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Mag het wat wilder?

Als jij dit zomernummer in handen hebt is midzomer 

net voorbij. De natuur is op haar hoogtepunt en hoewel 

de langste dag gepasseerd is, denken we nog niet aan 

het vervolg van de seizoenen. Zomers zijn gemaakt om 

eindeloos te lijken.

Zomer betekent vakantie en voor veel mensen ook: rei-

zen. Naar grote aaneengesloten blokken robuuste na-

tuur. Geef toe, we dromen er allemaal wel eens van. 

Natuur waar planten en dieren vrij hun gang kunnen 

gaan, waar je een dag in kan ronddwalen - verdwalen - 

rondtrekken en overnachten, waar je aan de horizon 

geen menselijke activiteiten ziet en je je alleen en klein 

op de wereld voelt. 

In Midden-West-Vlaanderen zal dat niet lukken. Het 

meest robuuste stuk ‘wilde’ natuur in onze regio is het 

Wijnendalebos: goed voor ongeveer 280 hectare, waar-

van 181 hectare in eigendom van de Vlaamse overheid. 

Op de tweede plaats staat het Groenhovebos, goed voor 

ruim 100 hectare. Daar koopt Natuurpunt Torhout 

stukjes en brokjes van om de natuur meer kansen te 

geven. Dat doen ze door afsluitingen, tuinplanten en 

weekendverblijven weg te halen.

Verder moeten we het doen met groene assen en andere 

provinciale domeinen, natuurtuinen, postzegelbosjes, 

stapstenen en zakdoekreservaten. Maar door het ont-

breken van robuuste natuur zijn die laatste kruimels 

en snippers net ongelooflijk belangrijk voor onze wilde 

planten en dieren. 

Natuurpunt Mandelstreke kondigt in dit nummer de 

officiële opening van het Waterdambosje in Moorslede 

aan én de aankoop van de Mispelaarhoek, op de grens 

van Moorslede en Zonnebeke. Twee kleine stukjes na-

tuur die in die omgeving echt een verschil kunnen ma-

ken. Echt: lees er het verslag over de buizerdtrek boven 

de Babilliebeekvallei in Roeselare maar op na. 

We brengen ook het spijtige relaas over een perceel in 

habitatrichtlijngebied, Europees beschermde natuur, 

dat op een heel vreemde manier een vergunning kreeg 

en zwaar werd opgehoogd. En een rij gezonde knotwil-

gen werd gekapt met het argument dat ze rot zouden 

zijn. Zo bereiken ons elke week wel berichten en het 

lijkt soms vechten tegen de bierkaai. Daarom één gou-

den tip: zie je ergens een ‘geel plakkaat’ staan, kijk dan 

even waarover het gaat en neem zo nodig contact met 

ons op. Nu worden we té vaak gecontacteerd als de ver-

gunningsprocedure al lang afgelopen is en we er niets 

meer tegen kunnen doen. Heb jij zin om de vergun-

ningsaanvragen in jouw buurt mee op te volgen? Neem 

dan zeker contact op met het secretariaat. 

Maar er zijn ook altijd hoopvolle verhalen. Natuurpunt 

Kern Kortemark is na het winnen van het burgerbud-

get van de gemeente hard aan het werk om 5 stukjes 

kortgemaaide pelouze om te vormen tot natuurrijke 

koesterplekjes. Meer daarover in één van de winter-

nummers.

En in het voorjaar organiseerden wij een cursus na-

tuurbeheer. Onze beheervrijwilligers zaten er samen 

met Natuurpunters van buurafdelingen, maar er scho-

ven even goed mensen aan die gewoon hun tuin na-

tuurlijker willen beheren. Prachtig toch! Gelukkig zien 

we dat acties als ‘Maai mei niet’ aanslaan en mensen 

aanzetten om het allemaal iets avontuurlijker, levendi-

ger en wilder aan te pakken. 

Op een druilerige 29e mei mochten we tijdens ‘Tour-

née Naturel’ in Kortemark ruim 120 mensen ontvan-

gen in 7 wilde natuurtuinen. De één al wat ruiger dan 

de ander: van een perfect gedirigeerde plantenexplosie 

tot een chaotische bosjungle. Het publiek was alvast 

heel enthousiast!

Stel dat je een tuin hebt, of je bij familie en vrienden 

kan tuinieren: mag het dan wat wilder? Elke snipper 

groen telt!

 Sofie Declercq, voorzitter

Namens het bestuur van

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

De buizerdtrek van 2021 boven de vallei 
van de Babilliebeek

Dit artikel is een vervolg op de ar-
tikelenreeks “Een toekomst voor de 
vallei van de Babilliebeek?” die ver-
scheen in ‘de knotwilg’ van april en 
juli 2021. Daarin kon je al lezen over 
de vallei van de Babilliebeek, in het 
zuiden van Roeselare. Dat is een 
open gebied van zo’n zeven hec-
tare en één van de laatste min of 
meer ongeschonden beekvalleien 
binnen de grote ring. Aan de zuid-
rand wordt het begrensd door de 
KMO-zone langs de N36. Vanuit het 
westen, noorden en oosten rukken 
bebouwing en verkavelingen op. 

Vorig jaar ontdekten we dat zo’n 
drie hectare van het gebied ille-
gaal werd opgehoogd. We dienden 
hiertegen klacht in, contacteerden 
overheden en pers, en startten een 

petitie om het herstel te vragen. 
Verschillende overheden zijn ons 
hierin gevolgd en de stad laat op dit 
ogenblik een studie uitwerken om 
de mogelijkheden van dit gebied op 
vlak van natuur, recreatie en water-
berging te onderzoeken. 

Vanuit Natuurpunt hebben wij alvast 
enkele suggesties! ;-) Kijk maar eens 
op www.natuurinhethart.be bij de 
toekomstbeelden voor ‘Steden en 
dorpen’ en ‘Grote riviervalleien’.

Mijn tuin grenst ook aan dit gebied 

De 2 buizerds die op 13 september langskwamen en (vermoedelijk) overnachtten in de populieren langs de KMO-zone.
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en het viel me op dat ik er regel-
matig buizerds zag passeren. Toch  
wel enigszins bijzonder, zo dicht bij 
de stadskern. Daarom heb ik een jaar 
lang de passerende buizerds geteld.

Onze regio vanuit buizerd-
perspectief
Roeselare is sterk verstedelijkt, met 
dichte bewoning en veel industrie- 
en KMO-zones. In het Z en NO 
ligt een grote zone met industriële 
groententeelt. Enkel het traag groei-
ende Bergmolenbos, dat aansluit op 
het volledig ombouwde Sterrebos, 
het Rhodesgoed in Kachtem en, 
nog wat verder, de Huwynsbossen 

in Lichtervelde, vormen kleine bos-
complexen in onze verder bosarme 
regio. Er bestaan alleszins veel aan-
trekkelijker streken voor trekvogels. 
Want waar vind je hier een lekke-
re hap of kan je slapen? Toch is er 
doorheen het jaar flink wat passage 
van trekvogels.

Hoe herken je een buizerd?
De buizerd (Buteo buteo) is een vrij 
forse roofvogel met een spanwijdte 
van ruim 1 m 10 tot bijna 1 m 40, 
maar is erg variabel in kleur en te-
kening. Volgende kenmerken typeren 
de buizerd: een brede, niet ver uitste-
kende kop, brede vleugels en een vrij 

korte, afgeronde staart met smalle 
bandjes. Buizerds vliegen met rela-
tief snelle, ondiepe en ietwat stijve 
vleugelslagen. Vaak cirkelend te zien 
en dan worden de vleugels in een 
ondiepe V gehouden. Zeker als ze in 
groep trekken en met elkaar spelen, 
hoor je permanent hun typisch ge-
rekte, klagende, miauwende geluid. 
Alle buizerds die ik telde ontdekte 
ik dankzij dit geluid. Overvliegende 
roofvogels kan je trouwens ook ‘met 
de ogen toe’ opmerken door de 
alarmroepjes van andere (zang)vo-
gels! Toch is er nog verwarring mo-
gelijk, en dan vooral met de wespen-
dief. Ook de wespendief heeft een 

datum uur aantal trekrichting gedrag

8 januari 14 u. 1 lokaal Vliegen boven lage weide.
25 januari 13.30 u.  2 0 Roepen, cirkelen en vliegen.
Totaal januari  3  
8 februari 17 u. 1 lokaal Boven weide en tuin, aangevallen door 2 kraaien. 
    De dagen na 8 februari quasi permanent aanwezig.
Totaal februari  1  
19 maart 11.30 u. 5 N Cirkelen, roepen, lang boven lage weide (20 min), 
    vliegen en zweven.
25 maart 19 u. 1 lokaal Op stok van hooiruif in lage weide.
26 maart 8.30 u.   Op zelfde plaats als gisterenavond in lage weide.
Totaal maart  6  
9 april 12.30 u. 2 0 Cirkelen, roepen, vliegen en zweven. Aangevallen 
    door zwarte kraai. Hoog cirkelend, samen met torenvalk.
12 april 12.30 u. 1 0 Cirkelen, roepen, vliegen en zweven.
23 april 10.30 u. 2 0 Cirkelen, roepen, vliegen en zweven.
Totaal april  5  
13 september 14.30 u. 2 W Roepen, cirkelen en vliegen (foto’s). Landen uiteindelijk in  
    de bomen in de lage weide.
21 september 12 u. 3 W Cirkelen, roepen, vliegen en zweven.
21 september 14.30 u. 1 ZW Cirkelen, vliegen en zweven.
21 september 19 u. 1 lokaal Vliegt boven tuin en lage weide.
Totaal september  7  
20 oktober 14 u. 2 ZW Cirkelen, roepen en vliegen.
21 oktober 12 u. 1 lokaal Rust in bomen en vliegt rond boven lage weide
24 oktober 13.30 u. 4 ZW Cirkelen, roepen, spelen, traag zwevend voortbewegen.

Totaal oktober  7  



6

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

variabele kleur en tekening, maar een 
goede vuistregel is dat als je twijfelt 
het waarschijnlijk een buizerd is. ;-)

Hoeveel buizerds zijn er in 
Vlaanderen?
Voor buizerds werd er, net zoals van 
andere roofvogels, een flinke toena-
me geregistreerd: van 1.800 à 2.800 
broedparen in het jaar 2000 tot 
3.000 à 3.500 broedparen in 2018. 
Deze toename zet zich nog steeds 
door. Geen wonder dat we er tegen-
woordig steeds meer zien. 

Waar komen trekkende buizerds 
vandaan?
Je vindt buizerds in nagenoeg heel 
Europa, maar het noorden van  
hun leefgebied (met name Noor-
wegen, Zweden, Finland en Rusland) 
wordt in september en oktober ge-
heel verlaten. Veel Scandinavische 
buizerds trekken via Zuid-Zweden 
naar het zuiden, ook naar Nederland 
en België. 

Onze broedvogels overwinteren 
grotendeels in eigen land, maar de 
jonge vogels trekken meestal weg.  
In de winter wordt onze eigen  
populatie dan aangevuld met Scandi-
navische vogels die vanaf maart/april 
weer naar het noorden trekken.

Telgegevens buizerd
Als we de gegevens van www.
waarnemingen.be bekijken, zien 
we toch wel een positieve evolutie  
van het aantal waargenomen bui-
zerds in België, met een sterke stij-
ging van het aantal waarnemingen 
en het aantal individuen tussen  
2008 en 2011 en tussen 2019  
en 2021. De 16 waarnemingen in 
eigen tuin in 2021 bevestigen deze 
laatste trend. Nog nooit hebben  
we zo veel buizerds geobserveerd 
boven onze tuin en de vallei van  
de Babilliebeek. 

Benieuwd wat 2022 brengt!
De vogels in januari zijn waarschijn-
lijk rondtrekkende, lokale buizerds. 
Dat geldt misschien ook voor de vo-
gel in februari, maar de overvliegen-

de buizerds in maart en april trokken 
duidelijke richting N en O. Ook de 7 
vogels in september en oktober il-
lustreren duidelijk de trek, maar dan 
richting Z en ZW. De waargenomen 
pieken in Rumbeke vallen samen 
met de piektrekmaanden over heel 
België. Boeiend, maar hun gedrag 
is nog interessanter! Kijk nog maar 
eens op de tabel.

Gedrag van de trekkers
Alle trekkers vertonen hetzelfde ge-
drag: of ze nu alleen trekken of in 
groep en of het om de voor- of de 
najaarstrek gaat. Ze bewegen zich 
langzaam voort door te vliegen en 
te zweven, met tussendoor perioden 
van zwevend rondcirkelen op een 
warme luchtbel. Tussendoor hoor je 
hun kenmerkende, miauwende roep. 

Wanneer ze in groep trekken is er 
meestal interactie tussen de ver-
schillende vogels: ze cirkelen samen 
rond en roepen naar elkaar. Vaak zie 
je ze ook spelen en spectaculaire 

duikvluchten uitvoeren: naar elkaar, 
naar de weide of net voor ze landen 
in een boom. Op 9 april worden 2 
traag overtrekkende buizerds voort-
durend aangevallen door 2 zwarte 
kraaien, wat op zich al een mooi 
spektakel biedt. Wat later zien we 
deze 2 buizerds heel hoog cirkelen, 
te hoog voor de zwarte kraaien, sa-
men met een torenvalk. Mooi!

Gedrag van de blijvers
De wintervogel van 8 januari is 
waarschijnlijk een zwerver die min-
stens een dag in en rond de beekval-
lei vertoeft. De buizerd die we begin 
februari regelmatig observeren is of 
een zwerver of een trekker die en-
kele dagen pauze neemt in de beek-
vallei. Terwijl hij boven de weide en 
de tuin vliegt wordt hij quasi perma-
nent aangevallen door 2 kraaien. 

Op de avond van 25 maart spot-
ten we vanuit de veranda een bui-
zerd in de lage weide, op een stok 
van een ruif. De volgende morgen  

De buizerd (Buteo buteo) is een vrij forse roofvogel. Je herkent ‘m onder meer aan zijn brede, niet ver 

uitstekende kop, brede vleugels en vrij korte, afgeronde staart met smalle bandjes.
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zit hij daar nog! Een trekker die  
lekker de nacht doorbrengt in de 
vallei. Meestal zien we de buizerd(s) 
in een van de hoge populieren 
vliegen, die deel uitmaken van het 
groenscherm rond de KMO-zone, 
maar blijkbaar is een stok in een 
rustige weide ook voldoende om 
te overnachten!

Tijdens de herfsttrek, op 13 septem-
ber in de vroege namiddag, passeren 
2 bleke buizerds met het typische 
trekgedrag richting westen. Vooral 
boven onze tuin en lage weide kun-
nen we ze lang observeren tijdens 
hun cirkelend zweven. Een super-
waarneming op een zonnige sep-
tembernamiddag. Maar plots, al 
spelend, duikt de ene na de andere 
buizerd pijlsnel naar beneden en ver-
dwijnen ze in de populieren langs de 
Babilliebeek. Daarna zien we ze niet 
meer. Overnacht? Of een kort rust-
moment tijdens de trek?

Op 21 september rond 19 u. vliegt 
een buizerd laag rond boven de 
tuin en de lage weiden. Een vogel 
die er waarschijnlijk de nacht door-
bracht. We zien ‘m alleszins niet ver-
der trekken.

En de middag van 21 oktober mer-
ken we een rondvliegende buizerd 
boven de lage weide die regelmatig 
in een populier gaat zitten. Waar-
schijnlijk weer een trekker die hier 
ook even komt rusten.

Belang van de vallei van de 
Babilliebeek
Deze natte en ruige beekvallei oe-
fent duidelijk een grote aantrekkings-
kracht uit op trekkende buizerds. 
Heel wat vogels, soms alleen, soms 
met zijn tweeën, rusten er even uit 
of blijven er verschillende dagen 
rondhangen. Daarbij zijn de popu-
lieren tussen de KMO-zone en de 
Babilliebeek erg geliefd, maar ook 
een uitstekende stok van een oude 
hooiruif is blijkbaar voldoende om 
even uit te rusten of te overnachten. 
En dat terwijl deze omgeving nu ook 
weer niet zó rustig is, met de KMO-

zone, de Oekensestraat en de ring in 
de onmiddellijke omgeving. 

Dit gebied speelt duidelijk een rol als 
‘stapsteen’ voor trekkende buizerds. 
Dit illustreert nog eens dat het in 
onze natuurarme regio absoluut 
belangrijk is om de laatste stukjes 
groen te beschermen. Daarom pro-
beren wij ook waardevolle gebieden, 
hoe klein ook, aan te kopen en als 
natuurgebied te beheren. Die vele 
kleine stapsteentjes zijn belangrijk: 
niet alleen voor die machtige bui-
zerds, maar ook voor al die andere 
soorten die tweemaal per jaar door 
onze regio trekken, op hun gevaar-
lijke tocht van hun broed- naar hun 
overwinteringsgebieden en terug.

En dan hebben we het nog niet ge-
had over de vele planten en dieren 
die hier dag in dag uit een thuis vin-
den. Zo broedt er in Oekene, het 
dorp aan de zuidzijde van de ring, al 
enkele jaren een torenvalk. Ook die 
komt dagelijks jagen boven de lage 
weiden langsheen de Babilliebeek…

Tekst & foto’s: Peter Hantson

Topografische kaart: © 2012 NGI TopoMapViewer.

Bronnen:

www.knack.be

www.vogelbescherming.nl

www.waarnemingen.be

www.wikipedia.org

Boven de evolutie van het aantal buizerds, ingevoerd op waarnemingen.be, van 2007 t.e.m. 2021. 

(De cijfers van 2022 laten uiteraard een terugval zien omdat deze nog niet volledig zijn.)

Onder dezelfde waarnemingen, maar dan verspreid over de maanden van het jaar. 

De pieken van de trek, zowel in maart als in oktober, vallen erg op en vallen ook samen 

met mijn waarnemingen.

Data: www.waarnemingen.be.
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A L G E M E N E  I N F O R M AT I E

Natuur- & milieunieuwtjes

A L G E M E E N  

Aziatische hoornaarnesten 
melden
In de laatste ‘knotwilg’ stond op 
pagina 13 een kort artikel over de 
Aziatische hoornaar en in dat artikel 
verwezen we ook naar www.vespa-
watch.be, de website waar je Azia-
tische hoornaars en hun nesten kan 
melden zodat deze verdelgd kunnen 
worden. Het is dus vespawatch en 
niet wespawatch. OK, dat was duide-
lijk: geen moeilijke woorden meer op 
pagina 13!  ;-)

De ‘Wulge’ is er weer
Je las het misschien al in de vorig 
‘knotwilg’, maar in april lanceerden 
we ‘Wulge’, ons West-Vlaams bio-
bier met een snuifje wilgenbast. Dat 
laten we speciaal voor ons brouwen 
bij biobrouwerij ‘De Plukker’ in Po-
peringe. Met de verkoop ervan wil-
len we onze natuurprojecten verder 
ondersteunen. En ‘wulge’ is natuurlijk 
West-Vlaams voor ‘wilg’, de boom 
waarvan de geknotte exemplaren zo 
typisch zijn voor onze streek.

Begin april werd de eerste lading 
geleverd, maar die ging veel sneller 
de deur uit dan we zelf hadden dur-
ven dromen. Gevolg: een wachtlijst. 
Maar goed nieuws: begin juli wordt 
het nieuwe brouwsel geleverd en 
kunnen we jullie allemaal een lading 
vers gerstenat bezorgen. Voor € 25 
krijg je een doos met 12 flesjes en 
voor € 50 een bak met 24 flesjes, 
leeggoed telkens inbegrepen. Han-
delsprijzen voor Natuurpuntafdelin-
gen, evenementen en horeca. Meer 
info via wulge@natuurpunt.be.

Bier met liefde gebrouwen, drink je 
met verstand.

SNU!T
Is je (klein)kind 
een boomhut-
muiter, modder-
man, takkenrui-
ter, verenvrouw 
of zandtaard-

bakker? Dan is SNU!T helemaal je 
ding. De website (www.snuit.be) 

wijst je de weg naar grote en kleine 
natuuravonturen. Snuister door de 
pagina’s vol met SNU!Tactiviteiten en 
SNU!Tspiratie voor dode momen-
ten, saaie wandelingen en uren doe-, 
leer- en spelplezier. Ook in onze acti-
viteitenkalender zal je regelmatig een 
aanbod vinden. Tot speels!

Bij iedere bestelling van uw drukwerk, 
promomateriaal,... bij Mr-Print doneren 

wij  3% aan natuurpunt \\ Offset en digitaal

\\ Familie en handels

\\ Promomateriaal

\\ Stempels

\\ Van ontwerp tot levering

Diksmuidesteenweg 54 \\ Staden
0495 78 94 74 \\ info@mr-print.be
mr-print.be + 
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Dit voorjaar werden er infopanelen geplaatst en rechts een foto van de bloemen dit jaar. Foto’s: Peter Lemmens.

Links de knotwilgenrij in 2019. Foto: Google Street View. Rechts na de kap, dit voorjaar. Foto: Hans Verplancke. 

I C H T E G E M  

Bijenorchissen in beheer
We schreven al eerder over de klei-
ne populatie bijenorchissen (Ophrys 
apifera) die in 2020 door Pete 
Thompson werd ontdekt. De plan-
ten groeien in een wegberm, vlak 

Prachtige rij knotwilgen gerooid
Dit voorjaar werden 13 prachtige 
knotwilgen gerooid langs de Brug-
gestraat. Toen enkele van onze le-
den dit ontdekten en op onderzoek 
uitgingen, bleek dat alles helemaal 
volgens de regels verlopen is. De 
eigenaar vroeg een vergunning aan 
om de knotwilgen te rooien ‘omdat 
de bomen rot zijn’ en beloofde na 
het rooien nieuwe knotwilgen aan 
te planten op dezelfde plaats. De 

zullen nemen. Dit moet er voor zor-
gen dat de omstandigheden geschikt 
blijven voor deze soort en we ook 
de komende jaren van deze bijzon-
dere bloemen mogen genieten.

gelegenheid aan tal van holenbroe-
ders, van meesjes over gekraagde 
roodstaarten tot steenuiltjes, zowat 
dé symboolsoort voor een gebied 
met knotwilgen. Ook zoogdie-
ren zoals marters en vleermuizen  
vinden er een thuis. Daarnaast ge-
bruiken insecten de takken om te 
schuilen tegen regen en wind. En 
omdat ze vaak in rijen staan zijn 
knotwilgen een belangrijk oriënta-
tiepunt voor vleermuizen.

naast een fietspad. Om deze popula-
tie te behouden en liefst ook te laten 
uitbreiden, is beheer op maat nodig. 
Met de gemeente is nu overeenge-
komen dat wij het beheer op ons 

gemeente heeft deze argumentatie 
klakkeloos gevolgd en hier staan nu 
13 kale wilgenpoten in plaats van 
13 majestueuze knotwilgen. 

De wilg is één van de vroegste bloei-
ers en de katjes zijn een fantastische 
voedselbron voor insecten. Verder 
bieden knotwilgen beschutting aan 
verschillende diersoorten. Een wilg 
rot inderdaad makkelijk in, maar de 
holtes die zo ontstaan bieden nest-
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Al die rollen kunnen deze jonge wilg-
jes onmogelijk overnemen. Het duurt 
nog decennia voor ze daar groot ge-
noeg voor zijn en – inderdaad – gaan 
inrotten. Het is alsof er daar een heel 
bos vol nestkasten gesloopt is. Wij 
hopen alvast dat de gemeente ge-
lijkaardige aanvragen kritischer gaat 
beoordelen. En nog een oproep aan 
al onze leden en vrijwilligers: zie je 
ergens een ‘geel plakkaat’ staan, kijk 
dan even waarover het gaat en neem 
zo nodig contact met ons op. Deze 
bomen hadden we waarschijnlijk 
kunnen redden, als we eerder van 
deze plannen op de hoogte waren 
geweest.

Levendbarende hagedis in 
het Wijnendalebos
Op een zonnige dag begin juni hoor-
de Sarah Defoort geritsel tussen de 
dorre bladeren aan de zijkant van het 
pad, middenin het Wijnendalebos. 
Deze keer bleek het echter niet de 
zoveelste bruine kikker, maar een le-
vendbarende hagedis!

De levendbarende hagedis (Zootoca 
vivipara) heeft een groot versprei-

K O E K E L A R E

Containertour 2022: 
dankjewel!!!
Op 21, 22, 28 en 29 mei kon je de 
Natuurpuntcontainer komen bezoe-
ken bij ‘De Klijteput’. Het werden 4 
toffe dagen, alhoewel de opkomst 
wel lager uitviel dan wij gehoopt 
hadden. Daar zaten al die door co-
rona uitgestelde communie-, familie- 
en lentefeesten waarschijnlijk voor 
iets tussen.

Nog een dubbeldikke dankjewel aan 
de gemeente, Marc van ‘De Klijteput’ 
en alle vrijwilligers - in het bijzon-
der de Ruidenbergers - die er voor 
zorgden dat alles deze 2 weekends 
gesmeerd verliep. 

dingsgebied binnen Europa en Azië, 
maar is niet erg opvallend door zijn 
bruine kleur en schuwe gedrag. We 
weten dat ze in het bos leven, maar 
ondanks de vele natuurliefhebbers 
die het bos jaarrond bezoeken, wordt 
er niet eens elk jaar eentje gezien. 

Ook biologisch gezien zijn het in-
teressante dieren. Zo doen ze aan 
ovoviviparie of eierlevendbarende 
voorplanting. Dat is het verschijn-
sel waarbij de eieren in het lichaam 
van de moeder worden bevrucht 
en uitgebroed, een aanpassing aan 
een leven in een koeler en vochti-
ger klimaat.

In het beheerplan van Agentschap 
voor Natuur en Bos, uit 2005, lezen 
we dat de creatie van meer open 
plekken in het bosreservaat deze 
soort extra leefruimte moet bieden. 
Ondertussen kun je ze ook aantref-
fen op zonnige plekken in het open-
bare gedeelte en werden er ook al 
gespot op de populierenstobben 
langs de Planterijdreef. Het beheer 
lijkt dus zijn vruchten af te werpen. 
Wie is de volgende die er eentje 

spot? Meldingen altijd welkom op 
waarnemingen.be.

Meer leuke waarnemingen en na-
tuurfilmpjes van Sarah op ‘Sarah’s 
Wildlife Encounters’ op Facebook en 
Youtube.

Ja hoor, een echte levendbarende hagedis. 

Foto: Sarah Defoort.

Dankjewel aan alle mensen die hielpen om dit mooie evenement mee mogelijk te maken.

 Foto: Eric Vanhooren.
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Een nieuwe parking voor 
het Koekelarebos
De parking van het Koekelarebos is 
al langer in slechte staat en wordt nu 
volledig heraangelegd in opdracht 
van het Agentschap voor Natuur en 
Bos. Er zullen meer wagens kunnen 
staan en er komen aparte plaatsen 
voor minder mobiele bezoekers en 

R O E S E L A R E

De bok is terug!
Vorig jaar vonden we tijdens de 
1.000-soortendag in Roeselare een 
bokkenorchis (Himantoglossum hirci-
num). Misschien herinner je je de foto 
uit ‘de knotwilg’ van juli wel? Patrick, 
Philippe en Wim, glunderend rond 
deze zeer zeldzame plant, het eerste 
exemplaar ooit dat we in onze streek 
ontdekten. 

Met een hoogte tot bijna 1 meter be-
hoort de bokkenorchis tot de groot-
ste wilde orchideeën in Vlaanderen. 
Het is een schoonheid met vele paar-
se bloemen en lange, spiraalsgewijs 
gedraaide lippen. Zo staat hij won-

derlijk goed gecamoufleerd tussen 
de andere vegetatie. Maar je kan de 
plant ook ontdekken door zijn door-
dringende geur : hij heeft zijn naam 
dus niet gestolen.

Nu, ons plezier was van korte duur : 
onze mail naar verschillende over-
heidsdiensten om het maaien van 
deze berm met enkele weken uit te 
stellen, kwam te laat. Een week later 
was deze wettelijk beschermd plant 
kapotgeklepeld. Het kan verkeren!

Deze lente zagen we de bokkenor-
chis opnieuw verschijnen, deze keer 
zelfs met een dubbele bloeiaar. Op-
nieuw hebben we verschillende over-
heidsdiensten er op gewezen dat er 

fietsers. De parkeerplaatsen worden 
in grinddallen aangelegd, zodat het 
regenwater in de bodem kan drin-
gen. Dat is belangrijk voor de bomen 
en planten in het bos. Er worden 
ook nieuwe zitbanken geplaatst om 
de bezoekers nog beter te verwel-
komen en het geheel wordt mooi 
geïntegreerd in de omgeving. Tij-

daar een beschermde bokkenorchis 
staat en er tot begin september niet 
gemaaid mag worden. Liefst ook niet 
veel later omdat de bokkenorchis een 
wintergroene orchidee is die in de 
herfst al de brede bladeren van zijn 
bladrozet ontwikkelt. Hout vasthou-
den dat deze grote en spectaculaire 
plant dit jaar wel zaad kan vormen. 
Wordt vervolgd!

Wie het kleine niet eert…
Om boodschappen in de Delhaize 
liep ik toevallig een oud-student te-
gen het lijf, die zijn leerkracht biologie 
als eerste herkende. Hij was er samen 
met zijn dochter van 8 en zoon van 
4 inkopen aan het doen. We raak-
ten aan de praat over vroeger en nu, 

dens de werken, die duren tot eind 
augustus, zal de parking afgesloten 
worden. Tot dan gebruik je best de 
parking aan de ingang van het Arbo-
retum, ter hoogte van Bovekerkes-
traat nummer 9.

Links: door zijn groenige kleur en warrige vorm is de bokkenorchis eigenlijk best goed gecamoufleerd tussen al het andere groen. 

Rechts: pas als je van dichtbij gaat kijken zie je hoe bijzonder de vorm van de bloemen is. Foto’s: Peter Hantson.
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waardoor algauw ook de zorg voor 
de natuur ter sprake kwam. Ik be-
loofde het recentste nummer van 
‘de knotwilg’ in zijn bus te droppen.

Had dochter Jule aandachtig zitten 
luistervinken? Daar heb ik het raden 
naar, maar enkele dagen later vond 

ik een berichtje van Diederik in mijn 
mailbox. Jule en twee buurtvriendin-
netjes hadden een show in elkaar 
geknutseld met als thema, je raadt 
het nooit, zorg voor de natuur. Hier-
mee gingen ze alle drie de boer op, 
bij hun ouders en aanverwanten. Dat 
leverde hen 25 euro op!

Dit bedrag wilden ze schenken aan 
een organisatie die zich inzet voor 
de natuur en je kan het al raden: dat 
werd Natuurpunt. Hun ouders wa-
ren danig ontroerd dat ze hun kinde-
ren graag de kans wilden geven dit 
persoonlijk aan een Natuurpunter 
te overhandigen. En wanneer zou 
dat passen?

Toevallig was er de volgende avond, 
9 mei, een bestuursvergadering. We 
stelden snel voor hen bij de start uit 

te nodigen voor een officiële over-
handiging. Dat vonden ze een prima 
idee, maar konden niet verzekeren 
ze er alle drie bij zouden kunnen zijn. 
Voor twee van de ondernemende 
meisjes lukte dit wel: superfier zien 
we Jule en Fran hun gulle gift over-
handigen aan penningmeester Johan. 
Er volgde een dankbaar applaus van 
het voltallige bestuur.

Ze kunnen er alle drie op aan dat 
hun centjes besteed worden aan 
meer en betere natuur in de buurt. 
Ondertussen aarzelde Diederik niet 
om meteen lid te worden van onze 
afdeling. Zeer welkom en hartelijk 
dank nogmaals!

Van links naar rechts: Diederik 
Hoedt, Jule Hoedt, Fran Verheyen en 
Johan Plouvier, onze penningmeester.

Jule en Fran overhandigen hun gulle gift 

aan penningmeester Johan. 

Foto: Piet Desmet.

T O R H O U T

Bushcraft in het Groenhovebos
Op zaterdag 7 mei organiseerde 
Natuurpunt Torhout een eerste 
bushcraftactiviteit in het Groenho-
vebos. Bushcraft zelf is, volgens de 
website van Natuurpunt “De kunst 
van het (over) leven in en met de na-
tuur. Het is een breed pallet aan na-
tuurvaardigheden met respect voor 
de natuur. Bushcraft vormt een brug 
tussen gebruiken van natuurvolkeren 
en onze voorouders met de heden-
daagse maatschappij.” (Meer info 
op www.natuurpunt.be/bushcraft.)

Dat klinkt natuurlijk behoorlijk 
hoogdravend. In de praktijk is het 
een mix van onder meer experi-
mentele archeologie, inheemse 
kennis, natuurmystiek, natuurwe-
tenschappen, survivaltechnieken, 
traditionele ambachten en zelf-
voorziening vanuit een ecologisch 
bewustzijn.

Het ‘Groot Bushcraftweekend’ van 
Natuurpunt, waarvan dit jaar de 11e 
editie plaatsvindt in ‘De Kluis’, het 

scoutsdomein in Sint-Joris-Weert, 
wordt ook steeds populairder. Dit 
jaar was het in één dag uitverkocht, 
wat maakt dat dit waarschijnlijk de 
grootste en meest populaire Na-
tuurpuntactiviteit van heel Vlaande-
ren is. Ergens begin oktober komen 
dan ruim 750 mensen samen voor 
drie dagen buitenavontuur. 

Je kan er dingen leren als choco-
ladecake bakken op je kampvuur, 
werken met bijl, mes en zaag, bo-
men herkennen, diersporen lezen, 
een fluitje maken van een wilgen-
tak, slapen in een hangmat, kaart-
lezen, laarzen vilten van wol, een 
lepel snijden uit een stuk vers hout, 
lijm maken van hars, olielampen 
maken met pitrus, een tentje op-
zetten met een bouwzeiltje, touw 
maken van brandnetels en nog veel 
meer… Dat is allemaal ook natuur-
beleving, maar dan net iets anders. 
De bedoeling is mensen liefde voor 
de natuur bij te brengen, maar dan 
via een andere inrijpoort. 

Bushcraft maakt steeds vaker deel 
uit van de cursus natuurgids en 
ook Natuurpunt Torhout heeft nu 

zijn eerste stapjes gezet. Marijn Va-
noverberghe gaf ons een initiatie 
houtsnijden. We gingen aan de slag 
met verse takken en houtsnijmesjes 
om zelf, midden in de natuur, iets 
moois te maken. Het was echt de 
moeite waard en wordt zeker nog 
eens herhaald. Marijn, nog eens be-
dankt voor de schitterende uitleg 
en begeleiding. Tot een volgende!

Boven: workshop in het bos. Foto: Jozef 

Germonprez. Onder: enkele voorbeelden. 

Foto: Marijn Vanoverberghe.
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Mensen en ringen: een combinatie 
die het nog altijd doet. Vaak een 
sieraad met symbolische waarde, 
een uiterlijk kenmerk van burger-
lijke status of verbondenheid. Zo’n 
ringen krijgen vaak een inscriptie, 
meestal een datum of symbool.

Dat vogels ook geringd worden, 
is genoegzaam bekend. Van deze 
ringen kun je de burgerlijke status 
niet aflezen, maar je kunt er ook 
heel wat uit leren omdat dit bij 
vogels niets minder dan een in-
ternationaal paspoort is. Het ver-
telt ons veel over de levensloop 
van een individu, zoals leeftijd en 
reisafstanden. Veel ringgegevens 
samen leveren een schat aan we-
tenschappelijke informatie op over 
broed- en overwinteringsgebieden, 
trekroutes en tussenstops.

Bij het ringen van vogels gebruikt 
men meestal metaalkleurige ringen, 
soms kleurringen. Metaalkleurige 
ringen zijn kleiner en kunnen en-
kel afgelezen worden wanneer de 
vogel gevangen of (dood) terugge-
vonden wordt. Kleurringen zijn gro-
ter en meestal goed leesbaar met 
een verrekijker, wat terugmelden 
stukken makkelijker maakt.

Er bestaan veel soorten kleurrin-
gen, meestal gekoppeld aan een of 
ander specifiek wetenschappelijk 
onderzoek. Wanneer je zelf zo’n 
waarneming doet, kun je deze re-
gistreren bij CR-Birding (*), waar 
de gegevens van tientallen weten-
schappelijke onderzoeken verza-
meld worden. Als blijkt dat jouw 
vogel daar al eerder geregistreerd 
werd, dan is het rapport met de 
eerdere waarnemingen onmiddel-
lijk voor je beschikbaar. Dat levert 
soms leuke weetjes op. Zo rap-
porteerde ik onlangs een zilver-

meeuw die twee jaar eerder door 
mijn zoon gespot werd. Of leer je 
dat zilvermeeuwen veel op Franse 
vuilnisbelten te vinden zijn. Is jouw 
kleurring nog niet gekend bij CR-
Birding, dan helpt men je wel om uit 
te vogelen van welk onderzoek die 
deel uitmaakt.

Op 12 februari zag ik in Oost-
nieuwkerke een zilvermeeuw (La-
rus argentatus) met kleurring. Bij 
ons worden de kleurringen bij zil-
vermeeuwen onder de knie aange-
bracht. Dit zijn dan meestal blauwe 
ringen met witte inscriptie en aan 
onze kust kan je op dijk, staketsel 
en strand meeuwen met dergelijke 
kleurringen spotten. Maar deze 

kleurring was wit met zwarte in-
scriptie en zat bovendien boven 
de knie. Iets bijzonders dus, en ook 
net wat makkelijker leesbaar in een 
grasveld. ;-)

Uit het ringrapport bleek dat mijn 
zilvermeeuw op 10 juni 2019 werd 
geringd in Vlissingen, in Nederland. 
In 2020 werd ze - uit het rapport 
blijkt dat ze een vrouwtje is - nog 
tweemaal gespot in Vlissingen. Daar-
na verdween ze van de radar tot ik 
haar spotte in Oostnieuwkerke.

Tekst & foto: Jo Seynaeve

(*) https://submit.cr-birding.org/

Een ring als internationaal paspoort



14

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

Natuurlijke waterbuffer in habitatrichtlijn-
gebied moet wijken voor maïs

Ichtegem is een gemeente die het 
geluk heeft een stuk topnatuur te 
herbergen: het Wijnendalebos. Dit 
bos vormt het groene hart van de 
gemeente, een plek waar je prach-
tige natuurwandelingen kan maken. 
Het is ook de thuis van bijzondere 
soorten als boommarter, havik en 
zwarte specht.

Het bos en zijn omgeving is zo 
waardevol dat het beschermd 
wordt door Europese regelgeving, 
meer bepaald de ‘Habitatrichtlijn’ uit 
1992. In die richtlijn is een lijst met 
verschillende habitattypes en soor-
ten opgenomen en de Europese 
lidstaten zijn verplicht om gebieden 
af te bakenen om deze habitatty-
pes en soorten te beschermen. Sa-

men met de Vogelrichtlijngebieden 
vormen de Habitatrichtlijngebieden 
een netwerk van speciale bescher-
mingszones, het Natura 2000-net-
werk. Het Wijnendalebos en zijn 
omgeving is daarin opgenomen 
onder de naam ‘Bossen, heiden en 
valleigebieden van zandig Vlaanderen: 
westelijk deel’ (BE2500004). 

De bescherming van de natuur is 
hier strikt gereglementeerd. Zonder 
specifieke toestemming mag je hier 
zelfs geen vleermuizen of vlinders 
inventariseren. Daarnaast worden 
alle activiteiten, waarvoor een ver-
gunning moet worden aangevraagd, 
onderworpen aan de vraag of deze 
een betekenisvolle impact op de 
instandhoudingsdoelstellingen kun-

nen hebben. En daar is het bij het 
opvullen van twee akkers op de 
grens van Ichtegem en Edewalle 
fout gelopen.

Eind april waren er daar grote 
werkzaamheden aan de gang, net 
naast en ook net in Habitatricht-
lijngebied. Gezien de ligging ging er 
bij ons meteen een donker oranje 
knipperlicht af, maar de gemeente 
Ichtegem liet weten dat de nodige 
vergunningen werden afgeleverd. 
Wonderbaarlijk! Er werden zelfs 
twee vergunningen afgeleverd: één 
voor elk perceel. Maar tot zover het 
goede nieuws.

Na wat dieper te graven in de 
procedure blijkt dat niet alles cor-
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rect verlopen is. Uit de vergunning 
voor het perceel net buiten Habi-
tatrichtlijngebied blijkt dat er advies 
gevraagd werd aan het Agentschap 
voor Natuur en Bos en dat zij bij-
zondere voorwaarden hebben op-
gelegd. Maar voor de plannen om 
het perceel binnen Habitatricht-
lijngebied op te hogen, is er geen 
advies aan het agentschap gevraagd. 
Dat is nochtans verplicht. Meer nog: 
ook een ‘passende beoordeling’ 
werd niet opgemaakt.

Dat is dus driedubbel fout: de aan-
vrager heeft geen ‘passende be-
oordeling’ bij zijn dossier gevoegd 
en ondanks het feit dat er stukken 
ontbreken heeft de gemeente het 
dossier volledig en ontvankelijk 
verklaard. Verder is er geen advies 
gevraagd aan het Agentschap voor 
Natuur en Bos, wat verplicht én 
bindend is. En toch werd er door 
de gemeente een vergunning voor 
ophoging afgeleverd.

Gevolg: een lage en vochtige akker 
in Habitatrichtlijngebied is met een 
onrechtmatig verkregen vergunning 
opgevuld. Dat betekent dat deze 
akker zijn waterbergend vermogen 
kwijt is. De neerslag die hier valt 
wordt nu snel afgevoerd en krijgt 
de kans niet meer om in de boden 
te dringen. Dat zorgt voor een ver-

laging van de grondwatertafel hier 
en in het omliggende habitatricht-
lijngebied, wat op zijn beurt weer 
een effect heeft op de overlevings-
kansen van de beschermde planten 
en dieren die daar voorkomen. 

Eigenlijk is dit de voortzetting van 
een falend landbouwbeleid: grote 
oppervlakten worden geëgaliseerd, 
gedraineerd en/of opgehoogd om 
meer verschillende teelten mogelijk 
te maken. Dat zorgt zowel voor wa-
teroverlast, omdat het water ver-
sneld wordt afgevoerd naar lager 

gelegen (woon)gebieden, als voor 
verdroging, omdat het water de 
kans niet keer krijgt om ter plekke 
in de bodem te dringen. 

Ondertussen bekijken we met ju-
risten en overheid hoe dit dossier 
rechtgetrokken kan worden en hoe 
we dit in de toekomst kunnen ver-
mijden.

Het bestuur van Natuurpunt 

Midden-West-Vlaanderen vzw

 

Links: de ligging van de percelen in Edewalle, met in het groen het Habitatrichtlijngebied, groen omlijnd de correcte vergunning en rood omlijnd 

de foutieve vergunning.

Rechts: een zicht op beide percelen, met vooraan de akker buiten Habitatrichtlijngebied en achter de bomenrij de akker binnen Habitatrichtlijngebied.

Nieuwbouw & verbouwingen
Carports & bijgebouwen - Terrassen & opritten

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

www.dbo-popelier.be

DBO POPELIER
DUURZAME
BOUW- EN
OMGEVINGSWERKEN

UITVOERING & ADVIES
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“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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Kite
Stabilized
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gen worden genoteerd in een streeplijst, 
vandaar de naam streeptocht. Vandaag 
combineren we dit met een beperkte in-
secteninventarisatie. We lopen in en om 
het Roulartabos in hok D1-57-24. Graag 
vooraf inschrijven. Afspraak ter hoogte 
van Meiboomlaan 11 in Roeselare. Meer 
info bij Philippe Deprez (0499/722.224).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Familiewerkdag in het Groen-
hovebos
Torhout
• Zondag 3 juli om 9 u. 
(11.30 u.)

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

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

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

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

Er is een pauze met een drankje en een 
koffiekoek. Inschrijven hoeft niet. Af-
spraak op de parking van Groenhove, 
recht tegenover de manege (Bosdreef 
8, Torhout). Kom je wat later en zie je 
niemand staan, bel dan even naar Roney 
(zie hieronder). Zorg voor aangepaste 
kledij, goed schoeisel en een paar werk-
handschoenen. Zelfs als je je maar een 
uurtje kan vrijmaken, ben je van harte 
welkom. Meer info bij Roney Debaillie 
(0484/481.547). 
Organisatie: NP TORHOUT

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 Kezel-

bergroute in Ledegem, waar ze vertel-
len over de plaatselijke plantengroei, de 
geneeskrachtige werking en de volkse 
gebruiken ervan. Inschrijven hoeft niet. 
Afspraak naast het voormalig stations-
gebouw van Ledegem, te bereiken van 
de Papestraat (start Kezelbergroute) of 
via de Stationsstraat (zie wegaanduiding 
ter plaatse). Meer info bij Roland Alle-
gaert (056/501.742) of Magda Demey-
ere (056/500.318).
Organisatie: Natuurwerkgroep De Kolleblomme i.s.m. 

NP MANDELSTREKE

‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwande-
ling: het Rozendaal Wandelpad
Ichtegem
• Woensdag 6 juli om 19.30 u. 
(21.30 u.)

Zie artikel p. 34-35. Meer 
info bij Georges Pollentier 
(0486/824.141).

Officiële opening van het 
Waterdambosje
Moorslede
• Zaterdag 9 juli om 14 u. 

(16 u.)
Zie artikel p. 33. Meer info bij 
Peter Hantson (0486/899.444).

‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwan-
deling: de broeken van Werken
Kortemark
• Woensdag 13 juli om 19.30 u. 
(21.30 u.)

Zie artikel p. 34-35. Meer 
info bij Georges Pollentier 
(0486/824.141).

‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwan-
deling: Nieuwland
Gistel
• Woensdag 20 juli om 19.30 u. 
(21.30 u.)

Zie artikel p. 34-35. Meer 
info bij Georges Pollentier 
(0486/824.141).

O P G E L E T

- Voor de meeste activiteiten vragen 
we 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 
organiserende afdeling via je brow-
ser (bv. ‘Natuurpunt Torhout’). Daar 
kan je de activiteit van je keuze dan 
aanklikken en inschrijven. Krijg je een 
foutmelding, stuur dan een mailtje 
naar webmaster@natuurpunt.be.

- Eventuele wijzigingen in het pro-
gramma vind je steeds op onze Face-
bookpagina’s, in onze nieuwsbrieven 
en op onze websites. 

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 voeten 

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 natuur-
lijk. Graag vooraf inschrijven. Afspraak 
op de speelweide van basisschool ‘De 
Tweesprong’, Kronevoordestraat 62 in 
Handzame (Kortemark). Ingang via het 
zwarte hekken aan de containerklas-
sen. Meer info bij Valerie Depoorter 
(0497/531.195).
Organisatie: NP KERN KORTEMARK

Insecten- & planteninventari-
satie (streeptocht) bij het 
Roulartabos
Roeselare
• Zaterdag 2 juli 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 evo-
lutie van de flora gevolgd wordt binnen 
één vierkante kilometer. De waarnemin-



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

‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwan-
deling: van het Koekelare- 
naar het Welfvenestbos
Koekelare
• Woensdag 27 juli om 19.30 u. 
(21.30 u.)

Zie artikel p. 34-35. Meer 
info bij Georges Pollentier 
(0486/824.141).

Beheerwerken in het Waterdam-
bosje
Moorslede
• Zaterdag 30 juli om 14 u. 
(17 u.)

We gaan voor de 2e keer aan 
de slag in het Waterdambosje. 
Kom gerust een handje hel-

pen! We maaien het hooiveldje en een 
nieuw wandelpad en voeren alles naar 
onze hooi- en takkenwal. Graag vooraf 
inschrijven. Afspraak om 14 u. bij het 
natuurgebiedje t.h.v. Hooglandstraat 1 
in Moorslede. Opgelet: de straten zijn 
hier erg smal. Parkeren kan bijvoorbeeld 
langs de paardenweiden in de Grote 
Potterijstraat, net ten noorden van het 
kruispunt met de Hooglandstraat. Breng 
eventueel een bladerhark, hooirijf, riek 
en/of kruiwagen mee en vergeet je goed 
humeur niet! :-) Meer info bij Steven 
Nuytten (0477/446.772).
Organisatie: NP KERN DE REIGER

‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwan-
deling: de kleiputten van Stuive-
kenskerke
Diksmuide
• Woensdag 3 augustus om 
19.30 u. (21.30 u.)

Zie artikel p. 34-35. Meer 
info bij Georges Pollentier 
(0486/824.141).

Zomerwerkdag in ‘de Kleiputten’
Roeselare
• Zaterdag 6 augustus om 9 u. 
(16 u. 30)

Kom deze zomerdag naar ‘De 
Kleiputten’, onze bijzondere 
brok natuur dicht bij huis. Sa-

men vliegen we er in om te graven, te 
maaien en te snoeien, om nestkasten te 
controleren, rietmaaisel af te voeren en 
takkenwallen bij te vullen. Grijp deze kans 
om de handen uit de mouwen te steken 
in dit natte stukje natuur. Na enkele jaren 

op een laag pitje, is er heel wat achter-
stallig beheerwerk. Wij zorgen alvast voor 
alle werkgerief. Ook stevige werkhand-
schoenen hebben we voor iedereen be-
schikbaar. We slepen ‘s middags voor alle 
werklustigen een smakelijke picknick en 
de nodige verfrissingen aan en we sluiten 
de namiddag rond 16 u. af met een bar-
becue en groentenbuffet. Graag krijgen 
we vooraf een seintje als je van de partij 
zal zijn. Zo weten onze gelegenheidskoks 
meteen wat ze moeten voorzien. Idem 
als je enkel in de voor- of namiddag kan 
helpen. Afspraak op de parking van ‘De 
Kleiputten’ in de Babilliestraat in Rum-
beke (Roeselare). Meer info bij Piet Des-
met (0484/658.233).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Vlinderwandeling langs het 
bufferbekken in Dadizele
Moorslede
• Zaterdag 6 augustus om 14 u. 
(16 u.)

We maken een ontspannende 
wandeling om het bufferbekken 
en bekijken welke vlinders we 

kunnen ontdekken in het grasland. Weet jij 
wat waardplanten zijn? Hoe een babyvlin-
der er uitziet? Wat vlinders eten? En hoe 
je de verschillende soorten uit elkaar kan 
houden? Je ontdekt het allemaal tijdens 
deze wandeling! Graag vooraf inschrijven. 
Afspraak aan t.h.v. Dadizeelsestraat 295, 
tegenover restaurant ‘t Spaans Dak. Fo-
totoestel, verrekijker en vergrootglas 
kunnen van pas komen. Meer info bij 
Steven Nuytten (0477/446.772).
Organisatie: NP KERN DE REIGER

Weekwerkdag in het Groen-
hovebos
Torhout
• Dinsdag 9 augustus om 9 u. 
(11.30 u.)

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

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

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

dier en plant.
- We beheren ook het heideveldje van 

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

Tijdens de pauze en op het eind keuvelen 
we met een glas of een kopje in de hand.
Inschrijven hoeft niet. Afspraak op de 
parking van Groenhove, recht tegenover 
de manege (Bosdreef 8, Torhout). Kom je 
wat later en zie je niemand staan, bel dan 
even naar Roney (zie hieronder). Zorg 
voor aangepaste kledij, goed schoeisel 
en een paar werkhandschoenen. Zelfs 
als je je maar een uurtje kan vrijmaken, 
ben je van harte welkom. Meer info bij 
Roney Debaillie (0484/481.547). 
Organisatie: NP TORHOUT

‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwan-
deling: Aartrijke
Zedelgem
• Woensdag 10 augustus om 
19.30 u. (21.30 u.)

Zie artikel p. 34-35. Meer 
info bij Georges Pollentier 
(0486/824.141).

Familiewerkdag in het Groen-
hovebos
Torhout
• Zondag 14 augustus om 9 u. 

(11.30 u.)
Zie werkdag 3 juli. Meer info bij 
Roney Debaillie (0484/481.547). 

‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwan-
deling: Roksemput
Oudenburg
• Woensdag 17 augustus om 
19.30 u. (21.30 u.)

Zie artikel p. 34-35. Meer 
info bij Georges Pollentier 
(0486/824.141).

‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwan-
deling: de zuidflank van de 
Ruidenberg
Kortemark
• Woensdag 24 augustus om 
19.30 u. (21.30 u.)

Zie artikel p. 34-35. Meer 
info bij Georges Pollentier 
(0486/824.141).
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Breskens. Behalve een mooi en bijzonder 
natuur- en recreatiegebied is Waterdu-
nen een deltawerk, maar wel anders dan 
de grote werken die Zeeland bescher-
men tegen het water. Natuur, recreatie 
en getijdenwerking werden gecombi-
neerd in een innovatieve kustversterking, 
met veiligheid als randvoorwaarde. In 
Waterdunen bepaalt het getij de natuur. 
Door de constante wisseling van hoog 
en laag water ziet het landschap van kre-
ken, schorren, zand- en slikplaten er ieder 
uur anders uit. Dat is aantrekkelijk voor 
kustvogels, die hier een rustige plek vin-
den om te eten of te broeden. Door de 
ligging aan de monding van de Wester-
schelde is het gebied een Europese lucht-
haven voor trekvogels die hun lange reis 
langs de Noordzeekust maken. Door het 
getij groeien er zoutplanten op de schor-
ren en ontstaan er zilte graslanden, met 
in de nazomer prachtige paars gekleurde 
zeeastervelden en rode zeekraaloevers. 
Graag vooraf inschrijven. Afspraak om 
8.30 u. op de parking bij het kruispunt 
Lindenstraat-Meiboomlaan in Roese-
lare voor carpooling (€ 0,05/km) of om 
9.30 u. op de nieuwe parking langs de 
Knokkeweg in Retranchement in Ne-
derland. Meer info bij Philippe Deprez 
(0499/722.224). Vergeet zeker je pick-
nick en drank niet en breng eventueel 
een verrekijker en vogelgids mee.
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Weekwerkdag in het Groen-
hovebos
Torhout
• Dinsdag 6 september om 9 u. 
(11.30 u.)

Zie werkdag 9 augustus. 
Meer info bij Roney Debaillie 
(0484/481.547). 

Familiewerkdag in het Groen-
hovebos
Torhout
• Zondag 11 september om 9 u. 
(11.30 u.)

Zie werkdag 3 juli. Meer 
info bij Roney Debaillie 
(0484/481.547). 

Startactiviteit ‘Jong Natuurver-
kenners Koekelare’
Koekelare
• Zondag 11 september om 
9.30 u. (13 u.)

Ben jij tussen 8 en 14 jaar oud 
en een megafan van de natuur? 
Gebeten door al dat gebloei, 

gefladder en gezoem? Wil je graag weten 
wat er leeft in het bos? Wat eetbaar is? Of 
waarom sommige paddenstoelen zo hard 
stinken? Dan zijn de ‘Jong Natuurverken-
ners Koekelare’ echt iets voor jou! We 
trekken telkens de 3e  zondagvoormiddag 
van de maand samen op onderzoek uit en 
sluiten af met een leuk spel. 
Inschrijven via de website van Natuurpunt 
Ruidenberg. Kostprijs leden Natuurpunt € 
24, niet-leden € 35. Wil je eens een keer-
tje komen proberen voor je je definitief 
inschrijft? Dat kan ook. En we hebben 
ook een sociaal tarief.  We starten op zo. 
11/9 samen met de ‘Jong Natuurverken-
ners Torhout’. De volgende activiteiten 
gaan door op 16/10, 20/11, 18/12, 15/1, 
19/2, 19/3, 16/4, 21/5 en 4/6. Meer info 
op onze facebookpagina, via jongnatuur-
verkenners.koekelare@gmail.com of bij 
Neal Janssens (0493/418.920).
Organisatie: NP RUIDENBERG

Startactiviteit ‘Jong Natuurver-
kenners Torhout’
Torhout
• Zondag 11 september om 9.30 
u. (13 u.)

Ben jij tussen 8 en 16 jaar oud 
en een megafan van de natuur? 
Gebeten door al dat gebloei, 

gefladder en gezoem? Wil je graag we-
ten wat er leeft in het bos? Wat eetbaar 
is? Of waarom sommige paddenstoelen 
zo hard stinken? Dan zijn de ‘Jong Na-
tuurverkenners Torhout’ echt iets voor 
jou! We trekken één zondagvoormiddag 
per maand samen op onderzoek uit en 
sluiten af met een leuk spel. Inschrijven 
via de website van Natuurpunt Torhout. 
Kostprijs leden Natuurpunt € 24, niet-le-
den € 35. Wil je eens een keertje komen 
proberen voor je je definitief inschrijft? 
Dat kan ook. En we hebben ook een  
sociaal tarief. 
Programma:
- Zo. 11/9 (tot 13 u.): Kennismakingsac-

tiviteit & De grote geheimen van het 
bos.

Nacht van de Vleermuis 
Roeselare
• Zaterdag 27 augustus om 
20 u. (23 u.)

De verborgen wereld van Bat-
man en zijn vrienden heeft na 
vanavond geen geheimen meer 

voor jou. Vrijwilligers van de zoogdie-
renwerkgroep geven je eerst een korte 
uitleg over het leven van de vleermuis. 
Daarna nemen ze je mee het donkere 
bos in voor een wandeling van ca. 3 km 
door het Sterrebos. We zoeken onze 
weg over de verharde paden en gaan 
op zoek naar deze kleine, vliegende 
‘vampiertjes’. Dat doen we met een 
‘batdetector’, een apparaatje waarmee 
je hun ultrasone geroep kan omzetten 
in hoorbaar geluid. En net zoals bij de 
vogels heeft elke soort zijn eigen typi-
sche geluidjes. Een leuke uitstap om met 
het hele gezin de vakantie af te sluiten! 
Graag vooraf inschrijven. Afspraak op de 
parking van het provinciedomein in de 
Sterrebosdreef, net ten westen van het 
kruispunt met de Moorseelsesteenweg. 
Een hoofd- of zaklamp, een muggenstick 
en warme kledij kunnen van pas ko-
men. Meer info bij Michael Parmentier 
(0483/638.090)
Organisatie: NP MANDELSTREKE

‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwan-
deling: Roode Zeehoek
Kortemark
• Woensdag 31 augustus om 
19.30 u. (21.30 u.)

Zie artikel p. 34-35. Meer 
info bij Georges Pollentier 
(0486/824.141).

Daguitstap naar het Zwin en 
Waterdunen
Nederland
• Zondag 4 september om 8.30 
u. (18 u.)

In de voormiddag bekijken we 
de Zwinuitbreiding vanuit de 
kant van Nederland. Deze tijd 

van het jaar zijn er al heel wat trekvogels 
die komen bijtanken op het Zwin. In de 
namiddag verkennen we het achterland 
van de duinen tussen Cadzand en Bres-
kens. Een deel van de polders daar zijn 
recent teruggegeven aan de natuur. Het 
natuurgebied Waterdunen vormt 350 ha 
nieuwe zilte natuur tussen Groede en 
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- Zo. 9/10: Bessen en nootjes proeven.
- Zo. 13/11: In het bos staan meer pad-

denstoelen dan bomen.
- Zo. 11/12: Mooimakersactie in het 

Groenhovebos.
- Zo. 8/1: Nieuwjaarsfeest speldag.
- Zo. 12/2: Mossenschattenjacht.
- Zo. 12/3: Vogels herkennen aan hun 

gefluit.
- Zo. 2/4: Eetbare plantjes in het voor-

jaar.
- Zo. 7/5: Salamanders en padden.
- Zo. 4/6: Slotactiviteit voor het gezin
De activiteiten gaan door van 9.30 u. 
tot 11.30 u., tenzij anders vermeld. Het 
programma kan nog wijzigingen en soms 
organiseren we ook extra activiteiten, 
wanneer er zich een bijzonder natuurfe-
nomeen in de buurt afspeelt. PS: Meer info 
of zin om als ouder af en toe mee een 
activiteit te begeleiden? Neem dan con-
tact op met Xavier Dirix (0488/811.245 
of dirix.xavier@gmail.com).
Organisatie: NP Torhout

Koekelarebos & het arboretum
Koekelare
• Zondag 11 september om 
14.30 u. (16 u.)

We gaan op stap in het Koe-
kelarebos met zijn unieke ar-
boretum, bijzonder heideveldje 

en wereldberoemde Koekelare-dennen. 
In het arboretum vind je boomsoorten 
van over de hele wereld, waaronder heel 
wat bijzondere dennen en sparren. Het 
heideveldje is een stille getuige van hoe 
ons landschap er honderden jaren gele-
den bij lag en ook over de majestueuze 
Koekelare-dennen valt er heel wat te 
vertellen. Stof genoeg voor een boeiende 
wandeling! Graag vooraf inschrijven. Af-
spraak op de parking van het bos. Rijd 
naar het kruispunt Provinciebaan / Lit-
terveldstraat in Koekelare en draai de 
Litterveldstraat in. Na 150 m. vind je 
de parking rechts, aan een onverharde 
weg. Meer info bij Georges Pollentier 
(0486/824.141).
Organisatie: NP RUIDENBERG

Start cursus ‘Natuurverkenner’
Roeselare
• Za. 17 september om 9 u (12 u.)

De cursus Natuurverkenner is 
een interactieve en wervelende 
instapcursus voor wie van de 

natuur houdt. Er is geen enkele voorken-
nis vereist, enkel je enthousiasme telt! 
We voorzien geen binnenactiviteiten en 
trekken zo veel mogelijk naar buiten, de 
natuur in. In 10 unieke activiteiten, van 
september 2022 tot begin juni 2023, ne-
men ervaren natuurgidsen je mee naar 
natuurgebieden in eigen streek en dom-
pelen zij je onder in de wondere wereld 
van onze wilde planten en dieren. Deze 
excursies gaan meestal door op zaterdag-
voormiddag. Ondertussen maak je kennis 
met Natuurpunt Mandelstreke en wat 
onze vrijwilligers doen voor de plaatse-
lijke natuur. Laat deze boeiende kennis-
making niet aan je neus voorbijgaan en 
nodig buren, familie en vrienden mee uit. 
Dit zijn alvast de excursies van dit najaar : 
- Za. 17/9 van 9 tot 12 u.: Stadsnatuur 

langs de Mandel (Roeselare – met 
Piet Desmet)

- Za. 8/10 van 18 tot 21 u.: Zoogdieren 
in het Sterrebos (Roeselare – met Mi-
chaël Parmentier)

- Zo. 16/10 van 9 tot 12 u.: Padden-
stoelen in ‘t Veld (Ardooie - met Koen 
Maes)

- Za. 22/10 van 9 tot 12 u.: Bushcraft 
in het Groenhovebos (Torhout – met 
Peter Lemmens)

- Za. 10/12 van 9 tot 12 u:  Wintervo-
gels in het Blankaartbekken (Diksmui-
de – met Piet Desmet)

In het voorjaar van 2023 volgen nog 
eens 5 uitstappen waarbij we focus-
sen op:
- Bos en heide in voorjaarstooi.
- Wat leeft er in een poel?
- Natuur in de tuin.
- Natuurbeheer in onze reservaten.
- Voorjaarszangers in bos en tuin.
Geïnteresseerd? Schrijf je dan in via 
de site van Natuurpunt (zoektermen 
‘Natuurverkenner Roeselare’). Na je 
inschrijving ontvang je een digitale mail-
bevestiging en alle informatie in verband 
met de betaling. (We vragen een bijdra-
ge 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 contact met 
ons op. Meer info bij Piet Desmet (na-
tuur.mandelstreke@gmail.com). 
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Beleef de najaarstrek in 
‘De Kleiputten’
Roeselare
• Zondag 18 september om 10 u. 
(11 u. 30)

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

aantrekkingspool voor vele doortrek-
kende water- en zangvogels. Als rust-
gebied oefent het moerasgebied een 
onmiskenbare magneetfunctie uit op de 
wijdere omgeving, zeker sinds de recen-
te groei van het aangrenzende Bergmo-
lenbos. Verrassingen zijn in deze periode 
nooit ver weg en ijsvogel en zeldzame 
reigersoorten horen daar ook bij. Reken 
daarbij de libellen-, sprinkhanen- en vlin-
dersoorten tussen de late herfstbloeiers 
en de vele smakelijke bessen, en je weet 
dat deze wandeling iedereen van begin 
tot eind zal boeien. Drie natuurgidsen, 
Ann, Patrick en Piet, helpen je dit na-
tuurjuweeltje te ontdekken. Iedereen 
welkom, ook kinderen. Bij droog weer 
geen laarzen nodig. Graag vooraf in-
schrijven. Afspraak op de parking van 
‘De Kleiputten’ in de Babilliestraat in 
Rumbeke (Roeselare). Meer info bij 
Piet Desmet (0484/658.233).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. SLS West-

Vlaamse hart & Stad Roeselare

Trektellen in Ledegem
Ledegem
• Zaterdag 1 oktober vanaf 8 u. 
(12 u.)

De vogeltrek is een fenomeen 
dat de mens al eeuwenlang 
boeit. Miljoenen vogels wagen 

elk jaar weer de grote trek van en naar 
hun overwinteringsgebieden en op veel 
plaatsen tellen vrijwilligers dan de vogels 
die voorbij vliegen. Voor de eerste keer 
organiseren we zo’n trektelling in Lede-
gem bij trektelpost Heulebos-Beurte-
molen. Van ‘s morgens tot ‘s middags no-
teren we al wat er passeert. Ook als je 
nog niet veel van vogels of hun geluiden 
kent, kan dit iets voor jou zijn. De vrij-
willigers van de vogelwerkgroep helpen 
minder ervaren vogelaars bij het deter-
mineren van wat er voorbijkomt. Heb je 
zelf een verrekijker of telescoop, breng 
die dan zeker mee. Ook een (kampeer)
stoeltje kan handig zijn. Inschrijven hoeft 
niet. Je kan elk moment aansluiten of 
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langskomen. We staan in de Beurte-
molenstraat. Meer info bij Johan Bos-
toen (0475/381.084).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Weekwerkdag in het Groen-
hovebos
Torhout
• Dinsdag 4 oktober om 9 u. 
(11.30 u.)

Zie werkdag 9 augustus. 
Meer info bij Roney Debaillie 
(0484/481.547). 

Controle slaapmuizenkasten
Ploegsteert
• Zaterdag 8 oktober om 9 u. 
(18 u.)

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

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

i.s.m. NP TORHOUT

Natuurfototentoonstelling ‘Oog 
voor de natuur’
Oudenburg
• Zaterdag 8 & zondag 9 okto-
ber vanaf 10 u. (18 u.)

Zie artikel p. 26-28. Meer 
info bij Freddy Cordy 
(0486/127.834).

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

Zie werkdag 3 juli. Meer 
info bij Roney Debaillie 
(0484/481.547). 

Feest

Aanplantingen
Beheerwerken
Overzetacties

Dia-avond
Fototentoonstelling

Natuurwandeling

Fietstocht

Meerdaagse
(bus)reis

Inventarisatie
Vogels kijken

Repair Café

Vergadering

Protestactie

FotografieCampagne
Evenement

Families
en kinderen

Insecten
Paddenstoelen
Planten

Cursus
Lezing
Voordracht

Het buitenpretloket van Natuurpunt wijst de weg naar 
grote en kleine natuuravonturen. Meer info op www.snuit.be.

LEGENDE

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 moei-
lijk heeft, kan korting krijgen op het 
lidgeld van Natuurpunt en op deel-
name aan betalende activiteiten. Af-

hankelijk van de gemeente bedraagt 
deze korting  50% tot 80 %. Meer 
info bij de bevoegde diensten in 
Kortemark (sociaalhuis@kortemark.
be of 051/269.210) Roeselare (vrije-
tijd@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 verze-
kerd voor Burgerlijke Aansprakelijk-
heid, Lichamelijke Ongevallen en 
Rechtsbijstand. Opgelet: dit geldt niet 
voor wie geen lid is en/of enkel een 
abonnement heeft op ‘de knotwilg’. 
Als cursist, occasionele medewerker 
of vrijwilliger ben je sowieso verze-
kerd. 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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Paradijsstraat 2 - Roeselare-Beveren
tel. : 051 69 00 30 - Gsm: 0475 688 871

info@davidtshubert.be

Houthandel
Carpentier
Gitsbergstraat 53

8830 Hooglede-Gits
Tel. 051 20 20 04 
Fax 051 24 59 52
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15 jaar ‘Natuurfotografen Hoge Dijken’
Za. 8 & zo. 9 oktober van 10 tot 18 u. in dienstencentrum ‘Biezenbilk‘ in Oudenburg.

Fotografie, en zeker ook natuurfoto-
grafie, is op dit ogenblik ongelooflijk 
populair. Het feit dat fotograferen nog 
nooit zo makkelijk en nooit zo goed-
koop is geweest, ligt hier zeker mee 
aan de basis. Tegelijk waren er ook 
nog nooit zo veel vragen naar infor-
matie, tips en feedback.

Zo’n 15 jaar geleden werd aan een 
aantal natuurfotografen uit de streek 
geregeld gevraagd of ze misschien 
een natuurfotoclubje kenden. Een 
plek waar je eens iets kan projecte-
ren om te vragen of je op de goede 
weg bent als fotograaf. Om eindelijk 
eens uit te zoeken welke paddenstoel 
of rare vogel er nu eigenlijk op die 
foto staat. Of om eens een verslag-
je van een natuurfototrip te zien. In 
2007 moesten West-Vlamingen daar-

voor tot in het Gentse rijden. Daarom 
dachten drie lokale natuurfotografen: 
“Waarom proberen dat gewoon niet 
bij ons om de hoek?” 

Zo ontstond het idee om een be-
scheiden natuurfotovereniging op de 
richten, die ‘Natuurfotografen Hoge 
Dijken’ werd gedoopt. Toepasselijk, 
aangezien onze uitvalsbasis ‘De Grote 
Zaagbek’ werd, het bezoekerscen-
trum van ‘De Hoge Dijken’. 

Het opzet is om maandelijks bij el-
kaar te komen. Eerst is er een voor-
drachtje over een fototechniek, een 
reis of een thema. Na de pauze be-
kijken en becommentariëren we me-
kaars foto’s. Dat is meteen ook het 
moment voor vragen als “Waar heb 
je dat gevonden?”, “Hoe heb je dat 

gemaakt?” of “Wat is dat voor een 
beest?”. De eerste vergadering vond 
plaats in september 2007 en er wa-
ren al onmiddellijk 20 enthousiaste-
lingen aanwezig uit zowat alle hoe-
ken van de provincie.

Wij vragen bewust om alleen na-
tuurgetrouwe en natuurvriendelijke 
foto’s mee te brengen. Gefotoshop-
te beelden en foto’s waarvoor de 
natuur verstoord moet worden,  
geven een slecht voorbeeld en horen 
niet thuis in onze vereniging. Daar-
bij volgen we de gedragsregels van  
de ‘Bond Verantwoorde Natuurfoto-
grafie’ (BVNF). Meer info daarover 
vind je op www.nfhd.be/gedragsre-
gels.html.

Jaarlijks organiseren we een tentoon-
stelling waarbij ieder lid de kans krijgt 
om één van zijn of haar betere foto’s 
te vergroten. Een aantal van deze ten-
toonstellingen gaan dan op reis, naar 
bibliotheken, dienstencentra of expo-
sitieruimtes. Op die manier kreeg de 
NFHD naambekendheid in (vooral) 
Noord-West-Vlaanderen.

Onze vereniging kreeg in de loop der 
jaren de enthousiaste financiële en 
praktische steun van ‘De vrienden van 
de Hoge Dijken vzw’, het ‘Agentschap 
voor Natuur en Bos’ en - sinds de 
fusie van ‘Natuurpunt Gistel-Ouden-
burg’ met de ‘Vrienden van de Hoge 
Dijken vzw’ - van ‘Natuurpunt Gistel-
Oudenburg & Hoge Dijken vzw’. De 
voorbije 15 jaar hebben we op vlak 
van fotografie vooral samengewerkt 
met de pioniers van de BVNF en 
de gelijkgezinde ‘Natuur.Fotografen 
Brugse Ommeland’ (NFBO), die sinds 
2009 actief zijn.

Hoogtepunten uit onze 15-jarige ge-
schiedenis waren de vieringen van 
ons 5- en 10-jarig bestaan, met tel-Rietgors in de vlucht. Freddy Cordy.
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kens hoogstaande tentoonstellingen 
en mooie projecties. Daarbij mochten 
we elke keer een 1.000-tal bezoekers 
verwelkomen. 

De voorbije 2 jaar is er veel gebeurd: 
de coronapandemie ging ook voor 
onze vereniging niet onopgemerkt 
voorbij. Gevolg: afgelaste activiteiten 
en ten slotte ook de verhuis naar een 
veel grotere zaal in dienstencentrum 
‘Biezenbilk’ om aan de afstandsregels 
te kunnen voldoen. 

Een ander, eerder merkwaardig gevolg, 
is toch dat onze normaal gezien erg 
reislustige leden noodgedwongen de 
‘natuur van bie oes’ herontdekten. Dat 
leidde tot hele mooie fotoreeksen en 
dat blijkt ook uit de huidige tentoon-
stelling, waarvan de meerderheid van 
de foto’s nu West-Vlaams is…

Corona heeft er ook voor gezorgd 
dat er nu op 2 plaatsen langlopende 
tentoonstellingen van NFHD te be-
kijken zijn: 1 in bezoekerscentrum 
‘De Grote Zaagbek’ en 1 in diensten-
centrum ‘Biezenbilk’. Het is in deze 
laatste zaal dat ook de viering van 
het 15–jarig bestaan van NFHD zal 
plaatsvinden.

Om het 3e lustrum van NFHD te vie-
ren, maken we gebruik van de cafeta-
ria en een kleinere ruimte om onze 
nieuwste en mooiste foto’s tentoon 

rovski Optik - Zeiss) zal vertegen-
woordigen.

In het late najaar organiseren we nog 
een speciale projectieavond met uit-
gebreide portfolio’s die het beste 
werk van onze ruim 60 leden zal to-
nen. 

Maar spreken we alvast af op 8 of 9 
oktober tussen 10 en 18 u. Dan kan 
je komen kijken naar het beste wat 
de amateurnatuurfotografie in onze 
streek kan voorleggen. Tot dan!

Freddy Cordy, Patrick Keirsebilck, 

Patrick Pottier & Chris Timbremont

te stellen. We hebben 40 foto’s gese-
lecteerd uit de 350 inzendingen van 
onze leden. Het is een mix geworden 
van mooie landschappen over zeld-
zame vogels tot haarscherpe macro-
opnames.

Tijdens het feestweekend kan je ook 
standen bezoeken van onze vaste 
partners en sponsors: Natuurpunt 
Gistel-Oudenburg & Hoge Dijken 
vzw, Foto Coudenys uit Zedelgem 
(Nikon - Sony - Canon - Fujifilm)  
en het ‘Opvangcentrum voor vogels 
en wilde dieren Oostende’ die de 
firma ‘Sights of Nature’ uit Jabbeke 
(Kite Optics - Leica - Pulsar - Swa-

Bij en stuifmeel. Erwin Derous. Boomkikker. Bertrand Duynslaeger.

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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Een nieuw natuurgebied: de Mispelaarhoek

Op 22 februari 2022 werd Natuur-
punt eigenaar van 3 ha 11 a 80 ca 
natuurgebied in Passendale, op de 
grens met Moorslede. Hierbij nog 
een dikke pluim voor aankoper Eddy 
Loosveldt die de onderhandelingen 
met de eigenaar en Natuurpunt in 
Mechelen tot een goed einde bracht.

Samenwerking tussen afdelingen 
Mandelstreke en Westland
Gezien de ligging op de grens van 
de afdelingen Mandelstreke en 
Westland (regio Ieper) besloten we 
samen te werken voor aankoop, fi-
nanciering en beheer. Het gebied 
ligt volgens het gewestplan immers 
in landbouwgebied, wat de prijzen 
omhoog jaagt. 

We doopten het gebied ‘de Mispe-
laarhoek’, naar het lokale toponiem 
zoals je dat op de topografische 
kaarten kan terugvinden. Het gebied 
werd vanuit Natuurpunt in Meche-
len toegewezen aan Natuurpunt 
Mandelstreke. Zo kan onze afdeling 
fier de geboorte van een derde na-
tuurgebied in ons werkingsgebied 
aankondigen. Eerder konden we al 
natuurgebied(jes) aankopen in Sta-
den (Vijfwegenpoel) en Moorslede 
(Waterdambosje), telkens ongeveer 
0,75 ha groot. Deze laatste natuur-
gebieden zijn ondertussen bijna af-
betaald, maar na de aankoop van 
de Mispelaarhoek staan we terug 
zwaar in het rood met onze afde-
ling. Tegen het eind van het jaar is er 

wel ongeveer 80.000 euro aan sub-
sidies beloofd, maar dat betekent 
dat we zelf ook nog eens 80.000 
euro bij elkaar moeten sprokkelen.

De conservator van de Mispelaar-
hoek, Geert Schoutteten, is be-
stuurslid bij Natuurpunt Westland 
en woont in Slypskapelle. Medecon-
servator Wim Marichal is bestuurs-
lid bij Natuurpunt Mandelstreke en 
woont in Roeselare. Beide afde-
lingen zijn dus stevig verankerd in 
het beheerteam. Intussen kwamen 
beide afdelingen al verschillende 
keren samen om het beheer en 
de financiering te bespreken. Afde-
ling Westland heeft meer dan 20 
jaar ervaring met natuurbeheer en 

De poel in het hooiland met de laantjes. 
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heeft ondertussen meer dan 90 
ha onder haar hoede. Onze afde-
ling heeft veel minder ervaring met 
terreinbeheer, maar heeft dan weer 
ervaring met aankopen in duurdere 
gebieden en het aantrekken van 
sponsors.

Brongebied van de Heulebeek
De Mispelaarhoek ligt op de heu-
velrug tussen Beselare en Pas-
sendale, in het brongebied van de 
Heulebeek. De Heulebeek door-
kruist een groot deel van Mid-
den- en Zuid-West-Vlaanderen en 
mondt uiteindelijk uit in de Leie ten 
zuiden van Kuurne. In de Mispelaar-
hoek is de Heulebeek nog maar 
een grachtje met enkele zijbeekjes, 
maar ter hoogte van Dadizele, Le-
degem en Gullegem kan zij in de 
winterperiode de allure krijgen van 
een kolkende rivier die langsliggen-
de weilanden en akkers in de vallei 
blank zet. De insectenwerkgroep 
van Natuurpunt Westland ontdekte 
al steenvliegen in de bronbeekjes 
van de Mispelaarhoek, wat wijst op 
een goede waterkwaliteit. 

De Zuidstraat in Passendale loopt 
pal over deze heuvelrug. Via een 
boerenslag van zo’n 500 m, die uit-
komt op de Zuidstraat, is de Mis-
pelaarhoek bereikbaar voor beheer 
en terreinbezoek. Ook provinciaal 
fietspad de Stroroute ligt vlakbij. 

Aan de oostelijke rand van het 
hooiland ligt een poel die er roestig 
uitzit door ijzerhoudend kwelwater. 
In het voorjaar van 2022 hebben 
we hier een amfibieënfuik geplaatst. 
We ontdekten een mooie popula-
tie van kleine- en alpenwatersala-
mander en de groene kikker heeft 
er ook zijn stek. In het hooiland aan 
de kant van de Zuidstraat (percelen 
514a en 515a) zijn de grote vossen-
staart (een grassoort) en scherpe 
boterbloem dominant. In de oos-
telijke rand groeit op een zandige 
bult vooral biggenkruid en reuk-
gras. Twee zomereiken van 100 jaar 
staan juist op de eigendomsgrens. 
Het smalle hooilandperceel (513a ) 
tegen de akker is aan de ene kant 
begrensd door een bronbeekje en 
aan de andere kant door een zan-
dig talud begroeid met brem, sint-
janskruid en gewone veldbies. In 
de Mispelaarhoek is er een mooie 
gradiënt aanwezig van kletsnatte 
kleigrond tot kurkdroge zandgrond.

De akker (512) werd op onze vraag 
door de vorige eigenaar ingezaaid 
met Italiaans raaigras. Dit gras ver-
dwijnt na enkele jaren en wordt 
vanzelf vervangen door wilde gras-
sen en bloemen. Op de rand met de 
houtkant zaaiden we een inheems 
bloemenmengsel in met onder 
meer grote kaardenbol, margriet en 
rolklaver. Het is de bedoeling om op 

Net naast de Mispelaarhoek en op 
enkele honderden meters afstand 
liggen er nog enkele privébosjes van 
ongeveer 1 ha die aangeplant wer-
den met inheemse boomsoorten. In 
de directe omgeving zijn er nog veel 
weiden aanwezig. De Mispelaarhoek 
ligt dus niet in een kaal landschap 
waardoor zanglijsters er talrijk zijn, 
hazen op bezoek komen en regel-
matig kieviten en scholeksters over-
vliegen. Tijdens onze terreinbezoe-
ken ontdekten we dat spotvogel en 
tuinfluiter er broeden. Dat zijn 2 vo-
gelsoorten die zeker niet algemeen 
zijn in de regio Roeselare.

Drie hooilanden en een akker
Het gebied bestaat uit 2 ha hooi-
landen, die door de vorige eige-
naar werden omzoomd met elzen, 
meidoorn, wilgen en Spaanse aak, 
en 1 ha akkerland. De hooilanden 
werden niet bemest en zaten on-
der een beheerovereenkomst met 
de Vlaamse Landmaatschappij. De 
hooilanden zijn opgesplitst in 3 
percelen die telkens omringd zijn 
met houtkanten. Het natste per-
ceel (perceel 640) ligt dichtst bij de 
Heulebeek en de fabriek Pasfrost. In 
dat hooiland zijn vijf laantjes (ondie-
pe grachtjes) gegraven waarin egel-
boterbloemen en pinksterbloemen 
groeien. Tussen de laantjes groeit er 
vooral scherpe boterbloem en wit-
bol, een grassoort. 

Links: op 22 mei organiseerden we voor het eerst een avondwandeling in ons nieuwe natuurgebied.

Rechts: een droog talud met brem. In het gebied vind je een mooie overgang van kletsnatte kleigrond tot kurkdroge zandgrond.
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de perceelranden nog een hout-
kant met inheemse struiksoorten 
aan te planten. Bovendien is de 
vorige eigenaar bereid om via een 
beheerovereenkomst de hooilan-
den en de ingezaaide akker verder 
te hooien.

Op vrijdag 13 mei 2022 ging er 
een eerste avondwandeling door. 
We konden bijna 30 natuurpunt-
leden verwelkomen om het nieu-
we natuurgebied te ontdekken. Via 
‘de knotwilg’ houden we jullie ver-
der op de hoogte van de geplande 
inrichtingswerken en geleide wan-
delingen in het gebied.

Tekst & foto’s: Wim Marichal m.u.v. 

de topografische kaart 

(© 2012 NGI TopoMapViewer).

Financiële steun gevraagd
De Mispelaarhoek was een dure 
aankoop. Alle financiële steun is 
meer dan welkom. Giften kunnen 
overgeschreven worden naar reke-
ningnummer BE56.2930.2120.7588 
van Natuurpunt Beheer vzw, 
Coxiestraat 11 in 2800 Mechelen 
met de vermelding ‘gift aan 5599’. 
Voor schenkingen van 40 euro krijg 
je een fiscaal attest.

We zijn eveneens op zoek naar 
bedrijven die onze aankoop willen 
sponsoren. Als wederdienst kunnen 
er op maat van uw bedrijf bijvoor-
beeld geleide wandelingen in de 
Mispelaarhoek georganiseerd wor-
den.

Wie nog vragen heeft over de Mis-
pelaarhoek of wie sponsors kent is 
steeds welkom bij de conservators:
- Geert Schoutteten (geert.schoutte-

ten@gmail.com of 0476/440.200)
- Wim Marichal (wim.marichal@tele-

net.be of 0476/307.762)

Ligging van de percelen die samen ‘De Mispelaarhoek’ vormen.

Productie van Belgische groene stroom
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Met de aanplantingen, de nieuwe poel en wat liefde heeft het Waterdambosje de potentie om uit te groeien

 tot een natuurrijke stapsteen in dit landbouwlandschap.

Dagkoekoeksbloemen (Silene dioica) 

in het kreupelhout.

Zaterdag 9 juli

Officiële opening van het Waterdambosje

In 2020 kocht Natuurpunt Mandel-
streke een populierbosje van 0,74 
hectare aan in de Hooglandstraat 
in Moorslede. Het Waterdambosje 
ligt in het overstromingsgebied van 
de Passendalebeek, een nat gebied 
met een grote variatie aan biotopen 
voor waterminnende fauna en flora.

De zuidwestelijke helft is beplant 
met tien jaar oude populieren, de 
noordoostelijke helft werd door de 
vorige eigenaar nog gekapt. Begin 
2020 heeft het beheerteam, dat 
bestaat uit mensen van Natuurpunt 
Mandelstreke en Natuurpunt Kern 
De Reiger, daar een amfibieënpoel 
laten graven en dat deel weer be-
plant met elzen en verschillende 
struiksoorten. Ondertussen bekij-
ken we met de provincie hoe we 
het waterpeil in de beek en het 
bosje kunnen verhogen door de re-

alisatie van stuwtjes. De lage ligging 
van de beekvallei en het gezuiverde 
water van de Passendalebeek - want 
het waterzuiveringsstation ligt net 
stroomopwaarts - laten toe om het 
gebied te laten evolueren naar een 
elzenbroekbos.

Buizerd en torenvalk zijn er regelma-
tige bezoekers en in lente en zomer 
hoor je er de klassieke trekkers met 
als mooie soort de grasmus. ’s Win-
ters vinden watersnip en soms ook 
houtsnip het Waterdambosje. De 
nieuwe poel herbergt ondertussen 
alpenwatersalamander, gewone pad 
en groene kikker. Gele lis en sterren-
kroos vind je nog in de Passendale-
beek, uitzonderlijk voor deze streek!

Binnenkort plaatsen we hier een in-
fobord en de klassieke Natuurpunt-
bordjes. In de omgeving hebben we 
een Natuurpuntwandeling van zo’n 
4 kilometer bewegwijzerd, met een 
aftakking in het gebiedje richting 
poel en langs de beek terug naar de 
weg.

Met deze aanplantingen, de poel en 
de waterpeilverhoging willen we de 
amfibieënpopulatie versterken, wa-
terplanten meer kansen bieden, een 
broedplaats bieden aan ruigte-en 
watervogels én overwinterende vo-
gels zoals kepen, koperwieken sijsjes 
en vinken een handje helpen. 

Tekst & foto’s: Peter Hantson

Feestprogramma zaterdag 9 juli
Afspraak bij de waterzuiveringsinstallatie ‘Waterdam’ van Aquafin in Moorslede (kruis-
punt Dadizeelsestraat / Zonnebeeksestraat).
- 14 u.: Welkomstwoord door Peter Hantson, voorzitter van Natuurpunt Mandel-

streke.
- 14.10 u.: Welkomstwoord door Sherley Beernaert, 1ste schepen van Moorslede.
- 14.20 u.: Geschiedenis van de Passendalebeek en de Warande + erfgoedwande-

ling door Rik Lybeer van de Heemkundige Kring Moorslede
- 14.40 u.: Start wandeling naar het Waterdambosje met aansluitend voorstelling en 

officiële opening van het gebied door Steven Nuytten, de conservator.
- 15.40 u.: Receptie aangeboden door Natuurpunt Mandelstreke en Natuurpunt 

Kern de Reiger.



34

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

Wandel een hele zomer lang mee 
met ‘Ontdek-je-Plekje’ 2020

In juli en augustus verkennen we 
voor het 34e jaar op rij de mooi-
ste en natuurrijkste plekjes in de 
streek. Elke woensdagavond in juli 
en augustus, om 19.30 u., neemt 
een natuurgids je mee op sleep-
touw voor een wandeling van on-
geveer twee uur. 

Let op: we vragen wel om vooraf 
in te schrijven via de website van 
Natuurpunt (www.natuurpunt.be/
natuurpunt-ruidenberg).

Dit jaar bezoeken we volgende ge-
bieden:
Woensdag 6 juli: het Rozendaal 
Wandelpad (Ichtegem)
• Afspraak op de parking van salons 

De Vrede, Moerdijkstraat 94 in 
Ichtegem. 

Dirk Anseeuw neemt ons meer 
naar het Rozendaal Wandelpad, 
een route die in de loop der jaren 
een klassieker is geworden. Het 
mooie drevengebied rond kasteel 
Rozendael nodigt uit voor een zo-
merse avondwandeling. We gaan er 
op zoek naar de restanten van de 
vroegere heide en bewonderen de 
nieuw aangeplante hagen en heg-
gen. Wie de Rozendaalwandeling 
leerde kennen, komt er zeker nog 
eens terug. 

Woensdag 13 juli: de broeken 
van Werken (Kortemark)
• Afspraak op de brug over de Hand-

zamevaart in Steenstraat in Werken 
(Kortemark), net ten zuiden van het 
kruispunt met de Calfoortstraat. Bij 
nat weer zijn laarzen nodig; een ver-
rekijker kan nuttig zijn. 

Luc Nouwynck neemt ons mee 
doorheen de natte Broucken, de 
groene weiden met machtige ver-
gezichten, waardoor onze door 

data versmoorde hoofden worden 
gespoeld met prachtige beelden en 
geluiden. Een heilzame wandeling 
met enige uitleg en beleving. 

Woensdag 20 juli: Nieuwland 
(Gistel)
• Afspraak bij het pompgemaal Grote 

Westpolder (kruispunt Nieuwland/
Nieuwlandstraat in Gistel). Opgelet: 
er is daar maar een beperkt aantal 
parkeerplaatsen voor auto’s. 

Met Koen Maertens gaan we op 
stap in de Nieuwlandpolders, zowat 
het laagste deel van Gistel. Door 
de ruilverkaveling zijn we verplicht 
om asfaltwegen te nemen, maar we 
gaan ook even de ‘Groene 62’ op. 
Afstand +/- 4,7 km. 

Woensdag 27 juli: van het 
Koekelare- naar het Welfvenest-
bos (Koekelare)
• Afspraak op de parking van het Ar-

boretum, tegenover Bovekerkes-
traat nummer 9 in Koekelare. (De 
parking van het Koekelarebos in de 
Litterveldstsraat is tot eind augustus 
gesloten omwille van renovatiewer-
ken.) 

Michel Maeckelbergh neemt ons 
vanavond mee het bos in. Wie er 
vorig jaar in Bekegem, zijn geboor-
tedorp, bij was, weet dat hij er 
weer een aangename en leerrijke 
avondwandeling van zal maken. We 
wandelen langs heerlijke dreven en 
wegen met prachtige namen. Wat 
betekenen die allemaal? Ook de 
namen van bomen, struiken en an-
dere planten zijn wonderbaar. Wist 
je trouwens dat we ons hier op zo’n 
20 m boven zeeniveau bevinden? 
En dankzij een landbouwer die ook 
bruggenbouwer was, raken we over 
de gracht en kunnen we het Welfve-
nestbos verkennen. 
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Woensdag 3 augustus: de klei-
putten van Stuivekenskerke 
(Diksmuide)
• Afspraak bij de kerk van Stuivekens-

kerke, Stuivekenskerkestraat 1 B in 
Diksmuide. 

Industrieel erfgoed met een hoge na-
tuurwaarde: zo zou je deze kleiputten 
kunnen omschrijven. En hoe zijn die 
putten eigenlijk ontstaan? Maar er is 
meer! Ook de Eerste Wereldoorlog 
is hier gepasseerd. Leopold Dewulf 
heeft heel wat te vertellen over dit 
gebied. Hoe zat dat nu ook weer met 
de ‘Slag van Tervaete’? Ja, wie of wat is 
die Tervaete eigenlijk? En dan nog de 
Vicogne. Wat is dat? We maken een 
wandeling door het natuurgebied en 
trekken daarna nog even de velden in 
om rond Stuuvjes te wandelen. 

Woensdag 10 augustus: 
Aartrijke (Zedelgem)
• Afspraak t.h.v. Aartrijkestraat 106 in 

Zedelgem, bij het kruispunt met de 
Laekebosdreef. Parkeren kan in de 
Aartrijkestraat t.h.v. ‘OC Cirkant’. 

Koen Maertens neemt ons mee op 
verkenning in en rond Aartrijke, een 
plek waar in de nieuwe steentijd al 
mensen verbleven. De naam Aartrij-
ke heeft trouwens een Romeinse 
oorsprong en duikt voor het eerst 
op in een document uit 893 als ‘Arti-
riacum’. De kern van het dorp ligt op 
het Plateau van Wijnendale, dat hier 
een hoogte van 39 meter bereikt. De 
opvallende steilrand, vooral in het 
westen, zorgt voor mooie zichten op 
het verdere landschap, dat ruim 25 
m lager ligt. Kortom: eigenaardighe-
den genoeg om een fijne avondwan-
deling te vullen terwijl we uitkijken 
naar leuke planten en dieren. We 
stappen zo’n 4 km waarbij we ook 
enkele onverharde paden aandoen. 

Woensdag 17 augustus: Rok-
semput (Oudenburg)
• Afspraak bij bezoekerscentrum ‘De 

Grote Zaagbek’, Oude Brugseweg 
239 in Oudenburg. 

Leopold Dewulf neemt ons mee 
voor een wandeling van een kilo-

meter of drie, helemaal rond de 
Roksemput. Deze ontstond als 
zandwinningsput bij de aanleg van 
de autoweg Jabbeke-Veurne (1973-
1976) en na wat gehakketak werd 
die omgevormd tot natuur- en wan-
delgebied. Er komen hier duizenden 
meeuwen slapen en ook eenden en 
andere watervogels zijn talrijk aan-
wezig. Nu, eind augustus, is de vo-
geltrek al bezig en hebben we kans 
om een paar bijzondere soorten te 
spotten. Maar niet alleen de vijver, 
ook het landschap eromheen is een 
uitleg waard. 

Woensdag 24 augustus: de zuid-
flank van de Ruidenberg (Korte-
mark)
• Afspraak en parkeren (Beperkt aantal 

plaatsen!) bij het speelbos, t.h.v. Rui-
denbergstraat 3 in Kortemark. 

Dirk Anseeuw gidst ons langs de 
zuidrand van het Plateau van Wij-
nendale. Daar, op de grens van 
Ichtegem, Koekelare en Kortemark, 
is het prachtig wandelen. De bossen 
van Edewalle nodigen uit voor een 
bezoekje en de weidse vergezich-
ten voeren ons tot aan Ieper en het 
Heuvelland. Als toetje is er een be-
zoek aan de enige echte Koekelaarse 
wijngaard langs de Portweg. Wat kan 
je nog meer verwachten van een 
woensdagavondwandeling? 

Woensdag 31 augustus: Roode 
Zeehoek (Kortemark)
• Afspraak en parkeren bij het kruis-

punt Edewallestraat/Middenstraat in 
Kortemark. 

Roland Eeckhout gidst ons door een 
privébos naar het gehucht ‘Roode 
Zeehoek’ of ‘Pollaert’. Onderweg 
maken we kennis met de ontstaans-
geschiedenis van het dorpje Ede-
walle. 

Meer info bij Georges Pollentier (0486/824.141).

Foto’s: Danny Deschacht. Links de wijngaard op 

de Ruidenberg, rechts de broeken van Werken.
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Een prachtige vogel!

Verfrissend zomerdrankje! 

REBUS

Nu het zomer en vakantie is, wan-
del ik nog vaker in het bos. Dan 
hoor en zie ik verschillende vogels, 
maar de vogel die ik supergraag 
zie is de grote bonte specht. Hij 
leeft vooral in bomen en gebruikt 
zijn scherpe snavel en lange tong 
om insecten los te peuteren uit 
schors en dood hout. Door een 
kleverige stof aan het puntje van 
zijn tong blijven de insecten er aan 
kleven. Zijn stevige staart gebruikt 
hij daarbij als steun. Behalve insec-

Voor 1,5 liter aardbeien- of frambozenlimonade

• een halve onbespoten citroen met schil
• het sap van 2 citroenen
• 400 g aardbeien of frambozen
• 5 cm geschilde gember
• 80 ml ahornsiroop
• 1 liter water (plat of spuit)

Meng alle ingrediënten in een blender tot je een 
schuimige limonade hebt. Dien meteen op met ijs-
blokjes. (Een recept van Wout Hendrickx.)

Vind je de oplossing? 
Stuur die  dan vóór 30 augustus naar 
rdebaillie@gmail.com en win een cd 
met vogelgeluiden. 
Vermeld in de mail je naam, leeftijd 
en adres en wie weet sta jij als win-
naar in de volgende ‘knotwilg’. Veel 
puzzelplezier!

De oplossing van het kruiswoord-
raadsel uit de vorige editie was ‘gier-
zwaluw’. 

Els Gouwy won het boek 
‘Waarom vossen op egels plassen’. 

ten eet hij ook noten, bessen en 
zaden van naaldbomen. Het is een 
vindingrijke vogel. Zo maakt hij bij-
voorbeeld een gat in een boom om 
daar een dennenappel in vast te 
klemmen. De grote bonte specht 
hakt zijn nest het liefst in zachte 
houtsoorten. Hij probeert eerst 
een aantal verschillende plekken 
uit voordat hij zijn definitieve keu-
ze maakt om te gaan nestelen. Een 
prachtige vogel!

-B

-t

b=K b=m

B=H   +n

K=B
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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

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!

Natuurpunt Mandelstreke verkoopt zelf-
gebouwde nestkastjes, insectenhotels en 

voedertafels t.v.v. de steenuilenwerkgroep. 

Deze worden gemaakt van thermisch 
behandeld hout: dat is ecologisch, duur-
zaam 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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Uw 
advertentie 
in onze 

‘knotwilg’?
Mail 

peter.lemmens@natuurpunt.be
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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

- Rek. nr.: BE53.9731.7610.5453.
- BTW- & ondernemingsnummer.: BE 0424.696.979
- 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.
- Website: www.natuurpunt.be/natuurpunt-midden-west-vlaanderen
- Voorzitter :

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.: BE78.9734.1965.6386 
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)
Mispelaarhoek (Zonnebeke)
 Geert Schoutteten (0476/440.200 - geert.schoutteten@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, Moorslede, Oudenburg, Roeselare, Staden of Torhout? Schrijf dan 
30 euro over naar rek. nr. BE17.2300.0442.3321. Of bespaar Natuurpunt 
een hoop administratieve kosten door een domiciliëringsopdracht in te 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 3.200  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 FONDS NP MWV - 4029 
GROENHOVE - 5580 MANDELSTREKE - 3567
MISPELAARHOEK - 5599 SNIPGATE - 5562 
VIJFWEGENPOEL - 5587 WATERDAMBOSJE - 5594
ZWAANHOEK - 5539

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

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

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 

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 9 u. Familiewerkdag in het Groenhovebos NPT

Zo. 3 juli om 13.30 u. 37e Sint-Janskruidwandeling i.s.m. NPM

Wo. 6 juli om 19.30 u. ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: het Rozendaal Wandelpad NPR

Za. 9 juli om 14 u. Officiële opening van het Waterdambosje NPKDR

Wo. 13 juli om 19.30 u. ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: de broeken van Werken NPR

Wo. 20 juli om 19.30 u. ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: Nieuwland NPR

Wo. 27 juli om 19.30 u. ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: van het Koekelare- naar het Welfvenestbos NPR

Za. 30 juli om 14 u. Beheerwerken in het Waterdambosje NPKDR

Wo. 3 aug. om 19.30 u. ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: de kleiputten van Stuivekenskerke NPR

Za. 6 aug. om 9 u. Zomerwerkdag in ‘de Kleiputten’ NPM

Za. 6 aug. om 14 u. Vlinderwandeling langs het bufferbekken in Dadizele NPKDR

Di. 9 aug. om 9 u. Weekwerkdag in het Groenhovebos NPT

Wo. 10 aug. om 19.30 u. ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: Aartrijke NPR

Zo. 14 aug. om 9 u. Familiewerkdag in het Groenhovebos NPT

Wo. 17 aug. om 19.30 u. ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: Roksemput NPR

Wo. 24 aug. om 19.30 u. ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: de zuidflank van de Ruidenberg NPR

Za. 27 aug. om 20 u. Nacht van de Vleermuis  NPM

Wo. 31 aug. om 19.30 u. ‘Ontdek-je-Plekje’-natuurwandeling: Roode Zeehoek NPR

Zo. 4 sep. om 8.30 u. Daguitstap naar het Zwin en Waterdunen NPM

Di. 6 sep. om 9 u. Weekwerkdag in het Groenhovebos NPT

Zo. 11 sep. om 9 u. Familiewerkdag in het Groenhovebos NPT

Zo. 11 sep. om 9.30 u. Startactiviteit ‘Jong Natuurverkenners Koekelare’ NPR

Zo. 11 sep. om 9.30 u. Startactiviteit ‘Jong Natuurverkenners Torhout’ NPT

Zo. 11 sep. om 14.30 u. Koekelarebos & het arboretum NPR

Za. 17 sep. om 9 u. Start cursus ‘Natuurverkenner’ NPM

Zo. 18 sep. om 10 u. Beleef de najaarstrek in ‘De Kleiputten’ NPM

Za. 1 okt. vanaf 8 u. Trektellen in Ledegem NPM

Di. 4 okt. om 9 u. Weekwerkdag in het Groenhovebos NPT

Za. 8 okt. om 9 u. Controle slaapmuizenkasten i.s.m. NPT

Za. 8 & zo. 9 okt. vanaf 10 u. Natuurfototentoonstelling ‘Oog voor de natuur’ NFHD

Zo. 9 okt. om 9 u. Familiewerkdag in het Groenhovebos NPT

Verdere info en praktische afspraken vind je middenin deze ‘knotwilg’.
De laatste info & eventuele wijzigingen vind je ook terug in onze gratis maandelijkse nieuwsbrief ‘De Groene Flits’. 

Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar peter.lemmens@natuurpunt.be.


