
deze ECO-huizen bij tot het verbe-
teren van de economische ontwik-
keling, gezondheid, milieukwaliteit en 
veiligheid. 

Meer info over onze projecten en 
hoe je ons kan steunen op www.
banglabari.be. Dhonobat! Dankjewel!

Tekst: Patrick Adam

Foto’s: Banglabari vzw

Een huis is méér dan een dak boven 
het hoofd: zonder goede huisves-
ting slaap je ‘s nachts niet veilig, ben 
je vatbaar voor ziektes, heb je geen 
energie om aan het werk te gaan en 
word je al snel een sociale outcast. 
Kortom, door het ontbreken van on-
derdak beland je in een spiraal van 
armoede. Banglabari helpt mensen 
om deze vicieuze cirkel zélf te door-
breken door huizen te financieren 
via een eco-premie. 

Om daarvoor in aanmerking te ko-
men moeten de huizen aan drie 
voorwaarden voldoen: een hygiënisch 
toilet, toegang tot drinkbaar water en 
een vaste sokkel van minstens 80 cm 
boven het overstromingsniveau. Dat 
laatste is absoluut nodig omdat Bang-
ladesh te kampen heeft met enorme 
overstromingen, een gevolg van de 
klimaatverandering.

Voor woningen heb je stenen no-
dig en jammer genoeg behoren de 
steenbakkerijen in Bangladesh tot 
de ergste vervuilers daar. De primi-
tieve ovens gebruiken steenkool van 
de laagste kwaliteit en hebben een 
slechte verbranding. Ze zijn aanspra-
kelijk voor 80% van de luchtvervui-
ling en de overheid zou de 7.000 
steenbakkerijen graag sluiten, maar 
heeft nog geen haalbaar alternatief 
voor bakstenen.
Sinds enkele jaren kiest Banglabari 

Links een traditionele steenbakkerij in Bangladesh, rechts de persmachine waarmee de ecostenen gemaakt worden.
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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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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

Nestkasten voor meer natuur!

Nestkast: 
€ 14 voor leden, 
€ 17 voor niet-leden.
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Een Ross’ meeuw in de kijker

Op 1 december fotografeerde ie-
mand een Ross’ meeuw bij de IJzer-
monding in Nieuwpoort. Heel bij-
zonder, want deze meeuwensoort 
werd nooit eerder in ons land ge-
zien. 

Na deze eerste waarneming ver-
dween de vogel snel weer van 
de radar. Later werd er een Ross’ 
meeuw gezien in Noord-Frankrijk 
en in Zeebrugge. In Zeebrugge 
ging het mogelijks om een andere 
vogel, maar die was veel moeilijker 
te fotograferen omdat die zich in 
het ontoegankelijke havengebied 
ophield. Na meldingen uit Koksijde 
dook er op 14 december weer een 
op in de omgeving van de IJzer-
monding en die vond het daar zo 
goed dat hij of zij er de hele winter 
bleef rondhangen.

Ross’ meeuwen broeden op de moe-
rassige toendra langs de Noordelijke 
IJszee, voornamelijk in Oost-Siberië, 
maar ook in Groenland en Noord-
Canada, daar waar het pakijs tot te-
gen het land komt. Een plek die heel 
onherbergzaam en onbereikbaar is. 
De soort trekt slechts over korte 
afstanden, waarbij ze overwinteren 
aan de grens van het pakijs. Hoe dit 
exemplaar aan onze kust verzeild 
raakte, blijft dus een raadsel.

De soort werd vernoemd naar James 
Clark Ross, een Brits marineofficier 
die tussen 1818 en 1843 betrokken 
was bij verschillende poolexpedities, 
zowel naar het noorden als naar het 
zuiden. Niet alleen onze noordelijke 
meeuw, maar ook de Rosszeehond, 
het Rossijsplateau en de Rosszee in 
Antarctica zijn naar hem vernoemd. 

De Ross’ meeuw lijkt nogal op de 
dwergmeeuw, maar is iets forser van 
gestalte, heeft langere spitse vleugels 
en een wigvormige staart. Op de 
buik zie je duidelijk een roze schijn. 
Met opengesperde bek (knalrood) 
en roze poten is het echt een juweel 
van een meeuw. Dat, in combinatie 
met de grote zeldzaamheid en quasi 
onbereikbaarheid van zijn natuur-
lijke leefgebied, maakt dat vogelaars 
en natuurfotografen van heinde en 
verre aankwamen om deze bijzon-
dere dwaalgast te bewonderen. Hele 
groepen natuurfotografen stonden 
allemaal te wachten op dat ene shot, 
waarvoor je anders naar Siberië 
moet.

De meeuw vloog meestal in het-
zelfde patroon, langs de reling van 
het havenhoofd, maar het bleef een 
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uitdaging om hem mooi in beeld te 
krijgen . Gelukkig was deze jonge 
vogel helemaal niet bang van men-
sen, waarschijnlijk omdat er in zijn 
oorspronkelijke leefgebied helemaal 
geen mensen zijn. De honderden 
vogelspotters en fotografen konden 
dankzij de hulp van de vissers op het 
havenhoofd, die af en toe wat visaf-
val op de reling legden, van op enke-
le meters afstand foto’s maken. Als je 

rustig bewoog kon je zelfs met een 
groothoeklens foto’s nemen zonder 
dat de meeuw wegvloog. 

Ik ben tweemaal naar Nieuwpoort 
gereden om er foto’s van te maken. 
Niet zo eenvoudig in de winter-
maanden, vooral omdat er weinig 
mooi licht is en het ook dikwijls mis-
tig is. Ik fotografeer meeuwen liever 
als het enigszins bewolkt weer is om-

dat je dan geen last hebt van harde 
schaduwen. Een paar foto’s vind je bij 
dit artikel. Daarop zie je ook steen-
lopertjes, die graag wat meeritselden 
van het aangeboden visafval…

Op 8 februari om 13.10 u. werd hij 
voor het laatst gezien. Hopelijk komt 
hij volgende winter nog eens langs.

Freddy Cordy

Katoenen schorten uit Bangladesh, gemaakt in borduuratelier ‘Asha’ door vrouwen 
uit de slums van Dhaka. Daarmee krijgen zij een eerlijk loon, gratis onderwijs voor 
de kinderen en worden de dokterskosten betaald.

Verkrijgbaar in ecru, groen en zwart. 

PRIJS € 25 (€ 27 INCL. VERZENDING)
Dit en andere leuke producten op https://www.banglabari.be/winkel/

Schort 1 ‘Zo mooi anders’, naar 
het gedicht van Hans Andreus. 

Schort 2 ‘Gingkoblad’, een 
verwijzing naar de eerste boom 
die weer begon te bloeien na 
de atoombom op Hiroshima en 
zo het symbool van de hoop werd.

Meer info & offertes voor uw eigen 
projecten: pat.adam@skynet.be.

JE BENT ZO
MOOI ANDERS
DAN IK,

NATUURLIJK
NIET MEER OF
MINDER
MAAR

ZO MOOI
ANDERS,

IK ZOU JE
NOOIT

ANDERS DAN
ANDERS WILLEN

HANS ANDREUS
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Op 25 en 26 juni 2022 geven tien-
tallen expeditieteams het beste van 
zichzelf tijdens een sponsortocht 
door de Vlaamse natuur: per fiets, 
met de kano of te voet. Ja hoor, 
‘Expeditie Natuurpunt’ komt er 
weer aan! In Torhout zamelt team 
‘De Houtlanders’ geld in voor het 
Groenhovebos en in Staden gaan 
‘De Trappeltrienen’ aan de slag 
voor de Vijfwegepoel.

De Trappeltrienen zijn vier zotte ma-
dammen die graag iets willen doen 
voor de natuur en daarom meedoen 
aan Expeditie Natuurpunt. Wij stap-
pen van Meerhout-Zolder naar Die-
penbeek via verschillende prachtige 
natuurgebieden. Deze sportieve uit-
daging is goed voor zo’n 66 kilometer.

Met deze expeditie zamelen wij geld 
in voor natuurgebied de Vijfwegen-
poel, één van de mooiste plekjes in 
Staden. Wij hopen dat wij ook op 
jouw steun mogen rekenen, zodat 
de natuur in Staden zich verder kan 
ontwikkelen. Eén van de grote dro-
men van Natuurpunt Groot-Staden 
is een ecologische, groene verbinding 
met het Vrijbos. Dat zou een fantasti-
sche opsteker zijn voor de natuur in 
de streek. 

Wil je meegenieten van meer en be-
tere lokale natuur? Steun ons team! 
Dat kan door één van onze creatieve 
vogelnestkastjes te adopteren of een 
pintje te drinken van onze bierbox, 
gevuld met flesjes Golden Tripel. Be-
stellen kan via detrappeltrienen@
gmail.com. Deelnemen aan onze wan-
deldag op 22 mei of ‘gewoon storten’ 
mag natuurlijk ook. Bedankt voor jul-
lie groene bijdragen en vergeet ons 
avontuur zeker niet te volgen via face-
book of instagram @detrappeltrienen. 

De Trappeltrienen

‘De Trappeltrienen’ gaan 
op expeditie!

Boven Carol en Celine, onder Flore en Griet, aka ‘De Trappeltrienen’.

Bierpakketten met 4 flesjes ‘Terrest Golden Tripel’ t.v.v. ‘De Vijfwegenpoel’ kosten € 12, voor de 

versierde vlinder- en vogelkastjes betaal je € 15. Te verkrijgen via detrappeltrienen@gmail.com en op 

de meeste activiteiten van Natuurpunt Kern Groot-Staden en Natuurpunt Mandelstreke.

Kern Groot-Staden



41

Laat ik me 
eerst even 
voorstellen. Ik 
ben Lilly, 12 
jaar, en geniet 
iedere maand 
van de avontu-
ren die we be-
leven met de 
Jong Natuur-
verkenners van Natuurpunt Torhout.

Graag wil ik iets vertellen over een 
van mijn lievelingsdieren: zwaluwen. 
Mens hebben al heel lang een bij-
zondere band met zwaluwen. Dat 
waren de eerste weermannen/
vrouwen die ons het mooie weer 
voorspelden. Hoewel boerenzwa-
luwen al eind maart naar ons land 
terugkeren, “maakt één zwaluw de 
lente niet”. En er zijn nog gezegden 
waarin zwaluwen de komst van 
goed of slecht weer voorspellen. 
Zoals: “Vliegt de zwaluw hoog, ’t blijft 

3.  Favoriet veldinstrument van een vo-
gelaar.

4.  Een vogelsoort die stil in de lucht 
hangt terwijl hij naar beneden kijkt 
op zoek naar een prooi.

5.  Een opvallende paddenstoel met 
witte stippen. Het eten ervan leidt 
tot vergiftigingsverschijnselen.

6.  Dit insect heeft een angel zonder 
weerhaken en die kan daardoor 
meerdere keren gebruikt worden.

7.  De beruchtste onder de kraaien. Hij 
staat bekend om zijn gewoonte om 
allerlei voorwerpen te stelen.

8.  Nachtroofvogel met hartvormig 
masker.

9.  Watervogel met typische oorplui-
men. Hij heeft geen zwemvliezen 
tussen de poten.

10. Erkend natuurgebied met bos en 
kasteel, in het midden van ons wer-
kingsgebied.

Lilly Willems & Rose Deschynck

overwegend droog. Vliegt de zwaluw 
laag, dan nadert er een regenvlaag.” 
De zwaluwen blijven bij ons tot het 
einde van de zomer. Op het einde 
van juli beginnen enkele al aan hun 
trektocht richting Afrika om daar de 
winter door te brengen; de laatste 
zwaluwen vertrekken rond eind ok-
tober. 

Kruiswoordraadsel
Vind je de oplossing? Stuur die dan 
voor 30/4 naar rdebaillie@gmail.com 
en win het boek “Waarom vossen 
op egels plassen”, geschonken door 
‘Klustor’. Vermeld in je mail je naam, 
leeftijd en adres en dan komt je mis-
schien in de volgende ‘knotwilg’. Veel 
puzzelplezier!

1.  Een vlinder met oogvlekken. Hij legt 
zijn eitjes op brandnetels.

2.  Een kleurrijk vogeltje dat tunnels 
maakt in steile oeverwanden om te 
broeden.

Eén zwaluw maakt de lente niet!
Torhout
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P L A AT S E L I J K E  B I J D R A G E N

Uw 
advertentie 
in onze 

‘knotwilg’?
Mail 

peter.lemmens@natuurpunt.be

Črnomelj, Slovenië
Beschikbaarheid voor 6 personen

Mark & Lieselot
Mail : hisaculina@gmail.Com - Tel. : 0494 630 134

Like us on  

Vakantiehuis
          Hiša čulina
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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 3.150  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 

Vanaf vr. 1 april  Start 4e fotozoektocht van NP Torhout NPT
Zo. 3 april vanaf 14 u. Boekvoorstelling Caro Van Thuyne in het Groenhovebos NPT
Za. 9 april om 14 u. Gezinswandeling in ‘Ter Kerst’ NPM
Zo. 10 april om 9 u. Weidevogels in onze regio NPGO&HD
Zo. 10 april om 14.30 u Koekelarebergwandeling NPR
Vr. 15 april om 19 u. Schemerwandeling in het Drongengoed NPM
Za. 16 april vanaf 8 u. Trektellen op de Heihoek NPM
Zo. 17 april om 10 u. Lente in ‘De Kleiputten’ NPM
Ma. 18 april om 7.45 u. 39e ‘Vlaamse Ardennendag’ NPM
Zo. 24 april om 5 u. Vroegmorgenwandeling in ‘De Vierkaven’ NPKDR
Di. 26 april om 19.30 u. Start cursus ‘Vogelgeluiden van ruigten en rietvelden’ NPM
Zo. 1 mei om 5 u. Vroegmorgenwandeling met ontbijt NPGO&HD
Zo. 1 mei om 5 u. Vroegmorgenwandeling met ontbijt NPKGS
Zo. 1 mei vanaf 11 u. Putten vol Pit i.s.m. NPKK
Vr. 6 mei om 19 u. Avondwandeling in het Vloethemveld NPM
Za. 7 mei  Birdathon i.s.m. NPM
Za. 7 mei om 9 & 13.30 u. Initiatie houtsnijden in het Groenhovebos NPT
Za. 7 mei om 13.30 u. Gezinszoektocht in het Bergmolenbos NPM
Zo. 8 mei om 14.30 u. De Swal & de Koekelareberg NPR
Vr. 13 mei om 19 u. Avondwandeling in de Mispelaarhoek NPM
Zo. 15 mei om 10 u. Vroege zomer in ‘De Kleiputten’ NPM
Vr. 20 mei om 19 u. Avondwandeling in de Rhillebroeken NPM
Vanaf za. 21 mei  Natuurpunt-feestweek met dé Natuurpuntcontainer NP MWV
Za. 21 mei om 9 u. Fietstocht langs onze 3 Natuurgebieden NPM
Zo. 22 mei vanaf 10 u. Wandeldag t.v.v. De Vijfwegenpoel NPKGS
Zo. 22 mei om 10 u. Planteninventarisatie (streeptocht) in het Bergmolenbos NPM
Zo. 22 mei om 14 u. Lentewandeling in ‘De Vierkaven’ NPKDR
Di. 24 mei om 19.30 u. Start cursus ‘Eetbare & giftige planten’ NP MWV
Di. 24 mei om 19.30 u. Planten & dieren determineren met je smartphone i.s.m. NPKGS
Do. 26 mei  Start natuurvierdaagse naar de baai van de Somme NPM
Zo. 29 mei vanaf 9.30 u. Tournée naturel NPKK
Vr. 3 juni om 19 u. Avondwandeling vaarttaluds Moen NPM
Za. 4 juni om 19 u. Avondwandeling in ‘De Vierkaven’ NPKDR
Zo. 5 juni om 13.30 u. Dag van het Park i.s.m. NPM
Ma. 6 juni om 8.30 u. Daguitstap naar het ‘Réserve Naturelle Régionale du Plateau des Landes’ NPM
Vanaf za. 11 juni om 9.30 u. 1.000-soortendag i.s.m. NPM & NPKGS
Zo. 12 juni om 10 u. Planteninventarisatie (streeptocht) bij de Vijfwegenpoel NPM
Zo. 12 juni om 14.30 u. De Swal & de Koekelareberg NPR
Za. 18 juni om 14 u. Planteninventarisatie (streeptocht) in de middenloop van de Heulebeek NPM
Za. 18 juni om 14 u. Wandeling over de Kezelbergroute NPKDR
Zo. 19 juni om 9 u. De Koekelareberg & De Swal NPGO&HD
Zo. 19 juni om 10 u. Wandeling in ‘De Kleiputten’ NPM
Zo. 26 juni om 8.30 u. Duinenexcursie in Noord-Frankrijk NPM
Zo. 26 juni om 9 u. Expeditie Natuurpunt tegemoet NPM
Vr. 1 juli om 13 u. Natuur.atelier – Waterplezier voor 7- tot 12-jarigen. NPKK
Za. 2 juli om 14 u. Insecten- & planteninventarisatie (streeptocht) bij het Roulartabos NPM
Zo. 3 juli om 13.30 u. 37e Sint-Janskruidwandeling i.s.m. NPM
Za. 24 sep. om 9 u. Start cursus ‘Natuurverkenner’ NPM

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.


