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Regen!

Terwijl ik dit schrijf glijdt de zomer alweer zachtjes uit 
onze handen en omhullen we ons met de eerste zucht 
van de herfst. Regenbuien trekken eindelijk over het 
bruingeblakerde gras, dat alweer de eerste tekenen 
van leven vertoont. De hele zomer lang heb ik mussen  
gevoederd en nu rumoert een wolk pubermussen door 
de struiken. Zorg voor beschutting, voedsel en water, en 
je tuin komt vanzelf tot leven.

Maar aan de horizon doemen donderwolken op: ieder-
een maakt zich zorgen over zijn energiefactuur en alle 
aandacht gaat daar naartoe. Moeten we onze leden nog 
eens wijzen op de waanzinnige droge, hete zomer, op 
wat er gebeurt met het klimaat? Heeft dat nog zin? 
Want wie het nu nog nergens voelt kriebelen, die wil 
het wellicht niet zien, kan de boodschap niet verwerken 
en kiest er daarom (onbewust?) voor om al die ‘kli-
maatzever’ te negeren? Machteloosheid?

Ondanks die besognes staan onze vrijwilligers weer 
klaar om jullie mee op sleeptouw te nemen. Om ons  
enthousiasme over beestjes, bos, kruiden, padden-
stoelen of vogels met jullie te delen. We organiseren 
familie- en kinderactiviteiten waarin we jullie warm 
proberen te maken voor onze passie. We gaan samen 
met jullie aan de slag in onze natuurgebiedjes, werken 
samen aan kennis van en begrip voor onze plaatselijke 
natuur. Je leest er alles over in deze ‘knotwilg’.

Ondertussen loopt 2022 stilaan op zijn eind en daar-
mee komt ook 2024 in zicht. Het jaar waarin Euro-
pese, federale, regionale, provinciale en gemeentelijke 
verkiezingen worden georganiseerd. Stilaan tijd dus om 
onze wensen te bundelen en aan de vele (kandidaat-)
politici te bezorgen. Biodiversiteit, bos, klimaat, open-
baar groen, speelnatuur, … Het ligt veel mensen nauw 
aan het hart en dat mag zich ook vertalen in politiek.

Ons werkingsgebied ligt verspreid over 11 gemeenten en 
die zijn alle 11 helemaal anders. In sommige daarvan 
is er al een klimaatbeleid dat behoorlijk vorm krijgt; de 
meeste zetten voorzichtig hun eerste stapje en in zeld-
zame gevallen wordt dit nog laatdunkend afgedaan als 
‘groen gebazel’. 

Klimaatbeleid gaat echter niet enkel over CO2 of over 
hoe we ons energieverbruik kunnen beperken. Klimaat-

beleid gaat hoe langer hoe meer over klimaatadaptatie. 
Hoe bereiden we ons voor op de veranderingen die ons 
elk jaar harder treffen? Hoe houden we ons centrum 
en onze gebouwen koel tijdens een hittegolf? Hoe gaan 
we om met droogte en watertekort? Wat gebeurt er als 
er een wolkbreuk op ons dorp valt? Hoe kunnen we 
al dat water opvangen, bufferen en laten infiltreren? 
Het is tijd om deze thema’s ernstig te nemen, ook op 
gemeentelijk vlak.

Ook qua beheer van openbaar groen en gemeentelijke 
natuur verwachten we meer. Nu lijkt de kennis of zelfs 
de wil om een echt natuurbeheer toe te passen vaak te 
ontbreken. ‘Maai Mei Niet’ was een fantastische cam-
pagne om mensen en overheden hun eerste stapjes te 
laten zetten, om het idee van een strak gazon even los 
te laten terwijl je leert genieten van wat er rond je ge-
beurt als je de natuur even zijn gang laat gaan.

Maar van onze gemeenten verwachten we meer. Geen 
start-to-run, neen, we verwachten dat ze toch al een 
flinke marathon kunnen lopen. Geen grasveldjes die in 
mei even losgelaten worden om dan in juni terug kort 
kort kort te millimeteren voor de rest van de zomer.

Deze zomer zagen we weer dat de kennis over gefaseerd 
maaibeheer vaak ontbreekt, de groenambtenaar de tijd 
niet wordt gegund om het te implementeren of de ver-
antwoordelijke schepen vooral vasthoudt aan getrimde 
grastapijten, om de enkelingen die de gemeente opbellen 
om te klagen over ‘vuilte’ ter wille te zijn. Juist, ja: het 
seizoen met de vallende bladeren komt er ook weer aan. 
Stoute bomen! Kappen die handel! :-)

Neen, grapje natuurlijk. Wat ik vooral wil zeggen is dat 
onze gemeenten op hoogprofessioneel niveau bezig zijn 
met tal van zaken, maar dat er marge is voor verbete-
ring, zeker op natuur-, milieu- en klimaatvlak. Als we 
daar nu het komende jaar allemaal al eens werk van 
maken: onze gemeenten en steden aanporren om het 
natuur-, milieu- en klimaatbeleid verder te professio-
naliseren. We zullen het nog nodig hebben.

 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

Rood met witte stippen
Vliegenzwam - Amanita muscaria

Op een grote paddenstoel,
rood met witte stippen,
zat kabouter Spillebeen,
heen en weer te wippen.
‘Krak’, zei de paddenstoel,
met een diepe zucht,
allebei de beentjes,
hopla in de lucht!

Wie herinnert zich dit kinderversje 
niet? Inderdaad: dit gaat over de  
fameuze Vliegenzwam (Amanita 
muscaria). Ook al krijgt kabouter 
Spillebeen tegenwoordig wel heel 
wat concurrentie van kabouter  
Plop, dit blijft de bekendste pad-
denstoel in Vlaanderen en ver daar- 
buiten. De paddenstoel is eigenlijk 
het vruchtlichaam of het voort-
plantingsmechanisme van de zwam, 
die zelf ondergronds groeit. Verge-
lijk het met wat een appel betekent 
voor een appelboom.

Een zwam bestaat uit een netwerk 
van fijne witte draden, zwamvlok of 
mycelium genaamd, dat zich in de 
bodem bevindt en zich daar rond 
de haarwortels drapeert van bo-
men als berk, beuk, eik en tamme 
kastanje, soms ook den en spar. Dit 
verschijnsel, ectomycorrhiza in bio-
logentaal, heeft tot gevolg dat beide 
organismen een soort van ruilhan-
del kunnen organiseren. De zwam 
levert overvloedig water aan de 
boom - een opnamevermeerdering 
met een factor tien in vergelijking 
met een boom zonder ectomycor-
rhiza - en ook mineralen als fos-
for, ijzer en magnesium. De boom 
voorziet de zwam op zijn beurt van 
koolhydraten. Biologen gebruiken 
daarvoor het woord symbiose. Dit 
ondergrondse netwerk van schim-
meldraden verbindt individuele bo-
men met elkaar en is vermoedelijk 
ook cruciaal voor jonge bomen 

die in de schaduw van moederbo-
men proberen te overleven. Ook 
gekwetste en zieke bomen krijgen 
extra water, mineralen en koolhy-
draten dankzij hun aansluiting op dit 
schimmelnetwerk. 

Vanaf juli tot in de late herfst vormt 
de zwamvlok, afhankelijk van tem-
peratuur en vochtigheid, de beken-
de paddenstoel. Het hoogtepunt 
ligt rond eind augustus. Aanvankelijk 
zit de paddenstoel opgesloten in 
een wit omhulsel, maar door cel-
strekking en wateropname komt 
hij in een paar dagen tot volledige 
ontplooiing. Hierbij scheurt het 
omhullende vlies en dat vormt zo 
een beurs aan de voet van de steel 
en de witte stippen op de hoed.  
Een tweede vlies rond de hoed  
beschermt de sporen. Wanneer 
ook dit vlies scheurt ontstaat  
de ring rond de steel. Miljoenen 

Rood met witte stippen: dat valt écht wel op. Geen wonder dat de vliegenzwam de bekendste paddenstoel is. 
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sporen komen binnen enkele dagen 
vrij en de wind zorgt voor de ver-
spreiding ervan. Met een grootte 
tot 25 cm en een rode hoed met 
witte stippen die makkelijk 15 cm 
breed kan worden, is de Vliegen-
zwam een van onze meest opval-
lende paddenstoelen.

Mooi is de vliegenzwam wel, eet-
baar niet. Zelfs bij consumptie van 
een kleine hoeveelheid treden na 
30 tot 90 minuten al allerlei verve-
lende klachten op. De symptomen 
pieken binnen de 3 uur na con-
sumptie en kunnen tot 10 uur lang 
aanhouden. Maag- en darmklachten, 
hevig zweten, euforie of woede,  
sufheid, angstgevoelens, verward-
heid en hallucinaties behoren tot 
de mogelijkheden. Het duurt wel 
12 tot 24 uur vooraleer het lichaam 
zich herstelt.

De belangrijkste boosdoeners, die 
voornamelijk in het rode vlies zitten, 
zijn muscarine, muscimol, muscazone 
en iboteenzuur. De hoeveelheden 
daarvan kunnen sterk verschillen, va-
riërend van paddenstoel tot padden-
stoel en afhankelijk van het seizoen, 
de bereidingswijze en de manier 
van gebruik. Voor alle duidelijkheid:  
dit gaat dan over traditioneel ge-
bruik in bijvoorbeeld sjamanistische 
rituelen. Experimenteer er vooral 
zelf niet mee!!!

Het woord ‘Amanita’ zou zijn afgeleid 
van de naam ‘Amanos’, een bergrug 
in de Turkse provincie Hatay waar 
veel amanieten voorkomen. Volgens 
anderen komt ‘Amanita’ van het 
Griekse ‘amanitai’, wat eetbare pad-
denstoel betekent. Een flagrante leu-
gen als het gaat over deze soort.

Het Latijnse ‘muscaria’ betekent vlieg. 
Het rode vlies van de paddenstoel 
in suikerwater, bier, frisdrank of ge-
suikerde melk blijkt een dodelijk 
cocktail voor vliegen in een antieke 
vliegenvanger. Muscarine, een van 
de giffen in de Vliegenzwam, ver-
oorzaakt bij de mens hevig zweten, 
speeksel- en tranenvloed, maag- en 

darmstoornissen, verlaagde bloed-
druk, astmatische verschijnselen, 
stuiptrekkingen, vernauwing van  
de oogpupillen en eventueel ook 
verlamming van de ademhalingsspie-
ren, maar is slechts zelden dodelijk. 
De lever zorgt voor de afbraak van 
muscarine in het lichaam. Atropine 
kan toegediend worden om de kwa-
lijke symptomen onder controle te 
houden. Een hond kan bij het eten 
van een Vliegenzwam wel sterven.

Verder staan muscazone en iboteen-
zuur, maar vooral muscimol, in voor 
de ‘trip’. Bij het drogen van een 
Vliegenzwam wordt het iboteen-
zuur omgezet tot muscimol. Een 
gedroogde vliegenzwam werkt dan 
ook tot vijfmaal ‘beter’ dan een verse 
paddenstoel. Mogelijke hallucinaties, 
blijkt uit de literatuur, zijn het gevoel 
een dwerg of kabouter te zijn, een 
reus of superman, onkwetsbaar voor 
vijandelijke wapens of schijnbaar kun-
nen vliegen. Deze hallucinogene stof-
fen verlaten het menselijk lichaam 
bijna onveranderd via de urine.

Voor hun rituelen ruilden de Inuit 
vliegenzwammen: een gedroogde 

vliegenzwam voor een rendier. Dit 
bood hen de mogelijkheid om in 
trance te komen en zo de verbin-
ding met de goden of godinnen tot 
stand te brengen. En waarom zou 
men de echtgenote ook niet zo’n 
trip gunnen? Haar urine is dan im-
mers bruikbaar voor een volgende 
trip, maar ondertussen vrij van  
de misselijkmakende stoffen. Dat 
zou ook de oorsprong verklaren 
van de Engelse uitdrukking ‘to get 
pissed’, want dit gebruik van elkaars 
urine zou ouder zijn dan het ge-
bruik van alcohol…

In het ecosysteem van het bos speelt 
de Vliegenzwam een belangrijke 
maar onzichtbare rol bij de opname 
van water en mineralen. Lang gele-
den speelde hij een belangrijke rol in 
allerlei rituelen, maar voor consump-
tie is hij totaal ongeschikt. Vind je een 
vliegenzwam, dan kan je een glimlach 
wellicht niet onderdrukken en voel 
je jezelf een gelukkig mens… Kijken 
mag, afblijven moet.

Tekst: Daniël Boens

Foto’s: Erwin Derous

Een vliegenzwam kan best groot worden. In 2012 organiseerde Natuurpunt een zoektocht naar het grootste 

exemplaar. De hoogste liet 26,5 cm optekenen en de breedste hoed haalde 23 cm.
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A L G E M E N E  I N F O R M AT I E

Voeder je tuinvogels op een slimme manier!

Het is ondertussen een gewoonte 
geworden om onze tuinvogels bij 
te voederen, vooral tijdens de win-
termaanden. Uit een rondvraag van 
Natuurpunt blijkt dat 57% van de 
bevolking dat doet en dat 26 % 
zelfs het ganse jaar voedert. 

Bijvoederen kan het ganse jaar, 
maar moet dan wel goed overwo-
gen gebeuren. Je mag je tuingasten 
het hele jaar door fruit en krui-
mels aanbieden, aangevuld met een  
goede voedermix die aansluit bij 
het seizoen:

- In de lente zijn tuinvogels druk 
in de weer met het bouwen van 
hun nest en zoeken ze natuur-
lijk voedsel voor de jongen. En-
kel de ouders genieten nu van je 
strooivoer. Het voedsel moet nu 

ook meer eiwitten en kalk bevat-
ten, bijvoorbeeld meelwormen of 
fijngestampte eierschalen. Pinda’s 
en vetbollen bied je nu beter niet 
meer aan.

- In de zomer gaan vogels zelf op 
zoek naar de insecten en wormen 
die ze nodig hebben. Help hen 
door in je tuin bloeiende planten 
te zetten die insecten lokken. In je 
composthoop, gazon en mulchla-
gen vinden ze ook tal van beestjes.

- In de herfst zoeken vogels actief 
naar een voedselplek voor de win-
ter. Door nu te voederen, weten ze  
dat ze in de winter in jouw tuin 
terecht kunnen. Als het erg koud 
wordt, kan je al pindaslingers en vet- 
bollen aanbieden.

- De winter blijft de meest aange-
wezen periode om de vogels in je 
tuin te voederen. De bessen zijn 

geplukt. Insecten verdwijnen on-
der de grond. Regen en sneeuw 
maken het moeilijk om zaden te 
vinden. Bovendien zijn de dagen 
korter en is er dus minder tijd 
om voedsel te zoeken. Onze tuin-
vrienden vinden een pak minder 
voedsel, terwijl ze nu juist extra 
veel energie nodig hebben om  
hun lichaamstemperatuur op peil 
te houden. Van december tot april 
voorzie je vetrijke producten (hal-
ve kokosnoten, pindakaas & -slin-
gers, vetbollen) en mag je voeder-
tafel goed gevuld zijn.

Voeder wel niet teveel tegelijk en 
liefst ‘s ochtends en tegen het einde 
van de middag. Na een lange, kou-
de nacht hebben vogels behoefte 
aan een stevig ontbijt en tegen 
de avond eten ze hun buikje rond 

Een koolmees probeert een pimpelmees te verjagen van een vetbol. Een belangrijke voedselbron: in de winter helpt vetrijke voeding vogels 

om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Voederen is dan zeker zinvol.
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om de nacht door te komen. Geef 
geen brood, kaas of ander voedsel 
waarin zout is verwerkt. Voedsel dat  
makkelijk bevriest, zoals appels, 
voeder je best als geheel en niet in 
kleine stukjes.

De voorbije jaren kwamen er ech-
ter verschillende meldingen binnen 
van dode vogels, vooral duiven, die 
werden gevonden in de omgeving 
van voedertafels. Bij deze plotse 
sterfte wordt soms aan vergifti-
ging gedacht, maar een natuurlijke 
doodsoorzaak is waarschijnlijker. 

Veel duiven zijn drager van de pa-
rasiet Trichomonas gallinae, een 
eencellig geseldiertje van 5 tot 20 
micrometer dat zich in de snavel-
holte, keel, krop en slokdarm van 
verschillende vogelsoorten nestelt. 
Aangetaste dieren vertonen alge-
mene ziektesymptomen zoals een 
rechtopstaand verenkleed en suf-

heid, gecombineerd met diarree, 
kortademigheid, kwijlen, overgeven 
en slikproblemen. Deze parasiet kan 
ook kaasachtige zwellingen veroor-
zaken in keel- en mondholte die het 
slikken en ademen belemmeren. Als 
de letsels te groot worden is dit fa-
taal, omdat de vogels verhongeren 
of stikken.

Vooral duiven, zowel houtduiven, 
Turkse tortels als stadsduiven, ver-
spreiden Trichomonas, beter gekend 
als ‘het geel’. Ook vinkachtigen, zoals 
de groenling, zijn er gevoelig voor. 
Omdat de ziekte erg besmettelijk is 
kan deze doorgegeven worden op 
plaatsen waar veel vogels samenko-
men, zoals jouw voederplek.

Er bestaat een goed geneesmiddel 
tegen deze parasiet, maar dat moet 
juist gedoseerd worden. Dat lukt 
gemakkelijk bij vogels in gevangen-
schap, maar bij vrij levende dieren 

is dit onbegonnen werk. Daarom 
is een preventieve aanpak, die be-
smetting bemoeilijkt, erg belangrijk 
als je vogels wil voederen. 

Je kan de kans op besmetting indij-
ken door de drinkschalen en voeder-
silo’s regelmatig schoon te maken en 
te ontsmetten. Ook het toevoegen 
van een beetje appelazijn (15 ml per 
liter) aan het drinkwater zou helpen 
om besmetting te voorkomen.

We wensen jou de komende maan-
den veel plezier bij het voederen 
van onze gevleugelde vrienden, 
maar pak het slim aan. Het gezond 
houden van onze tuinvogels is een 
zaak die ons als natuurvrienden 
nauw aan het hart ligt. Daar kunnen 
we de komende maanden allemaal 
werk van maken. 

Tekst: Ria Wyffels

Foto’s: Patrick Keirsebilck

Drie groenlingen bij een pindanet. Alhoewel de parasiet Trichomonas gallinae al lang gekend is, werden de eerste groenlingen die stierven aan de ziekte pas 

in 2005 in Groot-Brittannië ontdekt. Later raakten groenlingen over heel Europa besmet.
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A L G E M E N E  I N F O R M AT I E

“Le Bellet”
Vakantieverblijf te huur 

in het hart van de natuur
www.aubellet.com

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

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

Uit sympathie

Joost Desmet
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Kite
Stabilized
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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 

Natuurpunt Expeditie 2022: 
wat een kanjers!
De Trappeltrienen, het expeditieteam 
van Griet, Carol, Celine en Flore, heeft 
op 25 en 26 juni ruim 63 km gestapt. 
Deze sportieve uitdaging voerde hen 
van Meerhout over de Grote Nete-
route naar Diepenbeek. Onderweg 
genoten ze van prachtige natuurge-
bieden die ze anders nooit zouden 
ontdekken. Na 2 dagen stappen haal-
den ze blij en opgelucht de eindmeet 
in Diepenbeek, waar ook alle andere 
expeditieteams toekwamen. 

Maar het was een dubbele erva-
ring: het halve jaar daarvoor hebben 
ze alles uit de kast gehaald om de 
kaap van € 1.500 sponsorgeld bin-
nen te halen. Daarvoor hebben ze 

een hoop nestkasten en ladingen 
bier verkocht. Uiteindelijk deden ze 
er nog een hele schep bovenop: ze 
haalden maar liefst € 3.546 binnen. 
Een indrukwekkende prestatie waar-
voor een welgemeende dankjewel 
op zijn plaats is!

Rond de Vijfwegenpoel kan je nog 
altijd hun 5 km lange Trappeltrienen-
route verkennen. Daar komt binnen-
kort een mooie rustplek bij, als dank 
voor de steun van deze 4 energieke 
dames. Ideaal om op adem te komen 
of gewoon te genieten van dit mooie 
stukje natuur dat we met jullie hulp 
konden redden.

Team ‘De Houtlanders’ uit Torhout 
ging voor meer bos in Groenhove. 

Anthea, Gwendoline, Inge en Sarah 
wandelden 57 km over de Zwarte 
Beekroute, van Diest naar Diepen-
beek. Met onder meer een fietstocht, 
een fotozoektocht en knutselnamid-
dagen voor kinderen zamelden zo 
maar eventjes € 3.241 in. Ook voor 
hen: een héle dikke dankjewel!!!!!

Voel je het zelf kriebelen om eens 
mee te doen aan deze gigantische 
sponsortocht? Houd www.expedi-
tienatuurpunt.be dan in de gaten. 
Inschrijven voor de volgende editie 
kan normaal gezien ergens rond het 
jaareinde en de expeditie zelf gaat 
door in het weekend van 24 en 25 
juni 2023

Links team ‘De Trappeltrienen’ bij de camping, rechts team ‘De Houtlanders’ bij aankomst. 

Foto’s: De Trappeltrienen & Xavier Dirix.

I C H T E G E M  

Gemeente redt wandelpad
Wie ooit al langs het Rozendaal- of 
het Tijl en Nelepad wandelde weet 
hoe prachtig de omgeving van kas-

schap rondleiden. Iedere dag trekken 
tientallen wandelaars langs de vele 
trage wegen in dit gebied.

teel Rosendahl in Ichtegem wel is. 
Al vele jaren lopen hier twee mooie 
wandelroutes die je op een rustige 
en veilige manier in dit mooie land-
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De Koekelaredennen worden gedund. Zo krijgen de mooiste exemplaren meer ruimte om uit te groeien

 tot de ‘moederbomen’ van de toekomst. Foto: Koen Maertens.

Samen met de gemeente Ichtegem 
en het Regionaal Landschap Hout-
land & Polders zet Natuurpunt Rui-
denberg zich al meer dan 10 jaar in 
om dit mooie landschap te bewaren 
en te herstellen. Er werden bomen 
en houtwallen aangeplant, de weg-
bermen worden beheerd om de 
zeldzame planten te behouden en 
we organiseren er regelmatig na-

K O E K E L A R E

Dunning Koekelaredennen
Dit najaar werden de jonge Koe-
kelare-dennen in het Koekelarebos 
uitgedund. Deze staan in homogene 
aanplantingen – er staat dus maar 
één boomsoort – uit de jaren 1946, 
1972, 1985 en 1992. Deze bestan-
den moeten de opvolgers worden 
van de monumentale moederbomen 
in perceel H1, naast de parking in de 
Litterveldstraat. Deze gigantische 
bomen zijn bijna de oudste ter we-
reld van deze unieke ondersoort van 
de Zwarte den. Koekelarebos is dan 
ook niet voor niets het ‘sanctuarium’ 
van de Koekelare-den.

Het Koekelarebos ontving afgelopen 
maanden ook vertegenwoordigers 

gemeenteraad is dit voorstel met 
grote meerderheid aangenomen. 
Alleen de voltallige CD&V onthield 
zich, wat toch wat wenkbrauwen 
deed fronsen.

Als Natuurpunt Ruidenberg kunnen 
we ons niet van de indruk ontdoen 
dat deze poging om het Rozendaal-
pad af te sluiten een proefballon-
netje was om in een latere periode 
andere paden of zelfs het gehele ge-
bied voor het publiek af te sluiten. 

Tot slot willen we het gemeentebe-
stuur van Ichtegem feliciteren met 
hun krachtdadige en snelle reactie! 
De vele wandelaars zullen hen hier 
dankbaar voor zijn!

Dirk Anseeuw

(*): Het Tijl en Nelepad werd op 23 mei 1976 offi-

cieel geopend door burgemeester Dupon, maar het 

betwiste pad is veel ouder. Het staat al aangeduid 

op de Vandermaelenkaarten uit 1846-1854. En 

wegen die gedurende minstens 30 jaar openbaar 

gebruikt worden, krijgen een publiekrechtelijke erf-

dienstbaarheid van doorgang. Daarbij maakt het 

niet uit wie de eigenaar van de bedding is. Meer 

info op ‘www.tragewegen.be/q-a’.

men de klimaatcrisis van antwoord 
kan dienen. De opwarming en lang-
durige droogtes van de voorbije 
jaren zorgen voor het afsterven 

tuurwandelingen. Dit alles verliep 
tot dit jaar in perfecte samenwerking 
met de buurtbewoners.

Groot was dus onze verbazing toen 
wij begin 2022 verontruste berichten 
kregen van onze leden. Die meldden 
ons dat een onbekende pogingen 
ondernam om het Rozendaelpad bij 
wijk de Vijver af te sluiten. Bordjes 
met ‘verboden doorgang’ versche-
nen en die werd ook effectief ver-
sperd met draad en palen.

Als Natuurpunt konden we niet toe-
laten dat deze trage weg zou ver-
dwijnen en we verwittigden Celesta 
Muylle, de schepen van leefmilieu 
en ook cultuur, erfgoed en toerisme. 
Ondertussen ontving het gemeente-
bestuur een aangetekend schrijven 
waarin de nieuwe eigenaar van het 
aangrenzend perceel eiste dat alle 
verwijzingen naar de 2 wandelpaden 
binnen de 14 dagen verwijderd zou-
den worden. (*)

Na overleg met een raadsman be-
sloot het gemeentebestuur deze eis 
krachtdadig te verwerpen en be-
sloot zij dit pad als gemeenteweg 
te erkennen. Bij de stemming in de 

van de ‘Duitse Bosdienst’. Professor 
Stratmann kwam de Koekelare-den-
nen bezoeken omdat er in Duitsland 
al volop wordt nagedacht over hoe 

Een bordje met ‘PRIVAAT DOMEIN – VERBODEN 

TOEGANG’ ziet er altijd wat intimiderend uit, maar 

kan best complete onzin zijn, zoals ook bleek in dit 

dossier. Foto: Dirk Anseeuw.
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A L G E M E N E  I N F O R M AT I E

T O R H O U T

Resultaten huiszwaluwentelling
Elk jaar worden in Torhout de huis-
zwaluwen geteld. Die tellingen gaan 
al terug tot 1985, toen Johny Van-
dewiele en enkele andere enthou-
siastelingen van de vogelwerkgroep 
van de Houtlandse Milieugroep (de 
voorloper van Natuurpunt Torhout) 
hier mee startten.

 

We telden toen niet alleen de 
zwaluwen in Torhout, maar ook in 
de omliggende gemeenten. Ik nam 
steevast Oostkamp en zijn deelge-
meenten voor mijn rekening. Ge-
lukkig voor ons werden de tellingen 
in de omliggende gemeenten in de 
loop der jaren overgenomen door 
plaatselijke tellers en konden wij 
ons concentreren op Torhout. Maar 
waar de huiszwaluw vroeger over 

chemisch bestrijden, elektrocuteren, 
frezen, stomen en uitspitten. Echt 
waar : dat wordt allemaal gepro-
beerd, maar alleen met maatwerk 
en volgehouden bestrijding zijn ze 
enigszins in te tomen.

Ook de oevers van de Westbeek in 
Koekelare, tussen de Catstraat en 
de Sterrestraat, zijn er volledig mee 
toegegroeid. Maaien en sproeien ga-
ven er tot nu toe geen resultaat en 
de opmars van deze invasieve exoot 
lijkt niet te stoppen. Toch is er nog 
een andere oplossing voor dit groei-
ende probleem. 

De oevers van diezelfde Westbeek 
zijn tussen de Sterrestraat en de 
Veldstraat mooi dichtgegroeid met 
een prachtige houtwal van inheem-

se bomen en struiken. Deze zorgen 
voor een dicht bladerdek en scha-
duw en dit blijkt hier de ideale ma-
nier te zijn om de duizendknoop on-
der controle te krijgen. Niet maaien 
of sproeien, maar de aanplant van 
een soortenrijke houtwal! 

Dit heeft tevens als aangename bijwer-
kingen een mooie aankleding van ons 
landschap, een sterke toename van 
de biodiversiteit en een betere wa-
terkwaliteit doordat mest- en sproei-
stoffen minder makkelijk inspoelen. 
Bovendien hoeft zo’n houtwal slechts 
om de 7 jaar gekapt te worden en 
levert die dan flink wat brandhout op. 
Misschien kan de Westbeek ons iets 
leren over de natuurlijke bestrijding 
van deze invasieve duizendknopen. 
Waar wachten we nog op?

De akker / beekoever is hier compleet overwoekerd door ‘Japanse’ duizendknoop. Een houtkant zou 

deze invasieve exoot in toom kunnen houden. Foto: Dirk Anseeuw.

van de productienaaldbossen daar 
en dat brengt de Duitse bosbouw 
zware schade toe. Binnen 30 jaar 
dreigt de productie van hout in het 
gedrang te komen. En van de Koeke-
lare-den, die geacht wordt klimaat-
bestendig te zijn gezien zijn roots in 
het gortdroge Corsica liggen, wordt 
verwacht dat die daar een antwoord 
op kan geven.

‘Japanse’ duizendknoop: 
tijd voor een andere aanpak?
Japanse duizendknoop (Fallopia ja-
ponica) en Sachalinse duizendknoop 
(Fallopia sachalinensis) zijn forse 
planten die in de eerste helft van 
de 19e eeuw in Europa als sierplant 
werden ingevoerd. Als ze kruisen 
krijg je de hybride Boheemse dui-
zendknoop (Fallopia x bohemica). 
Daarnaast heb je nog hun zeldzame 
neefje: de Afghaanse duizendknoop 
(Persicaria wallichii). Deze soorten 
zijn moeilijk uit elkaar te houden. 
Daarom spreekt men meestal over 
‘invasieve duizendknoop’ omdat 
deze soorten naar de wilde natuur 
zijn ontsnapt en daar zijn beginnen 
woekeren. 

En woekeren kunnen ze! Deze plan-
ten groeien snel en overal doorheen; 
onze wilde dieren lusten ze niet en 
er zijn ook geen parasieten om hun 
groei te remmen. Bovendien overle-
ven ze makkelijk afdekken, begrazen, 

2015 20 18 2
2016 30 24 6
2017 50 25 25
2018 44 26 18
2019 30 11 19
2020 20 6 14
2021 12 1 11
2022 16 5 11
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het hele grondgebied van Torhout 
voorkwam, nestelt deze nu enkel 
nog in de wijk Sint-Henricus.

Na twee topjaren, in 2017 en 2018, 
zien we een stevige terugval van 
het totale aantal nesten. Na een 
erg zwak 2021 telden we er dit 
jaar opnieuw wat meer. Wat ook 
erg opvalt is de terugval van het  
aantal bezette nesten op school.  
We hebben er het raden naar 
wat hier de oorzaak van is. Geluk-
kig bleef het aantal nesten in de  
wijk stabiel. 

Nog een dikke dankjewel aan alle 
wijkbewoners voor het gastvrije 
onthaal van de zwaluwen en ho-
pelijk tellen we volgend jaar weer 
meer bezette nesten.

Wim Rommel

 

De huiszwaluwen hebben hier zelf nog even een nest bijgebouwd bij de kunstnesten die 

wij al opgehangen hadden. Foto: Jozef Germonprez.
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Zeg niet te gauw, ‘t is weer een kauw…

In de nazomer van 2002 kreeg ik 
de melding dat bij afbraakwerken in 
de Groenestraat in Roeselare een 
broedgeval van Kerkuilen ontdekt 
was. Het koppel had een holte ge-
vonden in een vervallen duivenhok, 
maar dat was pas ontdekt tijdens de 
afbraak. Einde broedpoging. 

Na de melding ging ik op zoek naar 
een geschikte plek in de directe om-
geving om een nestkast te plaatsen. 
Maar er was geen hoeve in de dichte 
omgeving. En vanop straat - dit is het 
enige stuk Groenestraat met lintbe-
bouwing - kreeg ik geen zicht op de 
achterkant van de lange huizenrij. Ik 
merkte een vlag van Oxfam bij de 
voordeur van één van de woningen, 
waar een klein filiaal van de Wereld-
winkel gevestigd is. Dit moeten men-
sen zijn die ook wel voeling met de 
natuur hebben, dacht ik, dus belde ik 
aan. Een vrouw opende de voordeur. 
Ik legde de reden van mijn bezoek uit 

en vroeg of ik in de tuin mocht kijken 
voor een geschikte plaats, bij hen of 
bij de buren, voor een kerkuilenbak.

Bart en Friede hebben een diepe tuin: 
achter de moestuin ligt er een kleine 
fruitboomgaard waar een houten 
schuurtje hun legkippen en schaap 
onderdak biedt. Dit zag er goed uit, 
en dat op slechts 100 m van het ver-
stoorde nest. Ik moest niet verder 
zoeken en vroeg haar of ik een kast 
mocht plaatsen op het zoldertje van 
het schuurtje. Er moest een invlieg-
opening in de houten wand gezaagd 
worden, waarvoor toestemming no-
dig was van haar man. Na telefonisch 
contact kreeg ik toelating voor zowel 
dat gat als de plaatsing.

Dit was de eerste keer dat we een 
kast plaatsen bij een particulier. Nor-
maal plaatsen we deze op boerde-
rijen waar er al kerkuilen gezien wer-
den. Het was ook laag voor een kast, 

maar de invliegopening van het ver-
stoorde broedgeval even verderop 
zat nog lager.

Jaarlijks ga ik de kast controleren en 
het is ook de makkelijkste plaats die 
we hebben om te controleren. Er  
is een klein laddertje aanwezig om 
op het zoldertje te klimmen. Dit 
is de enige kast waarvoor ik geen 
lange ladder en de hulp van Koen 
nodig heb.

Ieder jaar moest ik de eigenaars mel-
den dat de kast leeg was, maar in de 
winter van 2019-2020 kreeg ik via 
de Kerkuilenwerkgroep bericht dat 
er een Kerkuil aanwezig was op een 
boerderij in dezelfde straat. Ik ging 
deze bezoeken, op 600 m van de 
kast van Bart en Friede. De eigenaar 
zag bijna dagelijks een kerkuil op een 
zolder en toonde me een plaats met 
veel braakballen en slierten uitwerp-
selen, zo typisch voor deze vogel.

De voormalige boerderij zou wel 
helemaal gerenoveerd worden door 
de eigenaar/zakenman, die er oplei-
dingen wilde organiseren. Alles zou 
afgedicht worden en ik kreeg geen 
toestemming om een kast te plaat-
sen, omdat er dan een gat in de 
muur gemaakt zou moeten worden. 
Kon je die vogels maar diets maken 
dat er iets verderop een kast voor ze 
klaarstaat en dat zij daar meer dan 
welkom zijn…

Bij mijn volgende controle in het 
schuurtje vond ik één enkele kerk-
uilenpluim: de kast werd eindelijk be-
zocht! Ik meldde dit bij de eigenaars 
en deed een boude voorspelling: 
volgend jaar is het bingo! Zo had ik 
bij controle in 2021 goede hoop op 
een broedgeval. En inderdaad was er 
een broedgeval: twee kauwenjongen 
keken me aan, liggend op hoop tak-Friede, Bart en Ludo bij het schuurtje.
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ken. Ik vroeg aan Bart om na het uit-
vliegen van de kauwen de takken te 
verwijderen. Ik werd er een beetje 
moedeloos van.

Dit jaar ging ik op 17 juni opnieuw 
langs. Als ik neerkniel bij de kast  
hoor ik wat gerammel en denk: 
“Weer een kauw”, maar bij het 
openschuiven kijk ik recht in de 
ogen van een adulte kerkuil, met in 
de bak twee verse jongen en nog 
een ei. Eindelijk, na twintig jaar! Mijn 
hart maakt een sprongetje en ik 
doe vlug het deksel weer toe. 

Ik hoor de kerkuil door de opening 
vertrekken, maar gelukkig is het 
warm en kan dit geen problemen 
geven voor de twee verse dons-
jongen. Op 27 juli ga ik terug, ho-
pend dat de vorige controle niet 
voor te veel verstoring heeft ge-
zorgd. Ik ben vergezeld van Mar-
tijn, een 10-jarige JNM-er, die gek is 
van vogels en fotograaf van dienst.  
We treffen er twee mooie jongen 
die al helemaal in de pluimen zitten. 
Ik kan nu ringen in aanwezigheid 
van Bart en Friede, het eigenaars-
koppel dat deelt in dit succes. 

In 1997, toen Koen Vandepitte mij 
vroeg om mee te werken met de 
Kerkuilenwerkgroep van Natuur-
punt Mandelstreke, telden we twee 
broedgevallen. Dit nest in de Groe-
nestraat was dit jaar het tiende 
geslaagde broedgeval in ons wer-
kingsgebied. We komen dus van  
ver. Toch blijven we de flauwste re-
gio in West-Vlaanderen en we ver-
moeden dat er nog een aantal vrije 
broedgevallen zijn waar wij niet  
van weten. Als je dus ergens een 
Kerkuil ziet, verwittig ons dan 
even a.u.b. Onze contactgegevens 
vind je in het colofon, achteraan  
deze ‘knotwilg’.

Tekst: Ludo Momerency

Foto’s: Martijn Develter

 

Een van de jongen die we dit jaar konden ringen.

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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DIERENSPOREN

Hallo iedereen!

Speurwerk vind ik super spannend. Zoals dierensporen zoeken en er afdrukken 

van maken in gips. Eerst moet je wat detectivewerk doen: waar gaan de dieren 

drinken? Daar is de bodem altijd wat zachter, zodat je de pootafdrukken kunt zien. 

Het is heel simpel om sporen te vinden als het een tijd geregend heeft en daarna een 

paar dagen droog is. De app ObsIdentify kan je ook gebruiken om uit te zoeken van 

welk dier de sporen zijn. 

Om een afdruk te maken heb je wel wat gereedschap nodig: iets om een rand rond de afdruk te 

maken (bv. een plastic yogurtpotje waar je mama of papa de bodem laat uitsnijden), een kommetje 

om gips in te mengen, een oude lepel, gipspoeder en water. Zet eerst je ‘rand’ rond de afdruk. Als het kan, duw ‘m 

dan even in de modder zodat die stevig staat. Roer in je kommetje wat water en gips door elkaar tot een vloeibare, 

dunne brij. Giet het meteen in de afdruk. Als je te lang wacht, wordt het gips hard. 

Na ongeveer 20 minuten kun je het gipsspoor oppakken. Na 1 tot 2 uur kun je de afdruk onder water met een zachte 

borstel schoonmaken (maar als je genoeg geduld hebt, wacht dan tot ie droog is). Op de achterzijde kun je de datum 

en de naam inkerven of schrijven. 
Veel speurgenot!

WOORDZOEKER
In de woordzoeker hieronder mag je alle ‘halloweenwoorden’ schrappen. Met de overgebleven 

letters kun je in leesrichting een zin vormen. Vind je de oplossing? Stuur die dan vóór 30 novem-

ber naar rdebaillie@gmail.com en win een zoekkaart om dieren van de nacht te herkennen. Ver-

meld in de mail je naam, leeftijd en adres en wie weet sta jij als winnaar in de volgende ‘knotwilg’.

Veel puzzelplezier!

WINNAAR

De oplossing van de rebus uit de vorige 

editie was roodborst, eekhoorn en korst-

mos. Laurens Eneman uit Ichtegem won de 

cd met vogelgeluiden. 
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O P G E L E T
- Voor een aantal activiteiten vra-

gen we om in te schrijven, meest-
al via de website van Natuurpunt. 
Als dat zo is, staat dit expliciet bij 
de activiteit vermeld. Zoek de 
webpagina van de organiserende 
afdeling via je browser (bv. ‘Na-
tuurpunt Torhout’). Daar kan je 
de activiteit van je keuze dan aan-
klikken 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 
Facebookpagina’s, in onze nieuws-
brieven en op onze websites. 

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

De vogeltrek is een feno-
meen dat de mens al eeu-
wenlang boeit. Miljoenen 

vogels wagen elk jaar weer de grote 
trek van en naar hun overwinterings-
gebieden en op veel plaatsen tellen 
vrijwilligers dan de vogels die voorbij 
vliegen. Voor de eerste keer organise-
ren we zo’n trektelling in Ledegem bij 
trektelpost Heulebos-Beurtemolen. 
Van ‘s morgens tot ‘s middags note-
ren we al wat er passeert. Ook als je 
nog niet veel van vogels of hun gelui-
den kent, kan dit iets voor jou zijn. De 
vrijwilligers van de vogelwerkgroep 
helpen minder ervaren vogelaars bij 
het determineren van wat er voorbij-
komt. Heb je zelf een verrekijker of 
telescoop, breng die dan zeker mee. 
Ook een (kampeer)stoeltje kan han-
dig zijn. Inschrijven hoeft niet. Je kan 
elk moment aansluiten of langs ko-

men. We staan in de Beurtemolen-
straat. Meer info bij Johan Bostoen 
(0475/381.084).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

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

Zin om te helpen bij de 
voorbereiding van de fami-
liewerkdag van komende 

zondag? Er is altijd wel iets te doen in 
het Groenhovebos, ook voor jou! On-
dertussen doe je aan fitness, word je 
helemaal zen en leer je sympathieke 
Natuurpunters kennen. 
- De meeste percelen die we aan-

kochten staan vol uitheemse plan-
ten en overal vind je bouwresten. 
Deze verwijderen we zodat Groen-
hove 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 keu-
velen 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 Ro-
ney (zie hieronder). Zorg voor aan-
gepaste kledij, goed schoeisel en een 
paar werkhandschoenen. Zelfs als je 
je maar een uurtje kan vrijmaken, 
ben je van harte welkom. Meer info 
bij Roney Debaillie (0484/481.547). 
Organisatie: NP TORHOUT

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 slaapmui-

zennestkasten in Ploegsteert. Meer 
info en inschrijven bij Geert Ca-
rette (geert.carette@skynet.be of 
0484/183.761).
Organisatie: Lys Nature & Natuurpunt Poperinge 

i.s.m. NP TORHOUT

Feestweekend ‘15 jaar 
Natuurfotografen’
Oudenburg
• Zaterdag 8 & zondag 9 
oktober vanaf 10 u. (18 u.)

Om het 15-jarig bestaan van 
Natuurfotografen Hoge Dij-
ken te vieren, organiseren 
we een expositie met onze 
nieuwste en mooiste foto’s. 
We hebben 40 beelden ge-

selecteerd uit de 350 inzendingen van 
onze leden. Het is een mix geworden 
van mooie landschappen over zeld-
zame vogels tot haarscherpe macro-
opnames. Kom kijken naar het beste 
wat de amateurnatuurfotografie in 
onze streek kan voorleggen!
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 - Swarovski 
Optik - Zeiss) zal vertegenwoordi-
gen. Inschrijven hoeft niet. Afspraak 
in Lokaal Dienstencentrum Biezen-
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Feest

Aanplantingen
Beheerwerken
Overzetacties

Dia-avond
Film
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
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volgeboekt. Voor wie er wél bij kan zijn 
geven we hieronder nog even het vol-
ledige programma. 
- Za. 8/10/22 van 18 tot 21 u.: Zoogdie-

ren in het Sterrebos (Roeselare)
- Zo. 16/10/22 van 9 tot 12 u.: Padden-

stoelen in ‘t Veld (Ardooie)
- Za. 22/10/22 van 9 tot 12 u.: Bushcraft 

in het Groenhovebos (Torhout)
- Za. 10/12/22 van 9 tot 12 u: Winter-

vogels in het Blankaartbekken (Diks-
muide)

- Za. 4/2/23 van 13.30 u. tot 16.30 u.: 
Natuurbeheer in de Mandelhoek (In-
gelmunster)

- Za. 25/3/23 van 9 tot 12 u.: Amfibieën 
in de Vijfwegenpoel (Staden-Hout-
hulst)

- Za. 22/4/23 van 9 tot 12 u.: Eco- 
systeem Wijnendalebos (Torhout)

- Za. 29/4/23 van 7 tot 10 u.: Voorjaars-
zang in het Bergmolenbos en de Klei-
putten (Roeselare)

- Za. 6/5/23 van 9 tot 12 u.: Tuinnatuur 
en afsluitmoment (Hooglede)

Meer info over de excursies krijg je la-
ter via mail. Nog vragen? Contacteer 
Piet Desmet (natuur.mandelstreke@
gmail.com). 
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Familiewerkdag in het Groen-
hovebos
Torhout
• Zondag 9 oktober 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 sympathie-
ke Natuurpunters kennen. Kies je voor 
licht werk of houd jij net van een uitda-
ging? 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 Ro-
ney (zie hieronder). Zorg voor aan-
gepaste kledij, goed schoeisel en een 
paar werkhandschoenen. Zelfs als je je 
maar een uurtje kan vrijmaken, ben je 
van harte welkom. Meer info bij Roney 
Debaillie (0484/481.547). 
Organisatie: NP TORHOUT

Maandelijkse activiteit 
Jong Natuurverkenners: 
bessen en nootjes proeven
Torhout
• Zondag 9 oktober om 9.30 u. 
(11.30 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 weten wat er leeft in het bos? Wat 
eetbaar is? Of waarom sommige pad-
denstoelen zo hard stinken? Dan zijn de 
‘Jong Natuurverkenners’ echt iets voor 
jou! We trekken één zondagvoormid-
dag per maand samen op onderzoek uit 
en sluiten af met een leuk spel. Zin om 
eens te proberen of onze activiteiten 
iets voor jou zijn? Neem dan contact 
op met Xavier Dirix (0488/811.245 of 
dirix.xavier@gmail.com).
Organisatie: JONG NATUURVERKENNERS

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

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

midmaandelijkse watervogeltellingen in 
Vlaanderen. Met dit project wordt in-
formatie verzameld over aantallen, habi-
tatkeuze, numerieke trends en versprei-
ding van overwinterende watervogels 
in Vlaanderen. Ook Natuur.werkgroep 
Torhout doet hier aan mee en bezoekt 
verschillende waterpartijen in Korte-
mark en Torhout. Deze activiteit staat 
open voor iedereen, van beginner tot 

bilk, Ettelgemsestraat 24 in Ouden-
burg. Inkom gratis. Meer info bij Fred-
dy Cordy (0486/127.834).
Organisatie: NATUURFOTOGRAFEN HOGE DIJ-

KEN

13e ‘Repair Café’ met 
ontmantelstand voor kinderen 
& jongeren
Torhout
• Zaterdag 8 oktober 
vanaf 13.30 u. (17 u.)

Samen met jou willen we toe-
stellen en voorwerpen een 
tweede leven geven. Daarom 

organiseren wij 2 maal per jaar een ‘Re-
pair Café’. Handige Harry’s en Henriët-
tes staan er klaar om, samen met jou, 
je kapotte spullen te herstellen. En dat 
kan van alles zijn: een fiets, een botte 
kettingzaag, een versleten meubel, een 
elektrisch toestel dat niet meer naar 
behoren werkt, een beschadigd juweel 
of een kledingstuk met een gaatje erin. 
Opgelet: het is niet de bedoeling dat je 
je spullen zomaar komt afgeven. Neen, 
wij herstellen dit samen met jou en le-
ren je hoe je het defect de volgende 
keer zelf kan verhelpen. 
In de ontmantelstand kan je toestel-
len demonteren, ideaal voor kinderen 
en jongeren die willen weten hoe een 
computer, koffiezet of stofzuiger in el-
kaar steekt.
Afspraak in ‘t Bourgondisch Hof, Gan-
zevijverstraat 4 in Torhout (achterkant 
station). Vooraf inschrijven hoeft niet, 
maar is wel handig zodat we het no-
dige materiaal kunnen voorzien. Stuur 
een mail naar rdebaillie@gmail.com 
of bel 0484/481.547. Herstellingen 
zijn gratis; enkel voor eventuele wis-
selstukken moet je betalen. Een vrije 
bijdrage voor de werking van het ‘Re-
pair Café’ is steeds welkom. Meer info 
op www.torhoutcontent.be of www.
repaircafe.org.
Organisatie: Torhout Content i.s.m. Femma Torhout, 

NP TORHOUT, Netwerk Bewust Verbruiken & Tordale

2e excursie ‘Cursus Natuur-
verkenner’
Roeselare

• Zaterdag 8 oktober om 
19 u (21 u.)
Deze cursus startte op zater-

dag 17 september en is helaas helemaal 
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doorgewinterde vogelaar. Inschrijven 
hoeft niet. Afspraak op de parking van 
kinderboerderij ‘d’Oude Smelterij’, Ie-
perse Heirweg 5 in Torhout. Breng een 
verrekijker of telescoop mee. Meer 
info bij Wim Rommel (0471/477.754).
Organisatie: NP TORHOUT

Proeven van de herfst in ‘De 
Kleiputten’
Roeselare
• Zondag 16 oktober om 10 u. 
(11.45 u.)

Welk ander seizoen kan je zo’n 
palet aan geuren en kleuren 
serveren als de herfst?

Ondertussen wordt het druk in ‘De 
Kleiputten’: vogels uit het noorden vin-
den hier tijdens hun trek naar het zuiden 
visrijke vijvers en/of een gedekte (bes-
sen)tafel, goed om even een rustpauze 
te nemen of hier zelfs de winter door te 
brengen. Reken daarbij de vaak subtiele 
contactgeluidjes van doortrekkende 
zangvogels en je weet dat het betove-
ring alom wordt tijdens deze voormid-
dag in het natuurgebied. Drie gidsen - 
Giovanni, Johan en Martine - loodsen je 
in kleine groepjes doorheen het moeras 
voor een totaalbeleving, die je doet ver-
geten dat dit Roeselare is.
De herfst is ook de ideale tijd om eens 
in een echte heksenkring binnen te tre-
den en een stukje wegwijs te raken in 
het zwammenjargon met amanieten, 
(heksen)boleten, bovisten en russula’s. 
Kortom, dit wordt een zondagmorgen 
om niet gauw te vergeten. Ouders met 
kinderen zeker welkom! En vergeet bij 
regenweer ook jullie laarzen of voldoen-
de waterdicht schoeisel niet, anders 
wordt dit een natte herinnering!
Inschrijven via de website van Natuur-
punt. Afspraak op de parking van ‘De 
Kleiputten’ in de Babilliestraat in Rum-
beke (Roeselare). Meer info bij Johan 
Bostoen (0475/381.084).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. SLS West-

Vlaamse hart

‘Week van het Bos’: herfst-
wandeling in het Koekelarebos
Koekelare
• Zondag 16 oktober om 13.30 

u. (17.30 u.)
We gaan op stap in het Koe-
kelarebos met zijn unieke 

arboretum, 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 
geleden bij lag en ook over de majes-
tueuze Koekelare-dennen valt er heel 
wat te vertellen. Stof genoeg voor een 
boeiende wandeling! Inschrijven via de 
website van Natuurpunt. Afspraak om 
13.30 u. op de parking bij het kruispunt 
Lindenstraat-Meiboomlaan in Roesela-
re voor carpooling (€ 0,10/km) of om 
14 u. op de parking van het bos. Rijd 
daarvoor naar het kruispunt Provincie-
baan / Litterveldstraat in Koekelare en 
draai de Litterveldstraat in. Na 150m 
vind je de parking rechts, aan een 
onverharde weg. Meer info bij Peter 
Hantson (0486/899.444).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Dag van de ‘Trage Weg’ & 
‘Week van het Bos’ in Groen-
hove
Torhout
• Zondag 16 oktober om 14 u. 
(16.30 u.)

Dit weekend staan de ‘Trage 
Wegen’ in de kijker. Die wegen 
voor niet-gemotoriseerd ver-

keer bieden ongetwijfeld ook jou heel 
wat voordelen: ze zijn ideaal voor een 
fiets- of wandeltocht, je komt er tot rust 
in de natuur en ze vormen een veilig 
alternatief voor drukke straten. Boven-
dien vertellen deze vaak eeuwenoude 
verbindingen iets over de lokale ge-
schiedenis. Jammer genoeg zijn veel van 
deze paden en wegjes illegaal afgesloten, 
ingepalmd of omgeploegd. De ‘Dag van 
de Trage Weg’ moedigt gemeenten aan 
om verwaarloosde wegen te herstellen. 
Vandaag wandelen we over een zo’n 
heropende trage weg, gerealiseerd door 
de stad Torhout en de Vlaamse Land-
maatschappij. Een sprookje maakt het 
ook aantrekkelijk voor kinderen vanaf 
4 jaar en voor alle deelnemers jonger 
dan 16 voorzien we onderweg een ro-
dedraadactiviteit. 
Bovendien is het de laatste dag van de 
‘Week van het Bos’. Het hele land heeft 
tijdens corona de rust van het bos ont-
dekt, en dat bos verdient ook onze aan-

dacht. We sluiten af met een receptie, 
aangeboden door de stad. 
Inschrijven via de website van Na-
tuurpunt. Afspraak op de parking van 
Groenhove, recht tegenover de ma-
nege (Bosdreef 8, Torhout) voor een 
wandeling van zo’n 4 km, onderbroken 
door enkele rustpauzes. Op verschil-
lende plaatsen kan je een doorsteek 
nemen. Deelname is gratis. Toegankelijk 
voor kinderwagens en rolwagens met 
grote wielen. Meer info bij Roney De-
baillie (0484/481.547). 
Organisatie: NP TORHOUT i.s.m. stad Torhout.

Filmvoorstelling ‘Foodforest – 
The documentary’
Roeselare
• Woensdag 19 oktober 
om 19 u. (21.30 u.)

Deze feel-good documentaire, 
die internationaal al verschillen-
de keren genomineerd werd, 

brengt het verhaal van de voedselbospi-
oniers uit ons land. Zo wordt het con-
cept voedselbos op een aangename en 
toegankelijke wijze verduidelijkt.
Louis De Jaeger, medestichter van het 
Belgische Food Forest Institute, neemt 
je deze avond persoonlijk mee in het 
verhaal van de voedselbossen. Dit insti-
tuut heeft als doel te onderzoeken hoe 
voedselbossen te verzoenen zijn met de 
landbouw in België, waar voedselpro-
ductie op de eerste plaats komt, en hoe 
je daar een leefbaar inkomen uit kan ha-
len. Maar ook bij particulieren met een 
kleine tuin kan het concept, enigszins 
beperkt, worden toegepast.
Leefmilieu Roeselare wil op lokaal vlak 
mee het debat openen over agro-ecolo-
gie, permacultuur, mozaïeklandschappen 
en voedselbossen op grote en kleine 
schaal. De vzw wil de hand reiken naar 
de landbouwers, die het alsmaar moeilij-
ker krijgen. Wij nodigen iedereen graag 
uit om deze vorm van voedselproductie 
te leren kennen om zo, in de ‘Stad van 
de Smaak’ en mét een centrum voor 
land- en tuinbouw, een extra wapen in 
de klimaatstrijd te werpen.
Inschrijven hoeft niet. Afspraak in ‘De 
Zilverlink’, Meensesteenweg 412 in 
Roeselare. Deuren open om 18.30 u. 
Toegang € 5, consumptiebon inbegre-
pen, te betalen aan de ingang. Meer 
info bij Bart Deklerck (0473/292.205 
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Paddenstoelenwandeling in het 
Polygoonbos
Zonnebeke
• Zaterdag 22 oktober om 14 u. 
(16.30 u.)

Jimmy Desmet en Steven 
Nuytten nemen ons mee naar 
het bekendste bos van Zonne-

beke: het Doelbos of Polygoonbos, ruim 
90 ha groot en met vele kilometers aan 
wandelpaden. Het bestaat in hoofdzaak 
uit dennensoorten maar er werden ook 
diverse loofhoutpercelen aangeplant. 
Het bos werd tijdens de Eerste Wereld-
oorlog volledig verwoest. Het had een 
strategische ligging op de Midden-West-
Vlaamse Heuvelrug en lag aan het front 
van de Ieperboog. Enkele bunkerrestan-
ten en twee Commonwealth-begraaf-
plaatsen zijn er de stille getuigen van de 
‘Groote Oorlog’. Meer info op www.na-
tuurenbos.be/polygoonbos. Wij maken 
hier vandaag een rustgevende wande-
ling en bewonderen de kleurenpracht 
van de bomen en struiken in herfsttooi. 
Met wat geluk kunnen we ook tal van 
bijzondere paddenstoelen bewonderen.
Inschrijven via de website van Natuur-
punt. Afspraak bij café ‘De Dreve’, Lan-
ge Dreve 16 in Zonnebeke. Fototoestel 
en verrekijker kunnen van pas komen, 
geschikt schoeisel en warme kledij zijn 
zeker aan te raden. Meer info bij Jean-
Pierre Vandamme (0478/678.048).
Organisatie: NP KERN DE REIGER i.s.m. Diensten-

centrum Patria

Speuren naar paddenstoelen
Zedelgem
• Zondag 23 oktober om 9 u. 
(12 u.)

Zwammen: mysterieus en fas-
cinerend, toch? Wie meer wil 
weten over boleten en bovis-

ten, bruinrot en witrot, eetbare en min-
der eetbare paddenstoelen, moet zeker 
komen meewandelen. Doen! 
Inschrijven via de website van Na-
tuurpunt. Afspraak om 9 u. aan het be-
zoekerscentrum ‘De Grote Zaagbek’, 
Oude Brugseweg 239 in Oudenburg of 
om 9.30 u. op de nieuwe parking van 
het Vloethemveld, Diksmuidse Heir-
weg 2 in Zedelgem. Meer info bij Koen-
raad Blontrock (0495/240.899).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG & HOGE 

DIJKEN

Expeditie over de Koekelareberg
Koekelare
• Zondag 23 oktober om 10 u. 
(12 u.)

Alle kinderen van 8 tot 14 
jaar zijn deze voormiddag 
welkom voor een expedi-

tie over de Koekelareberg. De nieuwe 
Radio 2-natuurwandeling vormt de 
leidraad voor een tocht vol beestjes, 
plantjes en spelletjes. Inschrijven via de 
website van Natuurpunt. Afspraak aan 
café ‘De Klyteput’, Bergmolenweg 2 in 
Koekelare. Meer info bij Neal Janssens 
(0493/418.920).
Organisatie: NP RUIDENBERG

Klimaatmars - Walk for your 
future
Brussel
• Zondag 23 oktober om 13 u.

De klimaatcrisis laat steeds va-
ker haar tanden zien. Onder-
tussen komt de wereldwijde 

voedselvoorziening onder druk te staan 
en swingen de energieprijzen de pan uit. 
Is dit de enige weg? Zeker niet! Samen 
kiezen we voor een ander pad: een weg 
naar een duurzame en rechtvaardige 
toekomst voor ons en onze kinderen. 
Een toekomst waarin de planeet, de 
mensen en hun rechten centraal staan. 
Stap mee in deze mars met je familie, 
vrienden of collega’s en geniet van de 
sfeer terwijl we samen het verschil pro-
beren te maken. Inschrijven hoeft niet. 
Afspraak om 13 u. bij het Noordstation 
in Brussel. Meer info vind je op www.
klimaatmars.be.
Organisatie: Klimaatcoalitie i.s.m. NATUURPUNT

Halloween in het Groenhovebos
Torhout
• Vrijdag 28 oktober om 19 u. 
(21 u.)

Het bos wemelt van het leven. 
Bij licht, maar ook in het donker. 
Ga met ons mee het duistere 

bos in en leer meer over spinnen, uilen, 
vleermuizen en nog zoveel meer. Doe 
je mooiste halloweenpakje aan en breng 
een zaklamp mee. Achteraf drinken we 
een lekkere kop pompoensoep. Gezins-
wandeling voor groot en klein. Inschrij-
ven via de website van Natuurpunt. Af-
spraak op de parking van Groenhove, 
recht tegenover de manege (Bosdreef 

of bart.deklerck@gmail.com).
Organisatie: vzw Leefmilieu Roeselare i.s.m. Meer 

Bomen In Roeselare, NP MANDELSTREKE & Tuin-

hier

Openingsweekend nieuwe Radio 
2-natuurwandeling
Koekelare
• Zaterdag 22 & zondag 23 
oktober

Frisse natuurlucht, een ge-
zonde blos op de wangen en 
diepe ademteugen: wandelen 

is gezond, en al helemaal als je het in 
de natuur doet. Radio 2 sloeg daarom 
de handen in elkaar met Natuurpunt en 
stippelde gezellige natuurwandelingen in 
je buurt uit. Dit weekend wordt onder 
meer de nieuwe wandeling in Koekelare 
voorgesteld. Scan de QR-codes ter 
plaatse en laat Radio 2 je gidsen! Meer 
info in ‘De Groene Flits’ van oktober.
Organisatie: Radio 2 i.s.m. NP RUIDENBERG

Natuurgidsendag Oost- en 
West-Vlaanderen
Aalter
• Zaterdag 22 oktober om 9.45 
u. (17 u.)

Natuuracademie organiseert 
een inspiratiedag voor en door 
natuurgidsen. Zoals ze zelf zeg-

gen: “Omdat wij geloven dat bijleren nooit 
stopt, organiseren we deze dag tjokvol 
bezieling, vernieuwing en zo-had-ik-het-
nog-niet-bekeken-momentjes.” Er zijn een 
tiental workshops voorzien (o.m. over 
bosbadtechnieken, SNU!T en stemge-
bruik) waaruit je doorheen de dag kan 
volgen wat jij het interessantst vindt. 
Om je fysieke honger te stillen biedt 
Natuuracademie je een lunch aan en 
wordt de dag afgesloten met een hapje 
en een drankje. Zo kan je ook weer 
eens bijpraten met je collega-gidsen. 
Meer info en inschrijven via de website 
van Natuurpunt (zoektermen ‘Natuur-
punt natuurgidsdag’). Kostprijs € 5, al-
les inbegrepen.
Organisatie: Natuuracademie
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8, Torhout). Meer info bij Xavier Dirix 
(0488/811.245 of dirix.xavier@gmail.
com).
Organisatie: JONG NATUURVERKENNERS

Het heideveldje & het arbore-
tum
Koekelare
• Zondag 30 oktober om 15 u. 
(17 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 
geleden bij lag en ook over de majestu-
euze Koekelare-dennen valt er heel wat 
te vertellen. Stof genoeg voor een boei-
ende wandeling!
Inschrijven via de website van Natuur-
punt. Afspraak op de parking van het 
bos. Rijd naar het kruispunt Provincie-
baan / Litterveldstraat in Koekelare en 
draai de Litterveldstraat in. Na 150 m. 
vind je de parking rechts, aan een on-
verharde weg. Meer info bij Georges 
Pollentier (0486/824.141).
Organisatie: NP RUIDENBERG

We bouwen een bijenhotel!
Kortemark
• Zaterdag 5 november om 14 u. 
(16 u.)

Gezocht: snuiters van 6 tot 
12 jaar die willen helpen bij 
de bouw van een bijenhotel! 

De komende 5 maanden gaan we op 
ronde door onze gemeente en bouwen 
we elke maand ergens een bijenhotel, 
telkens bij een van onze ‘natuurpuntjes’. 
Die bijenhotels willen we graag afwer-
ken samen met de kids. Ben jij dus een 
échte bouwer en maak je graag je han-
den vuil? Dan willen we jou erbij! Zorg 
voor aangepaste kleren die vuil mogen 
worden en breng een beker of tas mee. 
Wij voorzien al het nodige opvulmate-
riaal en warme chocomelk. Inschrijven 
via de website van Natuurpunt. Max. 10 
deelnemers. Gratis voor leden, niet-le-
den € 2, ter plekke te betalen. Afspraak 
in de Werethatuin in de Vladslostraat 
in Werken (toegankelijk t.h.v. huisnum-

mer 20). Meer info bij Nancy Vandecas-
teele (0497/701.721 of natuurpuntkor-
temark@gmail.com). 
Organisatie: NP KERN KORTEMARK

Weekwerkdag in het Groenho-
vebos
Torhout
• Dinsdag 8 november om 9 u. 
(11.30 u.)

Zie werkdag 4 oktober. 
Meer info bij Roney Debaillie 
(0484/481.547). 

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

Zie watervogeltelling 15 okto-
ber. Meer info bij Wim Rom-
mel (0471/477.754).

Daguitstap naar de IJzervallei
Diksmuide
• Zondag 13 november om 8.30 
u. (16.30 u.)

De IJzervallei vormt samen 
met de Handzamevallei een 
enorm Vlaams natuurgebied. In 

het beheerplan uit 2014 worden er 15 
deelgebieden beschreven, waarvan we 
er vandaag 2 aandoen: het Westbroek 
en de Gatebeek in de broeken tussen 
Roesbrugge en Elzendamme.
Het Westbroek is een van de ecologisch 
meest waardevolle deelgebieden van 
de overstroombare IJzerbroeken. De 
drassige graslanden en winterse over-
stromingen oefenen een grote aantrek-
kingskracht uit op watervogels. Kieviten, 
smienten en wulpen strijken er in grote 
groepen neer ; pijlstaarten, slobeenden, 
wintertalingen en vele andere soorten 
mengen zich met het luidruchtige gezel-
schap.
En wie in Beveren-IJzer wel eens langs 
de IJzer wandelt, kent vast ook de mooie 
omgeving van de als monument be-
schermde Brouckmolen. De laaggelegen 
graslanden langs het jaagpad staan in 
de winter vaak onder water, tot groot 
genoegen van heel wat overwinterende 
watervogels. Kleine zwanen bijvoor-
beeld brengen er vaak een deel van hun 
wintervakantie door. 
Inschrijven via de website van Na-
tuurpunt. Afspraak om 8.30 u. op de 

parking bij het kruispunt Lindenstraat-
Meiboomlaan in Roeselare voor car-
pooling (€ 0,10/km) of om 9.15 u. aan 
de Sint-Rictrudiskerk, Dorpplaats 1a in 
Reninge. In de namiddag kan je om 14 
u. aansluiten bij ’t Hof van Commerce, 
IJzerstraat 16 in Stavele. Meer info bij 
Philippe Deprez (0499/722.224).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

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

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

Maandelijkse activiteit Jong Na-
tuurverkenners: paddenstoelen
Torhout
• Zondag 13 november om 9.30 
u. (11.30 u.)

Zie activiteit 9 oktober. 
Meer info bij Xavier Dirix 
(0488/811.245 of dirix.xa-
vier@gmail.com).

Wandeling over de Koekelare-
berg
Koekelare
• Zondag 13 november om 10 u. 
(12 u.)

Kom zondag eens wandelen in 
de Swal. Daar is altijd wel wat 
te beleven. Daarna wandelen 

we naar de top van de berg, vanwaar 
we een prachtig uitzicht hebben, hele-
maal tot aan de kustlijn. Nadien praten 
we bij in ‘De Klyteput’. Inschrijven via de 
website van Natuurpunt. Afspraak aan 
café ‘De Klyteput’, Bergmolenweg 2 in 
Koekelare. Meer info bij Georges Pol-
lentier (0486/824.141).
Organisatie: NP RUIDENBERG

‘Dag van de Natuur’ in ‘De 
Kleiputten’
Roeselare
• Zaterdag 26 november om 9 u. 
(16 u.).

We gaan opnieuw graven, knot-
ten, maaien, snoeien en omge-
vallen bomen inkorten om ‘de 

Kleiputten’ in topconditie te houden. 
Voor dit vele opruimwerk rekenen we 
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‘Dag van de Natuur’: beheer-
werken in ‘De Swal’
Koekelare
• Zaterdag 26 november om 
13.30 u. (17.30 u.).

Het is weer tijd om ‘De Swal’ 
een korte wintercoupe te be-
zorgen. Iedereen is welkom om 

te helpen: er moet gekapt, gemaaid, ge-
zaagd en opgeruimd worden. Het hout 
wordt aan het eind van de dag verdeeld 
onder de medewerkers. Voorzie werk-
kledij en breng een bijl, kapmes of tak-
kenschaar mee. Achteraf drinken we er 
nog eentje ‘De Klyteput’ en schuiven 
we aan voor een lekkere hutsepot. Wie 
meewerkt wordt getrakteerd, wie later 
aansluit betaalt zijn maaltijd zelf. Af-
spraak aan ‘De Swal’ bij het kruispunt 
Eikendreef/ Swytswal in Koekelare. 
Meer info en inschrijven bij Kristof 
Vanhee (0497/152.684).
Organisatie: NP RUIDENBERG

Weekwerkdag in het moerasje
Torhout
• Dinsdag 6 december om 9 u. 
(11.30 u.)

Natuurpunt Torhout beheert al 
jarenlang het moerasje aan de 
Planterijdreef. ‘Klein maar fijn’ 

is de beste omschrijving van dit natte 
weilandje met zijn bijzondere planten-
groei, eigendom van de stad Torhout. 
Elk jaar scheren we de haag rond dit 
perceel en vandaag vliegen we er weer 
in. We hebben snoeiers nodig en men-
sen die het snoeihout naar de kant van 
de weg brengen. Breng aangepaste kle-
dij, handschoenen en laarzen mee. Een 
motorheggenschaar en hooivork of riek 
komen ook van pas, net als je buren 
en vrienden. :-) Inschrijven hoeft niet. 
Afspraak bij het moerasje, zo’n 350 m 
ten zuiden van het kruispunt Plante-
rijdreef-Veldstraat in Torhout. Tijdens 
de pauze en na de werken bieden we 
je een drankje aan. Meer info bij Roney 
Debaillie (0484/481.547).
Organisatie: NP TORHOUT

Plantdag in de Mispelaarhoek
Zonnebeke

• Zaterdag 10 december 
om 13.30 u. (16.30 u.)
We planten 1.000 bomen aan 

in ons nieuwe natuurgebied ‘De Mis-

pelaarhoek’ in Zonnebeke, op de grens 
met Moorslede. We hebben soorten 
uitgekozen die opvallend bloeien en/
of vruchten geven, zoals sporkehout, 
zoete kers en vogelkers. Insecten en 
vogels zullen er wel bij varen; een ferm 
shot energie voor de biodiversiteit in de 
streek. We planten in voorgeboorde ga-
ten, zodat een klein handschopje mee-
brengen voldoende is. Laarzen of stevige 
wandelschoenen zijn aangeraden. We 
voorzien een (warm) drankje en een 
versnapering .
Inschrijven via de website van Natuur-
punt. Afspraak om 13 u. op de parking 
bij het kruispunt Lindenstraat-Mei-
boomlaan in Roeselare voor carpoo-
ling (€ 0,10/km) of om 13.30 u. ter 
plaatse. Parkeren kan langs de Ieper-
sestraat in Moorslede, net voorbij het 
kruispunt met de Zuidstraat. Meer info 
bij Geert Schoutteten (0476/440.200) 
of Wim Marichal (0476/307.762).
Organisatie: NP MANDELSTREKE i.s.m. NP West-

land

Dagexcursie naar de Zwaanhoek 
en de Bourgognepolder
Oudenburg
• Zondag 11 december om 8.30 
u. (17 u.)

De Zwaanhoek is van groot 
belang voor moeras- en weide-
vogels. Duizenden ganzen ko-

men er overwinteren en grutto en kievit 
zijn er vrij algemeen. Ze broeden op de 
percelen waar je natte depressies vindt 
en een mix van korte en hoge vegeta-
tie. De korte vegetatie hebben ze nodig 
om hun nesten te maken, terwijl ze met 
hun lange snavel voedsel verzamelen in 
de drassige stukken. Zeldzaamheden als 
baardmannetje, bruine kiekendief en 
waterral broeden in het riet, en als het 
niet vriest blijven ze overwinteren.
De Bourgognepolder bestaat uit dras-
sige, voormalige hooilanden, die de laat-
ste jaren als extensieve weiden worden 
gebruikt. Dit gebied is nog vrij open, een 
rechtstreeks gevolg van de geschiedenis 
als broek: een laaggelegen gebied dat in 
de winter vaak onder water loopt. De 
grote vochtigheid vereiste een uitge-
breid netwerk van grachten en sloten 
die samen met enkele knotwilgenrijen 
het landschap opdelen in talrijke, smalle 
percelen. De typische poldergraslan-

op een hele ploeg werkwilligen. Bij deze 
klus hoort ook het aanvullen en verster-
ken van de verschillende takkenwallen 
in en rond het natuurgebied. Lichter 
werk, zoals nestkastjes ruimen en waar 
nodig vervangen, staat ook op onze 
to-do-lijst. Wij voorzien alle werkgerief, 
met inbegrip van handschoenen en vei-
ligheidsmateriaal. Het natuurgebied kan 
modderig zijn: je weet wat dit betekent 
voor de keuze van schoeisel en kledij.
Voor de warme catering kunnen we 
gelukkig weer beroep doen op Rita en 
Hans, maar ook onder de foeragetent 
zijn extra handen welkom. Wanneer 
wij werken aan een betere natuur, is er 
plaats voor vele vaardigheden!
Wie slechts een halve dag kan bijsprin-
gen, is zeker ook welkom. Meld dan bij 
je inschrijving welke daghelft. 
Nog dit: er zal alweer brandhout en wil-
genpootgoed beschikbaar zijn voor de 
medewerkers. Dit kan achteraf gratis 
afgehaald worden. 
Inschrijven via de website van Natuur-
punt. Afspraak op de parking van ‘De 
Kleiputten’ in de Babilliestraat in Rum-
beke (Roeselare). Meer info bij Piet 
Desmet (natuur.mandelstreke@gmail.
com of 0484/658.233) of Dirk Vande-
walle (0485/636.970).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

‘Dag van de Natuur’ op de Rok-
semput
Oudenburg
• Zaterdag 26 november om 9 u. 
(12 u.)

Handen uit de mouwen: grote 
schoonmaak op de Hoge Dij-
ken! We controleren de wan-

delpaden en schuilhutten, maken nest-
kastjes proper, ruimen zwerfvuil op, … 
Iedereen welkom, vooral de allerklein-
sten, want jong geleerd is oud gedaan. :-)
Inschrijven hoeft niet. Afspraak om 9 u. 
aan het bezoekerscentrum ‘De Grote 
Zaagbek’, Oude Brugseweg 239 in Ou-
denburg. Meer info bij Koenraad Blon-
trock (0495/240.899).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG & HOGE 
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den zijn rijk aan microreliëf en de vele 
poelen en natte depressies maken de 
Bourgognepolder ecologisch bijzonder 
waardevol. 
Inschrijven via de website van Natuur-
punt. Afspraak om 8.30 u. op de parking 
bij het kruispunt Lindenstraat-Mei-
boomlaan in Roeselare voor carpooling 
(€ 0,10/km) of om 9.15 u. t.h.v. Zwaan-
hoek 10 in Oudenburg. In de namiddag 
spreken we af om 13.30 u. op de hoek 
van de Bourgognestraat en de Eerne-
gemstraat in Westkerke. Meer info bij 
Philippe Deprez (0499/722.224).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Familiewerkdag in het Groenho-
vebos
Torhout
• Zondag 11 december om 9 u. 
(11.30 u.)

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

Ganzentocht in de polders
Oudenburg
• Zondag 11 december om 9 u. 
(12 u.)

Geen winter zonder vriezegan-
zen! Ja toch? Maar hoeveel zijn 
er precies, en welke soorten? 

Waarom hebben sommige ganzen van 
die gekleurde ringen aan hun hals of po-
ten? En hoe zat het nu weer met die 
exoten? Doe je warme kleren aan en 
kom mee op ontdekking! We carpoolen 
onder leiding van onze gidsen doorheen 
de polders. Inschrijven hoeft niet. Af-
spraak om 9 u. aan het bezoekerscen-
trum ‘De Grote Zaagbek’, Oude Brug-
seweg 239 in Oudenburg. Meer info bij 
Koenraad Blontrock (0495/240.899).
Organisatie: NP GISTEL-OUDENBURG & HOGE 

DIJKEN

Maandelijkse activiteit Jong Na-
tuurverkenners: Mooimakers
Torhout
• Zondag 11 december om 9.30 
u. (11.30 u.)

Zie activiteit 9 oktober. 
Meer info bij Xavier Dirix 
(0488/811.245 of dirix.xa-
vier@gmail.com).

We bouwen een bijenhotel!
Kortemark
• Zondag 11 december om 14 u. 
(16 u.)

Gezocht: snuiters van 6 tot 12 
jaar die willen helpen bij de 
bouw van een bijenhotel! De 

komende maanden gaan we op ronde 
door onze gemeente en bouwen we 
bijenhotels, telkens bij een van onze 
‘natuurpuntjes’. Die bijenhotels wil-
len we graag afwerken samen met de 
kids. Ben jij dus een échte bouwer en 
maak je graag je handen vuil? Dan wil-
len we jou erbij! Zorg voor aangepaste 
kleren die vuil mogen worden en breng 
een beker of tas mee. Wij voorzien al 
het nodige opvulmateriaal en warme 
chocomelk. Inschrijven via de website 
van Natuurpunt. Max. 10 deelnemers. 
Gratis voor leden, niet-leden € 2, ter 
plekke te betalen. Afspraak t.h.v. Steen-
ovenweg 15 in Kortemark. Meer info 
bij Nancy Vandecasteele (0497/701.721 
of natuurpuntkortemark@gmail.com). 
Organisatie: NP KERN KORTEMARK

Wandeling in de Bourgogne
Ichtegem
• Zondag 11 december om 14.30 
u. (16.30 u.)

Leopold Dewulf neemt ons 
mee doorheen de Bourgog-
nepolder, de natte meersen die 

in de winter een ongelooflijke aantrek-
kingskracht uitoefenen op trekvogels. 
Wie weet wat we hier allemaal spot-
ten tijdens onze tocht door dit oude 
landbouwlandschap. Inschrijven via de 
website van Natuurpunt. Afspraak bij 
het pompgemaal Gistel/Moerdijkvaart 
(kruispunt Nieuwlandstraat/Vaart-
dijkstraat in Gistel). Meer info bij Leo-
pold Dewulf (0499 /155.872). 
Organisatie: NP RUIDENBERG

Multimediashow Natuurfoto-
grafen Hoge Dijken
Oudenburg
• Vrijdag 16 december om 20 u. 
(22.30 u.)

Natuurfotografen Hoge Dijken 
organiseert een multimedia-
show met de portfolio’s van de 

leden en natuurbeelden uit het Vloet-
hemveld, de Hoge Venen, Helgoland 
(DE) en de nationale parken van Plit-

vice (HR), Yellowstone (USA) en Kruger 
(ZA). 
Inschrijven hoeft niet. Afspraak om 20 
u. in Lokaal Dienstencentrum Biezen-
bilk, Ettelgemsestraat 24 in Ouden-
burg. Inkom € 3. Meer info bij Freddy 
Cordy (0486/127.834).
Organisatie: NATUURFOTOGRAFEN HOGE DIJKEN

Watervogeltelling
Kortemark & Torhout
• Zaterdag 17 december om 9 u. 
(12 u.)

Zie watervogeltelling 15 okto-
ber. Meer info bij Wim Rom-
mel (0471/477.754).

Glühweinwandeling over het 
Fonteinpad
Ichtegem
• Zondag 18 december om 10 u. 
(11.30 u.)

Wil je weten hoe de druïden 
in het Wijnendalebos de zon-
newende vierden? En hoe 

onze kerstrituelen daaruit zijn ontstaan? 
Kom dan naar deze boeiende wande-
ling over het Fonteinpad. Na de wan-
deling trakteren we je op een glaasje 
glühwein. Inschrijven via de website van 
Natuurpunt. Afspraak bij het kapelletje 
in de Zuster Clarastraat (kruispunt 
Fonteinstraat/Zuster Clarastraat) in 
Ichtegem. Meer info bij Bart Van Thuy-
ne (0479/812.963).
Organisatie NP Torhout

Timmer je eigen nestkast!
Koekelare
• Zondag 18 december om 10 u. 
(12 u.)

Alle kinderen van 8 tot 14 jaar 
zijn deze voormiddag welkom 
een nestkastje te komen tim-

meren. Wij voorzien alle materiaal, be-
geleiding en een drankje. Jij zorgt, indien 
mogelijk, voor je eigen hamertje. We 
vragen een bijdragen in de materiaalkost 
van € 5 per nestkastje. Inschrijven via 
de website van Natuurpunt. Afspraak 
bij Georges Pollentier, Bergstraat 2 in 
Koekelare. Meer info bij Neal Janssens 
(0493/418.920).
Organisatie: NP RUIDENBERG
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ming zorgen, maar breng toch maar 
een warme winterjas mee, die te-
gen een stootje kan. Denk ook aan 
oordopjes en werkhandschoenen. 
Timmeraars zorgen best voor een 
eigen hamer en tang. Deelnemers 
die dit wensen kunnen een insec-
tenhotel, nestkast of voederruif 
meenemen tegen materiaalprijs.
We zijn weerom welkom in een 
loods van Bouwfirma Debal, Ver-
brandhofstraat 130 in Roese-
lare. Op hun terrein is er ruime 
parkeergelegenheid. Inschrijven 
via de website van Natuurpunt. 
Meer info bij Piet Desmet (na-
tuur.mandelstreke@gmail.com of 
051/225.852).
Organisatie: NP MANDELSTREKE

Maandelijkse activiteit Jong 
Natuurverkenners: nieuw-
jaarsfeest & speldag
Torhout
• Zondag 8 januari  om 
9.30 u. (11.30 u.)

Zie activiteit 9 oktober. 
Meer info bij Xavier Di-
rix (0488/811.245 of di-
rix.xavier@gmail.com).

Nestkasten timmeren & 
insectenhotels pimpen
Roeselare
• Woensdag 28 december om 
13.30 u. (16 u.)

De voorbije jaren heeft 
corona telkens stokken in 
de wielen gestoken, maar 

net na kerst kan je opnieuw je 
energie en extra feestpondjes kwijt 
op onze doe-activiteit. Niet en-
kel handige Harry’s en Henriettes, 
maar echt iedereen, oud én jong, 
kan zich komen uitleven om gezel-
lig samen nestgelegenheid voor in-
secten en vogels te bouwen. Wie 
ervaring heeft met het betere slag-
werk kan voor de constructie van 
de behuizing zorgen. Daarna kun-
nen creatievelingen aan de slag met 
doorboorde houtblokken, bamboe 
en andere holle stengels voor de 
binnenafwerking van de insecten-
hotels. (Groot)ouders en (klein)
kinderen vinden er hun gading, als 
je er tenminste niet vies van bent 
je handen vuil te maken. Wij zorgen 
voor een smakelijk extraatje, zeker 
welkom in volle kerstperiode. In 
de loods waar we aan de slag zijn, 
kunnen we zo nodig voor verwar-

P  O  P  -  U  P  -  A  C  T  I  V  I  T  E  I  T  E  N
Zowel Natuurpunt Mandelstreke 
als Natuur.werkgroep Torhout or-
ganiseren regelmatig ‘pop-up-ac-
tiviteiten’. Dit zijn ‘activiteiten die 
plots opduiken’ en erg snel georga-
niseerd worden, bijvoorbeeld om-
dat er ergens een bijzondere vogel 
werd gespot of omdat het de ideale 
omstandigheden zijn om een inven-
tarisatie te doen. Ben je in deze 
activiteiten geïnteresseerd, stuur 
dan een mailtje naar Philippe De-
prez van NP Mandelstreke (secre-
taris@natuurpuntmandelstreke.
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 
Torhout woont en het financieel 
moeilijk heeft, kan korting krijgen 
op het lidgeld van Natuurpunt en 
op deelname aan betalende activi-
teiten. Afhankelijk van de gemeente 
bedraagt deze korting  50 % tot 80 
%. Meer info bij de bevoegde dien-
sten in Kortemark (sociaalhuis@
kortemark.be of 051/269.210) 
Roeselare (vrijetijd@roeselare.be 
of 051/262.400) of Torhout (sociaal.
huis@torhout.be of 050/221.233).

Als lid van Natuurpunt ben je tij-
dens alle Natuurpuntactiviteiten 
verzekerd voor Burgerlijke Aan-
sprakelijkheid, Lichamelijke Onge-
vallen en Rechtsbijstand. Opgelet: 
dit geldt niet voor wie geen lid is 
en/of enkel een abonnement heeft 
op ‘de knotwilg’. Als cursist, occasio-
nele medewerker of vrijwilliger ben 
je sowieso verzekerd. Daarvoor 
maakt het niet uit of je lid bent.

Wil je een wandeling met natuur-
gids boeken voor je familie of ver-
eniging? Neem contact op met de 
plaatselijke conservator of voor-
zitter (zie laatste pagina van deze 
‘knotwilg’).

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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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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De grauwe vliegenvanger

Tijdens de extreem warme dagen in 
augustus zocht ik de schaduw op on-
der de bomen bij de kerk in Ouden-
burg. Een aantal van die bomen heeft 
al heel wat jaartjes op de teller en ik 
dacht dat er wel wat interessants zou 
kunnen rondvliegen op zoek naar 
bijen, vliegjes en ander klein grut. Ik 
hoorde inderdaad verschillende ge-
luidjes van jonge vogels en opeens 
verscheen er voor mij een Grauwe 
vliegenvanger (Muscicapa striata) op 
een schaduwrijke struik.

De Grauwe vliegenvanger valt voor-
namelijk op door zijn gedrag: muis-
stil op een uitkijkpost, om van daaruit 
voorbijvliegende insecten te verschal-
ken. Verder is dit een kleine, onopval-
lende zangvogel: grijsbruin van kleur 
met vuilwitte borst, en dat zowel 
voor het mannetje als het vrouwtje. 

Ik zag ze bliksemsnel insecten vangen, 
gewoon in de vlucht, maar dat ging zo 

snel dat ik enkel een foto kon nemen 
toen een van de vogels de angel van 
een bij probeerde te verwijderen. Dat 
deed hij – of zij – door met het insect 
op een tak te kloppen. Daarna werd 
het aan één van de jongen gevoederd. 

Tijdens hun jachtpartijen kwamen de 
vogels dikwijls tot op een meter of 
2 van mij, maar ik kreeg gewoon de 
tijd niet om dit op foto vast te leggen. 
Het koppel had blijkbaar 4 jongen, 
maar door het dichte bladerdek was 
het vaak moeilijk om hen te volgen. 
En naarmate ze ouder werden ble-
ven ze gewoon in de toppen van de 
bomen zitten om te wachten tot hun 
ouders langskwamen met voedsel.

Op dit ogenblik zijn deze bescherm-
de zomergasten alweer weg. Deze 
langeafstandstrekker vertrekt op het 
eind van augustus en vliegt dan ’s 
nachts naar westelijk Afrika voorbij 
de Sahara. 

Tijdens mijn fotojachten rond de 
kerk spotte ik ook een koppeltje 
boomkruipers, kwam de grote bonte 
specht regelmatig langs en maakte 
een jonge slechtvalk wat rondjes rond 
de kerktoren, om daarna door te vlie-
gen richting Ettelgem. 

En nog even wat foto-info: op zon-
dag 4 september openden we de 
nieuwe fototentoonstelling ‘Orchidee-
en in onze regio’. Je kan de foto’s van  
Leopold Dewulf en van mij nog ko-
men bekijken in ‘De Grote Zaagbek’, 
Oude Brugseweg 239 in Oudenburg 
tot 25 december, en dat op woens-
dagnamiddag van 14 tot 16 u. en op 
zondagvoormiddag van 10 tot 12 u.

Tekst & foto’s: Freddy Cordy

Mama of papa op uitkijk.
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Voedertijd!!!

Productie van Belgische groene stroom

W E S T- V L A A M S 
B I O B I E R  M E T 
W I L G E N B A S T
Gebrouwen bij biobrouwerij 
‘De Plukker’ in Poperinge 
in opdracht van Natuurpunt 
Midden-West-Vlaanderen 
om onze projecten te steunen.

Meer info: wulge@natuurpunt.be
of facebook.com/wulge

100% Belgische hop

Gecertificeerd biologisch

BE-BIO-02
EU-/niet-EU-landbouw
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Opening van het Waterdambosje
een terugblik

9 juli 2022 is een datum om in de 
annalen van Natuurpunt Mandel-
streke te noteren. Op deze winde-
rige en typische Belgische zomerdag 
kwamen ruim 60 mensen opdagen 
voor de officiële opening van het 
Waterdambosje in Moorslede.

Dit moerasbosje van ¾ hectare 
konden we begin 2020 aankopen. 
Het ligt in het overstromingsgebied 
van de Passendalebeek, waardoor 
dit bijna elke winter onder water 
staat. Daarmee vormt het, samen 
met de nabijgelegen lage weiden, 
een waterbuffer in perioden van he-

vige neerslag. Dat zorgt er ook voor 
dat heel wat planten en dieren met 
een voorkeur voor nattigheid hier 
een thuis vinden.

De vorige eigenaar had nog een 
deel van de productiepopulieren 
gekapt. Op de vrijgekomen ruimte 
hebben wij een poel van ca. 100 
m² en ca. 2 m diep laten graven,  
en er daarna een elzenbosje en 
struikengordel aangeplant. Door  
de waterbuffercapaciteit hier te  
verhogen en door de aanplant  
van ruim 1.000 bomen en struiken 
helpen we de gemeente Moor- 

slede om haar klimaatdoelen te re-
aliseren.

Op 9 juli vierden we niet alleen de 
officiële opening van het Waterdam-
bosje, maar werd ook de nieuwe 
Natuurpuntwandeling rond dit na-
tuurgebiedje voorgesteld. De route 
voert je doorheen het omliggende 
landschap, maar ook langs de Pas-
sendalebeek en de nieuwe poel in 
het natuurgebiedje. Alles samen een 
vlakke wandeling van ruim 3,5 km.

Ongeveer de helft van de aanwezi-
gen waren mensen die in de omge-

Er kwamen meer dan 60 mensen opdagen voor de officiële opening van ons nieuwe natuurgebiedje in Moorslede. Foto: Philippe Deprez. 
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ving van het Waterdambosje wonen. 
Daar zijn we erg blij mee. Het is 
ongelooflijk fijn als je mensen uit de 
omgeving, zeker in zo’n landelijk ge-
bied als Moorslede, meekrijgt in het 
natuurbeschermingsverhaal. Door 
samen gebieden aan te kopen en 
te beheren als natuurgebied kunnen 
we de ecosysteem- en natuurwaar-
den in onze regio opkrikken.

Er kwamen twee persfotografen 
langs en ook Eddy Loosveldt, Wim 
Slabbaert en Pieter Becuwe waren 
van de partij. Dat zijn respectievelijk 
de twee aankopers van Natuurpunt 
en het ‘aanspreekpunt verenigings-
werking’ voor de provincie West-
Vlaanderen. Verder nam Sherley 
Beernaert, 1ste schepen van Moor-
slede en onder meer verantwoor-
delijk voor milieu, natuur en ener-
giebeleid, het woord. Zij was alvast 
enthousiast over het Waterdambos-
je en de contacten en samenwer-
king met Natuurpunt Mandelstreke 
en het Agentschap voor Natuur en 
Bos. 

De presentaties waren kort en in-
formeel, maar werden wel aandach-
tig gevolgd. Ook de eventuele plaat-
sing van één of twee stuwtjes op de 
Passendalebeek kwam ter sprake. 
Dat is vergunningsplichtig en moet 
nog verder besproken worden met 
de provincie, maar zou wel helpen 
om het waterpeil in het bosje en de 
omgeving te verhogen. Zo kunnen 
we de grondwaterstand opkrikken 
en met de kurkdroge zomers van de 
voorbije jaren zouden landbouw en 
natuur daar wel bij varen.

We onthulden het infobord en de 
korte rondwandeling in het gebiedje 
werd door de aanwezigen gewaar-
deerd. Een geanimeerde babbel bij 
een frisse Wulge of cava van de We-
reldwinkel sloot deze geslaagde na-
middag af. 

Daarmee werd de mantra van  
Natuurpunt Mandelstreke nog eens 
bevestigd: samenwerken leidt tot 
betere resultaten. Zo kunnen we 

Dank aan de mensen van Natuur-
punt Mandelstreke, het bestuur van 
Kern De Reiger en de gemeente 
Moorslede voor de praktische orga-
nisatie van deze geslaagde namiddag!

Peter Hantson

op een verdere samenwerking met 
de omwonenden en de gemeente 
Moorslede rekenen. De schepen 
heeft ons zelfs nog wat gelden  
uit een natuur- en milieuspaarpotje 
beloofd.

Zelf op verkenning bij het Waterdambosje? Dat kan met deze wandelkaart. Parkeren kan bij waterzuiverings-

installatie ‘Waterdam’ van Aquafin in Moorslede (kruispunt Dadizeelsestraat / Zonnebeeksestraat).

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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Natuurpunt Mandelstreke verwent 
gierzwaluwen op hoog niveau

Sinds 1997, precies een kwarteeuw, 
is Natuurpunt Mandelstreke in de 
weer om gierzwaluwen aan veilige 
broedplaatsen te helpen. Dat be-
gon vrij spectaculair, in samenwer-
king met de brandweer van Roese-
lare. Voor hen was het een zinvolle  
oefening om vertrouwd te raken 
met hun grootste, pas aangekochte 
ladderwagen. Dat kwam ons ook 
goed uit, want gierzwaluwen hebben 
duidelijk geen last van hoogtevrees. 
Ze zoeken vlot nestholten op die 
zich op 20 meter of hoger bevinden.

Onze focus lag in de eerste plaats 
op openbare gebouwen en ker-
ken. Bij restauratie en isolatie van 
die gebouwen zijn het uitgerekend 
de openingen in het metselwerk 
die eerst aangepakt worden. Deze 
holten lijken sprekend op de klei-
ne rotsnissen die deze vogels van 
oudsher gebruiken als nestplaats. 

Jonge gierzwaluwen komen pas na 
3 jaar terug naar hun geboorte-
plek, wanneer ze geslachtsrijp zijn. 
Ze respecteren daarbij de familie-
tradities en zijn erg honkvast wat 
betreft broedplaatskeuze. Als hun 
geliefkoosde stek ondertussen ge-
restaureerd is, hebben ze pech, 
want dan is die definitief op slot. 
Snel uitkijken naar een geschikt al-
ternatief is niet evident, omdat ze 
hier amper 2,5 maand verblijven. In 
die 10 weken moet alles gebeuren 
vooraleer ze half juli weer richting 
tropisch Afrika vliegen.

Na succesvolle voorbeelden uit 
onder meer Nederland wilden we 
dat deze typisch zomerse stadsbe-
woners zich ook bij ons welkom 
zouden blijven voelen. In enkele 
jaren tijd plaatsten we meer dan 
vijftig nestlofts met 2 tot 4 broed-
kamers, maar het kostte 6 jaar 

geduldig wachten voor de eerste 
bakken succesvol bezet raakten. 
Daarna ging het snel. Blijkbaar ging 
het nieuws als een lopend vuurtje 
rond onder de plaatselijke gierzwa-
luwenpopulatie. Wij vaneigens in de 
wolken!

Nestbakken worden je niet zomaar 
in de schoot geworpen. In samen-
werking met het Stadslandschap 
West-Vlaamse hart, dat voor finan-
ciering en opvolging zorgt, knutsel-
den we dit voorjaar 15 nieuwe duo-
bakken in elkaar. Daarbij ook een 
5-tal op maat gemaakte inbouw-
bakken voor de kerk van Slypska-
pelle (Moorslede).

Galmgaten voor klokkenluiders 
én gierzwaluwen
We kregen 2 jaar geleden al eens 
de kans om in Slyps nestbakken te 

plaatsen, tijdens een grondige res-
tauratie van het dak van de kerk-
toren. Deze werkzaamheden liepen 
helaas ook door in volle broed-
seizoen. De plaatselijke gierzwalu-
wenpopulatie werd letterlijk buiten 
gebonjourd en moest maar uitwij-
ken. Ondanks goede contacten en 
ideale omstandigheden, omdat de 
stellingen gemakkelijk toegang toe-
lieten, stuitten we uiteindelijk op 
een njet van de bouwheer.

Dit voorjaar kregen we opnieuw 
een uitnodiging, onder impuls van 
Sherley Beernaert, schepen van 
leefmilieu, en door een wissel van 
de wacht bij de bouwheer. Maar nu 
moest het wel allemaal binnen in 
de kerktoren gebeuren. We kozen 
er uiteindelijk voor om de galmga-
ten te gebruiken als aanvliegroute, 
waarachter op maat gemaakte bak-

Natuurpunter Geert Schoutteten, schepen Sherley Beernaert en Erik Vynckier, vertegenwoordiger 

van de kerkfabriek, met de gierzwaluwenbakken die we in de kerk van Slyps installeerden.
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ken een plaats konden krijgen in de 
grote nissen.

Op 25 april werkten we de 5 duo-
bakken af. Hoog tijd, want gierzwa-
luwen melden zich meestal vanaf 
begin mei. Schepen Beernaert, Erik 
Vynckier - vertegenwoordiger van 
de kerkfabriek - en plaatselijk Na-
tuurpuntlid Geert Schoutteten wa-
ren er op 28 april graag bij om even 
te poseren, waarna Geert en ik, 
zwaar beladen, onze kruisweg be-
gonnen met een steile klim langs de 
nauwe wenteltrap. Aangemoedigd 
door oorverdovend klokkengeweld 
klaarden we de klus in een dik uur. 
Ruim een week later zagen we de 
eerste gierzwaluwen in Roeselare. 
Nu nog een schietgebedje opdat 
de gierzwaluwen van Slyps, na 2 jaar 
afwezigheid, volgend jaar hun ver-
trouwde stekje terugvinden!

Gierzwaluwloft met douche 
en airco
Bij particuliere woningen, waar een 
nestplaats dreigde verloren te gaan, 
zorgden we in het verleden ook al 
voor noodopvang. Aangezien we die 
nestbakken niet altijd goed beschut 
tegen de regen konden ophangen, 
kregen die na verloop van tijd last 
van houtrot en schimmel. Jeannine 
Staelens uit Roeselare belde ons 

vankelijke reden om een bak op te 
hangen - kon ze een zomer lang ge-
nieten van hun gebabbel. Maar sinds 
ze in de nestbak broeden, hoort ze 
de vogels niet meer. 

Op je tellen passen
Net als de gierzwaluw vliegt ook 
de tijd. Te snel wat ons betreft: de 
jaarlijkse broedparen- en nesttelling 
lukte pas op 20 juli. Met een vijf-
koppig team inspecteerden we een 
aantal hotspots. Misschien dankzij 
hun late aankomst dit voorjaar hin-
gen de vogels nét nog rond in de 
buurt van hun broedkolonies. Op 
de valreep, bleek achteraf.

De ambitie van onze ronde was en-
kel om een schatting te maken van 
de bezetting rond een drietal bas-
tions in Roeselare. En nieuwgierig-
heid of de hittegolf daar enige im-
pact op had.

Drie dagen eerder, ’s avonds laat 
bij een toevallige passage langs het 
kerkplein van Oostnieuwkerke, was 
het er onverwacht druk. Pijlsnel 
en luidruchtig achtervolgden gier-
zwaluwen elkaar daar in groepjes 
van 15. Samen telde ik er minstens 
30, zwermend rond de kerktoren. 
Geen idee waar ze precies gebroed 
hebben, maar het was zonneklaar, 

hiervoor op. Op haar binnenkoer 
vond ze een oud nestje met een 
leeg ei: het gapende gat onder in een 
duonestbak liet geen twijfel bestaan 
over de toestand van de crimescene.

Eind april kwam er een lange lad-
der aan te pas om de nestbak te in-
specteren. De roofing had na ruim 
twintig jaar zijn beste tijd gehad en 
doorsijpelend regenwater deed de 
rest. De bodem was verrot en één 
van beide nestkamers vertoonde 
onderaan een ongewenste extra 
ventilatieopening. Gek dat de aan-
palende kamer tijdens dat broed-
seizoen nog gebruikt werd.

De eigenares was opgetogen dat 
we zo snel een nieuwe bak konden 
plaatsen, net vooraleer de vogels 
weer in het land waren. Al die ja-
ren kijkt ze telkens uit naar de zó 
vertrouwde roep en vliegcapriolen 
van haar bovenburen. Of er dit jaar  
effectief weer gierzwaluwen gebroed 
hebben, is niet helemaal duidelijk. 
Daarvoor moeten we de binnenkant 
van de kast eens inspecteren. 

Jeannine vertelde trouwens dat ze 
het gezellige gefrazel van de vogels 
nog altijd mist. Toen die nog broed-
den in de rolluikkast van een rolluik 
dat nooit gebruikt werd - de aan-

Links: Geert bij het installeren van de bakken in de nissen achter de galmgaten van de kerktoren. Je kan de invliegopeningen goed zien omdat de achterpanelen 

nog ontbreken. Rechts: de afgewerkte bakken, klaar voor gebruik. Gierzwaluwen zijn trouwens ongelooflijk propere beestjes. Ook na 20 jaar broeden kan je, 

zonder schoonmaken, van de grond eten in zo’n nestkast.
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ondanks de invallende duisternis, 
dat dit vlakbij moest zijn. Dit ge-
drag hebben we al eerder vastge-
steld wanneer jongen pas zijn uit-
gevlogen, zonder dat ze daarom 
telkens tegen de nestholten aan 
komen vliegen. Maar onderscheid 
maken tussen adult en jong is tij-
dens die snelle scheervluchten 
onbegonnen werk.

Daarom schatten we onze kan-
sen klein in om er tijdens die tel-
ling in Roeselare nog wat van te 
bakken. De bewolking en lagere 
temperaturen waren evenmin 
ideaal. Vingers gekruist stond ik 
samen met Ann, Marijke, Jo en Pa-
trick vanaf 19 u. rond te turen op 
het kruispunt van de Noordlaan 
/ Westlaan met de Hoogleedse-
steenweg. We vreesden al dat er 
meer tellers dan vogels zouden 
opdagen. Hoog speurwerk lever-
de toch een eerste groep van 15 
op, wat later nog hogerop 30. Pas 
na een halfuur kwamen enkele 
vogels even laag aanvliegen, wel-
licht vlak bij hun nestplaats.

Een uur later dan maar post ge-
vat in de Kattenstraat - waar gier-

zwaluwen weinig van te vrezen 
hebben - bij de Burgerschool. In 
de voorgaande jaren hebben we 
hier minstens 40 nestkamers ge-
plaatst. Ann en Patrick vonden er 
een pas uitgevlogen jong, waarvan 
de slagpennen nog maar net vol-
ledig ontwikkeld waren, te oorde-
len aan de schachtresten tussen 
de veren. Dood helaas. Wellicht is 
het bij zijn eerste duik in de lucht 
fout gelopen. Stiltepauzes wissel-
den af met drukdoenerij van aan-
vliegende vogels: we kwamen tot 
65 exemplaren in die buurt. Uit 
de zwermen doken er regelmatig 
naar beneden om dan pijlsnel in 
een nestholte te verdwijnen. We 
hadden er het raden naar of er 
nog jongen in zaten.

Een vergelijkbaar scenario speelde 
zich af rond de Sint-Michielstoren. 
Hier geen zichtbare nestbakken, 
wel 15 openingen in de voorgevel 
en de zijgevels van de kerktoren. 
De vaardigheid en snelheid waar-
mee ze in de openingen doken 
was alweer verbazingwekkend: 
een moment van onoplettend-
heid en je had ze gemist. Wel-
licht nog een laatste voederbeurt 

vooraleer de trek naar het zuiden 
zou beginnen.

Ook rond de hoofdingang van 
het oud kerkhof merkten we een 
vlucht van een 15-tal gierzwalu-
wen, echter zonder een snel be-
zoekje aan de houten nestbakken. 
Heeft de keuze van de nestplaats 
invloed op de periode van uit-
vliegen van de jongen? Want het 
moet toch koeler zijn in het met-
selwerk dan in de vrij hangende 
houten nestbakken?

Het was een geruststelling dat 
we op de verschillende locaties, 
in vergelijking met de voorgaande 
jaren, toch tot gelijkaardige aantal-
len kwamen. Voorlopig kunnen we 
concluderen dat de gierzwaluwen-
populatie stabiel blijft, dankzij het 
aanbod aan geschikte kunstnesten. 
En, verrassing: 2 dagen na onze tel-
ling was er in die buurt geen gier-
zwaluw meer te bekennen… 

Tekst: Piet Desmet

Foto’s: Piet Desmet en Jo Seynaeve.

De jaarlijkse broedparen- en nesttelling kon dit jaar maar doorgaan op 20 juli, net voor ze weer naar Afrika vertrokken. Een hele heksentoer trouwens 

om deze acrobatische en supersnelle vogels te tellen. Foto’s: Jo Seynaeve.
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Een torenvalk bracht 4 jongen groot in het stalen gebinte van een industrieloods. 

Roeselare broedt

Het zat er al een tijdje aan te ko-
men, maar dit jaar is het voor het 
eerst gelukt: een stel slechtvalken 
heeft in een nestkast, hoog tegen 
een industriële schoorsteen, een 
of meer jongen grootgebracht. 
Die nestbak hangt er ondertussen 
ruim 10 jaar. Enkele jaren geleden, 
bij een eerste broedpoging, lagen 
er al eens 2 eieren in het nest, 
maar daar bleef het toen bij. Nu is 
het dus bingo!

En er is meer valkennieuws, maar 
dan van hun kleinere neefje de 
torenvalk. Die soort past zich 
blijkbaar verrassend snel aan aan 
veranderende broedplaatsomstan-
digheden. Bij de planning van het 
Roulartabos, vorig jaar, bleek de 
torenvalkennestbak ineens midden 
in het geplande bos terecht te ko-
men. Omdat deze soort houdt van 
‘a room with a view’ en een vrije 
aanvliegroute, moesten we de paal 
met de nestbak 150 m naar het 
oosten verhuizen. 

In het voorjaar was het afwach-
ten: zou het koppel zich kunnen 
vinden in zowel de jonge bos-
aanplant als de verhuis van hun 
woning? We merkten weinig 
animo in de buurt, of ze konden 
ons erg goed om de tuin leiden. 
Ludo ging in mei al eens piepen 
en de nestbak bleek bezet met 
pasgeboren donsjongen! Op 13 
juni ging hij terug voor het echte 
ringwerk. Onze verrassing was 
compleet: 4 gezonde jongen, nog 
1 meer dan vorig jaar. Zeker een 
geslaagde verhuis!

Tien dagen later kregen we via 
de collega’s van Natuurpunt De 
Torenvalk melding van een valken-
broedsel in het gebinte van een 
loods. De preventieadviseur van 
het bedrijf had contact opgeno-
men met Natuurpunt.

Ludo opgebeld en samen naar 
het industriegebied van Beveren. 
Boven een drukke losplaats vol 
heftrucks en vrachtwagens von-
den we, hoog verscholen in het 
stalen gebinte, 3 halfwas jongen 
op een takkennest. Ringen zou te 
riskant worden, want de jongen 
konden aan de achterkant uit het 
nest vallen als we te dichtbij zou-
den komen. 

Enkele dagen later kregen we be-
richt dat er toch een jong op de 
werkvloer was gevallen. Aurel en 
Pieter van Natuurpunt De To-
renvalk waren net op ringronde 
en gingen langs. Het jong werd 
geringd en terug bij zijn leeftijds-
genoten gezet, die opnieuw bij el-
kaar ineens met 4 bleken te zijn! 
De verrassing zat hem hier allicht 
achter het hoekje. Met een stevig 
stuk karton achter het nest kon-
den verdere valpartijen vermeden 
worden. Alle vier vlogen ze succes-
vol uit!

Tot slot werden in 2021 steevast 
2 Kleine mantelmeeuwen gespot 
boven op de lantaarnpalen langs 
de ring. Ook tijdens het broed-
seizoen bleven ze er honkvast op 
post. Voor ons was het een grote 
verrassing toen ze vanaf juli ver-

gezeld werden door 3 juveniele 
Kleine mantelmeeuwen. Maar dat 
duurde maar even: enkele dagen 
later vonden we vlakbij 2 van de 3 
jongen. Verkeerslachtoffers. Dit jaar 
een zelfde scenario: weerom 3 jon-
ge Kleine mantels die zich, minder 
behendig wellicht, al eens onder de 
verlichtingsmasten waagden. Voor 
minstens één jong liep dat fataal af. 

De broedplaats zelf hebben we 
nog niet kunnen bezoeken, maar 
het leidt geen twijfel dat dit boven 
op het platte dak van een van de 
industriële gebouwen daar is. We 
zagen de adulte meeuwen al eens 
op de hoek van het dak zitten en 
de meststrepen tegen de zijgevel 
bleven ook na hun vertrek als visi-
tekaartje hangen. 

Voor zover ons bekend is dit het 
eerste broedgeval van deze soort 
in onze regio. Aan de kust en langs 
de kanaalzone nemen zowel zilver-
meeuwen als de nauw verwante 
Kleine mantels ondertussen al lan-
ger genoegen met de rust van een 
industrieel plat dak. Dat lijkt wel 
wat op een keienstrand en de pre-
datiedruk door zoogdieren is er 
stukken lager. Een bewuste keuze?

Tekst en foto’s: Piet Desmet
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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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P L A AT S E L I J K E  B I J D R A G E N

DE NATUURPUNT-
KALENDER IS ER WEER!
PRACHTIGE FOTO’S EN 
VEEL RUIMTE OM 
TE SCHRIJVEN.  
EEN COOL GESCHENK, 
EN JE STEUNT ER 
ONZE PROJECTEN MEE.

Formaat: 20 x 30 cm, prijs: € 10.
Te verkrijgen bij Piet Desmet van NP 
Mandelstreke.
Meer info: natuur.mandelstreke@
gmail.com of 0484/658.233.
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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)
Jong Natuurverkenners (NP MWV)
 Xavier Dirix (0488 /811.245 - dirix.xavier@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 3.250  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 

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. Feestweekend ‘15 jaar Natuurfotografen’ NPGO&HD
Za. 8 okt. vanaf 13.30 u. 13e ‘Repair Café’ met ontmantelstand voor kinderen & jongeren i.s.m. NPT
Za. 8 okt. om 19 u. 2e excursie ‘Cursus Natuurverkenner’ NPM
Zo. 9 okt. om 9 u. Familiewerkdag in het Groenhovebos NPT
Zo. 9 okt. om 9.30 u. Jong Natuurverkenners: bessen en nootjes proeven NP MWV
Za. 15 okt. om 9 u. Watervogeltelling NPT
Zo. 16 okt. om 10 u. Proeven van de herfst in ‘De Kleiputten’ NPM
Zo. 16 okt. om 13.30 u. ‘Week van het Bos’: herfstwandeling in het Koekelarebos NPM
Zo. 16 okt. om 14 u. Dag van de ‘Trage Weg’ & ‘Week van het Bos’ in Groenhove NPT
Wo. 19 okt. om 19 u. Filmvoorstelling ‘Foodforest – The documentary’ i.s.m. NPM
Za. 22 & zo. 23 okt.  Openingsweekend nieuwe Radio 2-natuurwandeling i.s.m. NPR
Za. 22 okt. om 9.45 u. Natuurgidsendag Oost- en West-Vlaanderen NP
Za. 22 okt. om 14 u. Paddenstoelenwandeling in het Polygoonbos NPKDR
Zo. 23 okt. om 9 u. Speuren naar paddenstoelen NPGO&HD
Zo. 23 okt. om 10 u. Expeditie over de Koekelareberg NPR
Zo. 23 okt. om 13 u. Klimaatmars - Walk for your future i.s.m. NP
Vr. 28 okt. om 19 u. Halloween in het Groenhovebos NP MWV
Zo. 30 okt. om 15 u. Het heideveldje & het arboretum NPR
Za. 5 nov. om 14 u. We bouwen een bijenhotel! NPKK
Di. 8 nov. om 9 u. Weekwerkdag in het Groenhovebos NPT
Za. 12 nov. om 9 u. Watervogeltelling NPT
Zo. 13 nov. om 8.30 u. Daguitstap naar de IJzervallei NPM
Zo. 13 nov. om 9 u. Familiewerkdag in het Groenhovebos NPT
Zo. 13 nov. om 9.30 u. Jong Natuurverkenners: paddenstoelen NP MWV
Zo. 13 nov. om 10 u. Wandeling over de Koekelareberg NPR
Za. 26 nov. om 9 u. ‘Dag van de Natuur’ in ‘De Kleiputten’ NPM
Za. 26 nov. om 9 u.  ‘Dag van de Natuur’ op de Roksemput NPGO&HD
Za. 26 nov. om 13.30 u. ‘Dag van de Natuur’: beheerwerken in ‘De Swal’ NPR
Di. 6 dec. om 9 u. Weekwerkdag in het moerasje NPT
Za. 10 dec. om 13.30 u. Plantdag in de Mispelaarhoek NPM
Zo. 11 dec. om 8.30 u. Dagexcursie naar de Zwaanhoek en de Bourgognepolder NPM
Zo. 11 dec. om 9 u. Familiewerkdag in het Groenhovebos NPT
Zo. 11 dec. om 9 u.. Ganzentocht in de polders NPGO&HD
Zo. 11 dec. om 9.30 u. Jong Natuurverkenners: Mooimakers NP MWV
Zo. 11 dec. om 14 u. We bouwen een bijenhotel! NPKK
Zo. 11 dec. om 14.30 u. Wandeling in de Bourgogne NPR
Vr. 16 dec. om 20 u. Multimediashow Natuurfotografen Hoge Dijken NPGO&HD
Za. 17 dec. om 9 u. Watervogeltelling NPT
Zo. 18 dec. om 10 u. Glühweinwandeling over het Fonteinpad NPT
Zo. 18 dec. om 10 u. Timmer je eigen nestkast! NPR
Wo. 28 dec. om 13.30 u. Nestkasten timmeren & insectenhotels pimpen NPM
Zo. 8 jan.  om 9.30 u. Jong Natuurverkenners: nieuwjaarsfeest & speldag NP MWV

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.


