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Door Weer en Wind

Heb je je ook laten meeslepen door dat 
prematuur vakantiegevoel dat de me-
diterraan-droge lente ons al bood? Het 
komt in ons waterlandje tijdens de voor-
jaarsmaanden zelden voor dat we snakken 
naar flinke buien. Voor de natuur is dat 
niet anders. Fietsend langs wegbermen 
was ik onder de indruk van de bossen 
papavers die nu al een echt zomerse sfeer 
opriepen. Bij valavond dan het bedwel-
mende parfum van de bloeiende kam-
perfoelietrompetjes. Met de bedelende 
vogeljongen kondigen zich weer nieuwe 
generaties aan die mee van deze hoorn des 
overvloeds gaan proeven. Laat ons hieraan 
ook liever nippen dan met grote teugen, 
om met velen nog heel lang te kunnen 
genieten. De wereldwijd krimpende na-
tuur als levensbron lijkt wel, maar is niet 
onuitputtelijk.

Voor dit schaars goed kwamen jong en 
oud in beweging op 22 mei met de ope-

ning van het Speelbos. Met enige trots 
werd er ook de versnelde realisatie van 
het stadsrandbos aangekondigd. Niets te 
vroeg. Jarenlang al gaven we als plaatse-
lijke natuurvereniging hierin de voorzet, 
soms schamper weggewuifd als onrealisti-
sche groene droom. Maar het keerde: nu 
zien we liever een ambitieuzere bosaan-
plant dan de pluimen op onze hoed. Een 
leefbare stad heeft recht op eigen groene 
longen, wil ze niet stikken of zich min-
stens hoestend voortslepen.

In dit maatschappelijk debat raken we als 
Natuurpunt, seffens 10 jaar jong, hoe lan-
ger hoe meer betrokken. Dat het draag-
vlak verbreedt, wordt langzamerhand in 
andere sectoren duidelijk. Het doet dan 
ook deugd dat, in het kader van biodi-
versiteit, bedrijven en scholen mee gaan 
instappen. Op vrijdag 17 juni pakken we 
samen uit met een avond rond gierzwalu-
wen, de stadsnatuurmascotte bij uitstek. 

Je zal er vernemen hoe cultuur en natuur 
de handen in elkaar kunnen slaan. Dat 
ook jij er welkom bent, lees je verder bij 
de poëtische bevlieging (pagina ?).

Nu we het toch over verjaardagen heb-
ben. Volgend jaar bestaat dit blad 40 jaar. 
We willen dit in de natuurverf zetten met 
een jubileumspecial. Wie treffend beeld-
materiaal heeft (ook analoog), anekdotes 
beleefde of suggesties wil doen om er een 
aantrekkelijk nummer van te maken, laat 
dit zeker aan redacteur Koen weten. Als 
voorsmaakje grabbelden we nu al beeld 
en tekst bij elkaar om een bonte én mooie 
afdelingsfolder te ontwerpen, die je tij-
dens een van de verschillende zomerac-
tiviteiten zeker in handen zal krijgen. In 
toenemende mate zijn we ingeschakeld 
bij publieksevenementen met infostand-
jes of doe-activiteiten. Met een verzorgde 
infofolder hopen we meer mensen met 
een hart voor natuur aan te spreken en de 
stap naar onze vereniging en activiteiten 
te laten zetten. Er is geen reden meer om 
te blozen dat we onze groene nek durven 
uit te steken. Daar hebben de vele gasten 
en bezoekers op 22 mei alleszins gewe-
ten: als groene mieren, gehuld in nieuwe 
flashy groene NP-T-shirts, maakten veel 
Natuurpunters van Mandelstreke er de 
dienst uit.

Tot we elkaar op of rond de BBQ deze 
zomer hoogrood weerzien na een deugd-
doende vakantie!

Tekst en foto’s: Piet Desmet
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 zomer 2011 - 4 Door Weer en Wind

A a n k o n d i g i n g e n

Natuurpunt barbecue: zondag 28 augustus 2011.

De jaarlijkse BBQ georganiseerd door NP Mandelstreke en NP - De Buizerd wordt stilaan een 
traditie.  Op het einde van de vakantie wordt er geroosterd en geklonken op de voorbije zomer.

Zondag 28 augustus is het zo ver.                                                                           
Zoals verleden jaar speelt het geheel zich af op de campus van het Gemeenschapsonderwijs 
Bellevuestraat in Izegem.  

Van 11.30 tot 12.30 uur wordt het aperitief geschonken.                                                                                         
De jongerengroep Pacific uit Ingelmunster zorgt voor de muzikale omlijsting.

Vanaf 13.00 kan je aanschuiven voor het eetfestijn.                                                                                         
Je kan kiezen tussen 5 soorten vlees (brochette, witte pens, Casselrib, kippenboutje, chipolata of 
vis (scampibrochette, papillotte van zalm).                                                                        
Alle gerechten worden geserveerd met verse groenten, aardappelen en verschillende sausen.

Deelname prijs :                                                                                                                      
volwassene:  vlees: 20 € p.p. - vis : 22 € p.p. 
kinderen (-12 jaar): leden : 10 € p.p. 
(Drank bij het eten is niet inbegrepen.)

Je kan inschrijven bij Roos  en Jacqui Stragier 051/30.47.31 of via jacqui.stragier@telenet.be 
uiterlijk tot woensdag 24 augustus.                                                                                            
Je inschrijving is pas definitief na storting van het verschuldigde bedrag op rekening 
001-1552301-86 van Stragier – Waelkens p.a. Ardooisestraat 55, 8870 Izegem.

Gelieve steeds uw deelname telefonisch of per mail door te geven ! 
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    A a n k o n d i g i n g e n

Cursus Sprinkhanen en Co

Dagvlinders, libellen en sprinkhanen zijn opvallende vertegenwoordigers van de insectenwereld.
Tijdens de les sprinkhanen & co kom je meer te weten over het wel en wee van de sprinkhanen, 
krekels, kakkerlakken en oorwormen in Vlaanderen.

Bij het determineren focussen we op de soorten die in onze regio voorkomen, zodat we tijdens 
de praktijklessen deze kennis aan de praktijk kunnen toetsen.

Wist je dat Vlaanderen 34 soorten sprinkhanen en krekels rijk is en dat je de meeste soorten 
onmiddellijk kan herkennen aan hun specifieke liedje (zang).

We leren de voornaamste geluiden herkennen en leren hoe we de dieren kunnen vinden en op 
naam brengen. Dit is een uitdaging, maar gelukkig zijn er zeer goede determinatiewerken en 
fotogidsen in de handel.

Meer weten over de krassers en ratelaars die onze wegbermen bevolken, over de 
boomsprinkhaan die we wel een binnenshuis vinden of over de grote groene sabelsprinkhanen 
wiens mysterieuze deuntje menige zomeravonden opfleurt ?

De prijs bedraagt € 15.00 voor leden en € 25.00 voor niet-leden.  
Inschrijven is verplicht.
Voor meer informatie of inschrijven: Philippe Deprez
                                                     Tel: 050-34 78 24 - Gsm: 0499-72 22 24 
                                                     Mail: philippe.deprez@telenet.be

Programma: 
30/08/2011: Theorieles
Wanneer 19:30 tot 22:30
Waar: ‘t Achterhuis -’s Gravenstraat 14, 8800 Roeselare
 
6/09/2011: Theorieles
Wanneer 19:30 tot 22:30
Waar: ‘t Achterhuis -’s Gravenstraat 14, 8800 Roeselare
 
10/09/2011: Praktijkles
Wanneer 14:00 tot 17:00
Waar: Sterrebos -Sterrebosdreef, 8800 Rumbeke(Roeselare)
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A a n k o n d i g i n g e n

Afspraakplaats en datum:

Burgerschool (vzw Scholengroep Sint-Michiel) Kattenstraat 7
Vrijdag 17 juni om 18u. 

Programma:

Om 18 u steken we van wal met een woordje en de officiële inhuldiging, een drankje volgt. In 
de schoolinkomhal kan je rondsnuisteren op onze infostand over het leven van gierzwaluwen 
en acties die we hiervoor al gevoerd hebben. Dit moment biedt tegelijk de kans om de banden 
tussen een natuurvereniging, cultuurminnaars, het plaatselijk beleid en de bedrijfswereld aan te 
halen. Wie weet volgen er meer dergelijke zelfs ambitieuzere initiatieven.

Om 19u volgt een stukje echt veldwerk. Wij, vrijwillige tellers, verdelen ons in kleine 
groepjes om vanaf 19u15 plaats te nemen bij alle gekende nestelplaatsen in Roeselare, waar 
we gedurende een half uur een idee van de nestbezetting willen krijgen aan de hand van 
aanvliegende vogels. We bezorgen alle medewerkers duidelijke kaartjes en de nodige telinfo. 
Dit laagdrempelig onderzoek vergt geen grote ornithologische kennis en draagt zeker bij om 
een betrouwbaar beeld te krijgen over de spreiding en bezetting van de soort in de stad. Een 
verrekijker kan nuttig zijn en een balpen. Na de telling (einde 19u45) verzamelen we terug bij 
de Burgerschool voor het inzamelen van de telgegevens en voor wie wil nog wat na te kaarten…

We gaan de lucht in voor gierzwaluwen
De zomer mag geen zomer heten als daar 
het gejubel van gierzwaluwen bij ont-
breekt. Uitbundig contentement kan je 
het wel noemen. Op veel plaatsen zijn ze 
echt wel vliegende mascottes geworden van 
het stedelijk ecosysteem. Onafhankelijk en 
afhankelijk tegelijk. 

Gelukkig krijgen we ze nog steeds vaak 
te zien. Begin mei, onder invloed van een 
zeewaartse windrichting, telden men langs 
de kust op één trekdag liefst 15000 gier-
zwaluwen die vlak boven de duinen heen 
scheerden.

Door hun vliegend leven kennen ze geen 
grenzen, maar toch kunnen ze niet meer 
zonder ons. Houten nestbakken en aan-
gepaste nissen in gebouwen nemen ze 
ondertussen voor lief. We meldden de 
werkzaamheden op de St. Michielstoren, 
waar ze hopelijk volgend jaar intrek kun-
nen nemen.

Hooglede biedt meer plaats 
voor hoogvliegers.

Sinds de gemeente Hooglede het biodi-
versiteitscharter heeft ondertekend, krijgt 
ook het gierzwaluwbestand er een zetje. 
Plaatsing van nestbakken in de omgeving 
van een reeds aanwezige kolonie wordt er 
financieel beloond met  een extra bonus 
voor bezette nestplaatsen. Vroeger was er 
een kleine kolonie in de oudere gebou-
wen van de basisschool de ‘Zonnebloem’. 
Maar sedert recente restauratiewerkzaam-

heden was er voor de vogels geen nest-
gelegenheid meer. Dank zij enkele alerte 
leden van de Hoogleedse milieuraad én 
het fiat van de plaatselijke schooldirecteur 
plaatsten we op 23 mei een viertal twee-
woonsten. Omdat er van binnenuit het 
gebouw geen ruimte meer was voor zeer 
discrete inbouwkasten, werden het hou-
ten exemplaren net onder het houten dak-
gootbeslag. Zo zijn ze tegelijk tegen te veel 
hitte en nattigheid beschut. Plezant detail 
waren de gierzwaluwen zelf die tijdens het 
werk ‘op hun niveau’ al rondjes kwamen 
maken in de buurt. Nu maar vingers krui-
sen voor een intensieve inspectie. Plaatse-
lijke swiftwatcher Yvonne houdt hun gaan 
en keren zeker in de gaten.

Op 17 juni:  een poëtische bevlieging 
over en voor gierzwaluwen! 

Sinds 1998 zetten we ons in Mandelstreke 
actief in om de luchtsacrobaat bij uitstek 
een vast stekken over de stad te blijven ga-
randeren. Wat schoorvoetend begon met 
enkele houten nestbakken in de buurt van 
gekende broedplaatsen, groeide stilaan 
uit tot een netwerk van nieuwe nestel-
plaatsen. Bij werkzaamheden aan kerken 
en oude gebouwen leverden of plaatsten 
we zelf we betonnen exemplaren, naar 
het voorbeeld van een succesvolle Ne-
derlandse werkgroep. Elders voorzagen 
we opnieuw toegang tot het onderdak, 
waar ze van oudsher graag kwamen nes-
telen. Rond Roeselare kwamen ook Rum-

beke, Ardooie, Staden, Oostnieuwkerke, 
Westrozebeke, Moorslede, Ledegem, In-
gelmunster en zelfs Wakken aan de beurt. 
Vanaf begin deze eeuw werd dit een suc-
ces, en namen steeds meer koppels onze 
kraamkamers voor lief.

Dit jaar kregen we van onverwachte hoek 
een ruggesteun. In het kader van het char-
ter rond biodiversiteit was er al een enga-
gement stad Roeselare. Een voorstel van 
de Burgerschool om hun gevel ter beschik-
king te stellen voor publieksinfo hierover 
werd gretig aangenomen. De nv. Roularta 
was bereid Gezelles heel bijzonder gedicht 
over gierzwaluwen op metaal te etsen. Op 
15 mei 1897, terwijl de net aangekomen 
gierzwaluwen het stadslawaai probeerden 
te overstemmen, schreef hij dit experi-
menteel gedicht. Naast Gezelles gevleu-
gelde poëzie wordt tegelijk een blijvend 
infobord over gierzwaluwen ingehuldigd.

We willen dit moment niet ongemerkt la-
ten voorbijgaan. Samen met een afvaardi-
ging van de gemeente en van nv Roularta 
Media Group, Natuurpunt Mandelstreke 
en gastheer de Burgerschool zijn jullie 
welkom op vrijdag 17 juni om 18u. Met 
vlak boven ons een kolonie gierzwaluwen 
die meer dan een oogje in het zeil zullen 
houden. Het is bovendien een ideale gele-
genheid waar cultuur, natuur en zelfs toe-
risme in de stad elkaar de hand of liever 
vleugels kunnen reiken.
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A a n k o n d i g i n g e n

We gaan de lucht in voor gierzwaluwen
Gierzwaluw

Kop afgeplat als arendshoofd
ogen diep en scherp en droevig
ligt hij gewoon, zo ongewoon
voor wie zijn leven boven leeft
op onze stoep. Hij haakt zich
in mijn hand met roofdiernaalden.

Net als een speelgoedvliegmachien
taxiet hij over onze grond
of er een wiel af was -
in scheve cirkels rond.

Als engelen bestaan is dit er een.
On-gronds en ondoorgrondelijk
nooit hoort hij hier
hij kan zo niet eens starten;
lucht heeft hij nodig, om vallend
op te zweven, aan hoge richels klampen.

Hij heeft twee scheve schermpjes
Die voor zijn ogen schuiven
Ook langzame oogleden, als een hert.
Zijn bek is breed en vlug en puntig
Op muggen ingesteld, en als een
Stradivarius

Met twee F-sleufjes afgewerkt.

Een platte vogelluis
duikt af en toe uit zijn veren
op als een klein handje

Hij kent geen mens
of de gevaren van de grond
hij is niet schrikachtig of schichtig
als hij hier niet wil zijn
doet hij zijn ogen dicht

Terug in de lucht met hem
zeg je, maar hij valt in een plas
een ankertje van veren

Judith Herzberg

Gierzwaluwen

      `Zie,zie,zie,
      zie!zie!zie!
      zie!!zie!!zie!!
           zie!!!’
      tieren de,
      zwaluwen,
      twee-driemaal
          drie,
      zwierende en
      gierende:
      `Niemand,die...
          die
      bieden de
      stiet ons zal!
      Wie,wie?wie??
         wie???’
      
      Piepende en
      kriepende
      zwak en ge-
           zwind;
      haaiende en
      draaiende,
      rap als de
             wind;
      wiegende en
      vliegende,
      vlug op de
          vlerk,
      spoeien en
      roeien ze
      ringsom de
          kerk.
      
      Lege nu
      zweven ze,en
      geven ze
          burcht;
      hoge nu
      hemelt hun’
      vlerke,in de
           lucht:
      amper nog
      hore ik...en,
      die ‘k niet en
           zie,

Guido Gezelle (1830-1899)
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Vo o r b i j e  a c t i v i t e i t e n

De weervoorspellers hadden niet veel 
goeds voorspeld; toen we op de parking 
van Roularta aankwamen bleken ze on-
gelijk te hebben. Op die mooie prille len-
temorgen vertrokken we met 7 richting de 
Blankaart, waar Cien ons op de parking 
al stond Cien op te wachten.

We startten de dag met de wandeling rond 
het reservaat; in het kasteelpark zagen we 
prachtig drie grote bonte spechten die een 
grondgeschil aan het uitvechten waren.
Verderop vloog ook een groene specht 
voorbij.

Vanuit de kijktoren speurden we de 
Blankaartvijver af; naast de vele smientjes 
en wintertalingen dobberden er zowaar 3 
krooneenden. Deze eendensoort is bij ons 
een zeldzame doortrekker; in Nederland 
zijn er slechts enkele broedgevallen. Beide 
mannetjes waren met hun vosrode kop-
veren en koraalrode snavel duidelijk al in 
prachtkleed. 

We stapten verder door de natte weilan-
den, in de streek als “de broeken” gekend.
Een roodborsttapuit liet zich prachtig 
bekijken en wat verderop zagen we nog 
groepjes waterpiepers en kramsvogels. We 
bekeken de jongste natuurinrichtingswer-
ken aan het Neckersbroek en de kleine 
Blankaart en zagen dat het goed was. Het 
artikeltje “Graven op de Blankaart” in het 
winternummer 2009 ging hierover.

Toen we over de oude kerkewegel door het 
Rillebroek stapten zagen we duidelijk het 
effect van de waterpeilverhoging. Stelt-
lopertjes als tureluur, bontbekplevier en 
grutto trippelden er vrolijk rond. Tegen de 
middag kwamen we aan het spaarbekken; 
allen  het busje in en we reden naar het 
Roone Plezier om er de honger en dorst 
te stillen.

Na  de middag sloot Luc aan en gingen we 
verder de ijzervallei verkennen. We stop-
ten aan het spaarbekken waar we  enkele 
geoorde fuutjes bewonderden. Aan een 
aanzitput in het Noordschotebroek zagen 
we 145 grutto’s die net terug waren uit het 
zuiden; verder zagen we er nog wulpen, 
wintertalingen en 2 buizerds schroefend 
in de lentezon.

Via het Westbroek waar we nog een zwar-
te ruiter zagen reden we naar Stavele. We 
stapten op het jaagpad langs de Ijzer naar 
de molen te Beveren aan de IJzer. Hier 
heeft het agentschap voor Natuur en Bos 
een komgrond aangekocht. Het waterpeil 

kan er via een sluisje geregeld worden; ide-
aal voor waadvogels . We genoten er van 
de talrijke vogels: lepelaar, kleine zilver-
reiger, pijlstaarten, bontbekplevieren en 2 
bonte strandlopers…  

Tevreden van de prachtige excursie keu-
velden we nog wat na in het Hof van 
Commerce, een sfeervolle kroeg met po-
tige cafébazin !

Tekst: Koen
Foto’s: Luc Lambert

Uitstap naar de IJzerbroeken op 13 maart
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De Vlaamse Ardennendag is een stevig be-
grip binnen de afdelingen Mandelstreke 
en De Buizerd.  Bijna van bij de start ne-
men we daaraan deel. Sinds 2003 doen we 
dit samen met De Buizerd. Natuurpunt 
Vlaamse Ardennen Plus stelt al jaren gid-
sen ter beschikking van geïnteresseerde or-
ganisaties met een hart voor natuur. Maar 
daarnaast kon nu ook het groot publiek 
in los verband deelnemen aan de Vlaamse 
Ardennendag.  Alle deelnemers komen ’s 
middags samen op een gemeenschappelijk 
trefpunt, dit jaar het Volkegembos. 

 
De grote tent langs het Volkegembos ( dit is 
een 11ha groot herbeboste leemontginning 
van Natuurpunt en stad Oudenaarde) waar 
we kunnen verbroederen met de andere 

deelnemende verenigingen bij een hapje en 
een drankje en infostands raadplegen.

 
De befaamde Koppenberghelling uit de 
Ronde van Vlaanderen, is eigenlijk de 
Rotelenberg. De gids leidt ons vanuit de 
Scheldevallei in Melden door het golvende 
wastinelandschap naar het hoger gelegen 
Koppenbergbos. Wastines waren in de 
middeleeuwen gemeenschappelijke gron-
den buiten het eigenlijke landbouwareaal. 
Dit landschapstype van verruigd grasland 
met 20à30% struweel is een streefsituatie 
op een aantal plaatsen in de Vlaamse Ar-
dennen. Meer info over o.a. wastinevor-
ming kan je terugvinden in het boekwerk 
“Bossen van Vlaanderen: een historische 
ecologie”.

 De Wilde Hyacint is in deze tijd van het 
jaar ‘de’ blikvanger van het Koppenberg-
bos. De hyacinthoides non-scripta kreeg 
deze naam van Linnaeus omdat men bij 
deze plant in tegenstelling tot de echte hy-
acinten geen witte tekens in de bloemdek-
baden kon onderscheiden. Vermeerdering 
vindt zowel door middel van nevenbollen 
als door zaad plaats. De soort groeit alleen 
in oude bossen en wegens haar grote dof-
zwarte bolronde zaden zaait ze zich slechts 
uit in haar onmiddellijke omgeving.

Philippe Deprez

17 apri l 2011: 33ste Vlaamse Ardennendag

C l o s e - u p

St.Janskruid is een plant uit de Hertshooifa-
milie of Hypericaceae en bloeit met mooie, 
gele bloemen, die talrijke meeldraden bezit-
ten. De ronde stengel heeft 2 smalle lijsten. 
De kale, elliptische of eivormige, gaafrandi-
ge blaadjes hebben talrijke doorschijnende 
oliekliertjes. Vandaar de volksnaam olie-
bloempje. De plant is inheems in Europa 
en houdt van zonnige standplaatsen.

Hypericum is vermoedelijk afgeleid van 
‘hyper’ = boven, machtiger en ‘eikon’ = 
beeld, geestesverschijning omdat men 
dacht met dit kruid boven de deur kwade 
geesten te kunnen verdrijven. ‘Hypereikon’ 
kan ook geïnterpreteerd worden als ver-
ruimd beeld vanwege de positieve werking 
op het gemoed. Perforatum wil zeggen 
doorboord en wijst op het geperforeerde 
aspect van de blaadjes, goed zichtbaar tegen 
het licht. De verwijzing naar St Jan dankt 
dit kruid dat het in volle bloei staat op 24 
juni, feestdag van Johannes de Doper en 
omdat het verschijnen van rode vlekjes op 
de kroonblaadjes zou samenvallen met de 
dag waarop Johannes de Doper onthoofd 
werd op 29 augustus. 

St Janskruid kan ingezet worden bij lichte 
vormen van depressie met een duidelijke 
oorzaak,  zwaarmoedige buien, lusteloos-
heid en apathie want het heeft een euforise-
rend effect op stemming en gemoed . Je kan 
een thee maken van het gedroogde kruid 
of preparaten kopen, bv in een natuurwin-
kel. Gebruik het niet samen met klassieke 
anti-depressiva of met bloedverdunners. 
Uitwendig werkt het wondhelend en infec-
tieremmend en kan het dus gebruikt wor-
den bij schaafwonden, snijwonden, zonne-
brand, blaren, eerste graad brandwonden. 
St Jansolie kan ook gebruikt worden voor 
een droge huid. Opgelet : bij inwendig en 
uitwendig gebruik van St.Janskruid loop 
je best niet in de zon want door het foto-
toxisch effect kan je huidirritaties oplopen.

Extracten van St Janskruid worden ver-
werkt in shampoos en haarlotions tegen 
broos, afbrekend haar.

In de wol-en stoffenververij kan je de bloei-
ende toppen gebruiken om geel tot oranje 
te kleuren. 

Recept:

Dit recept is niet culinair te gebruiken, maar 
wel uitwendig zoals hierboven beschreven.
Pluk de mooie gele bloemen, doe ze in een 
pot (bv een confituurpot) tot die helemaal  
vol is. Overgiet met een plantaardige olie, 
bv olijfolie of zonnebloemolie en sluit de 
pot. Laat 3 à 4 weken staan op een warme, 
zelfs zonnige plaats. Je zal merken dat de 
olie een mooie, rode kleur krijgt. Schud re-
gelmatig eventjes. Zeef en bewaar de olie 
in donkere flesjes. Je kan er eventueel een 
massage olie van maken door er enkele 
druppels etherische olie van bv lavendel 
aan toe te voegen. Veel succes!

Rita

Sint-Janskruid – Hypericum perforatum

Vo o r b i j e  a c t i v i t e i t e n
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N a t u u r s t u d i e

Mandelstreke heeft/neemt het hoog op 
voor slechtvalken!

Zijn ze niet echt aaibaar, toch vliegen slechtvalken zich aardig 
in de kijker. Niet in het minst door hun superprestaties en adem-
benemende stootduikvluchten om hun vliegende prooien te kun-
nen verschalken. Helaas verging die schitterende valkensoort de 
laatste 50 jaar bijzonder slecht. Eierroof en valkerij waren maar 
een deeltje van de boosdoeners. Tijdens de WO II werd er extra 
op gejaagd, wegens predatie op postduiven die vlogen tussen mi-
litaire posten.

Het gebruik van persistente landbouwgiffen (DDT) die in de 
voedselketen terecht kwamen, gaven hen bijna de doodsteek. 
Als superpredatoren staan ze aan de top van de voedselpiramide. 
Door accumulatie van de gifstoffen in het vetweefsel bij hun 
prooien kregen ze de volle lading. Als ze al niet dodelijk waren 
voor de oudervogels, dan bleken de eieren van mineure kwaliteit 
(broos wegens te dunne eierschaal) en heel vaak onvruchtbaar 
te zijn. Zo verdween in België het laatste broedpaar dat tegen 
een rotswand langs de Maas nestelde midden de jaren 60. Exit 
slechtvalk. Enkel in Noord-Europa, met nauwelijks gebruik van 
pesticiden, hielden ze min of meer stand.

Tegen de verwachting in keerde het tij begin jaren 90. Weten-
schappers waren zich al langer bewust van het gezondheidsrisi-
co van de gebruikte bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Wij  
staan namelijk aan de top van de voedselpiramide en zijn dus ook 
kwetsbaar voor die stoffen, hoewel we blijkbaar minder gevoelig 
zijn dan die prooivogels. In ons vetweefsel waren hoge concen-
traties van die middelen vastgesteld, tot in moedermelk toe. De 
chemische industrie legde zich toe op het ontwikkelen van niet-
persistente bestrijdingsproducten . Het resultaat bleef niet uit. 
Aanvankelijk werden in de winter slechtvalken al weer eens vaker 
gezien.

Een tweede impuls kwam er toen in 1996 een nestbak 80 me-
ter hoog tegen een koeltoren in Doel werd geplaatst. Met een 
succesvol eerste broedgeval. Al gauw werd dit voorbeeld gevolgd 
op kathedraaltorens, industriële schoorstenen en koeltorens van 
gewone thermische centrales. Ook daar namen paartjes slecht-
valken hun intrek met meer succesvolle broedgevallen. Het FIR 
(Fonds voor Instandhouding van Roofvogels) coördineerde de 
plaatsing en opvolging. Bij een aantal bakken werd een camera 
gemonteerd, waardoor het ganse broedgebeuren op scherm en 

online kon worden gevolgd. Hiermee was een nieuwe hype tege-
lijk geboren, want te volgen door iedereen.

Jaarlijks nam het broedbestand toe. Vorig jaar werden voor alle 
Vlaamse provincies 47 paar geteld met 38 broedgevallen die voor 
35 paar succesvol waren. Hierbij groeiden 93 jonge valken op, 
wat 2,6 jongen per nest betekende. Je mag terecht van de best 
gemonitorde roofvogelsoort van ons land spreken. Ook in Wal-
lonië loopt dit verhaal parallel. Nieuw is dat sinds vorig jaar ze 
ook hun intrek beginnen te nemen op gebouwen zonder nestbak 
en zelfs op een Antwerpse havenkraan.

Harelbeke is de meest nabije nestelplaats. In 2004 werd een 
bak tegen de toren van de elektriciteitscentrale geplaatst. Na 5 
jaar geduld kwam er in 2009 een geslaagd broedgeval, waarbij 
4 jongen uitvlogen. Vorig jaar mislukte het broedsel, maar op 
12 mei laatstleden werden 3 jongen geringd die wellicht in juni 
uitvliegen. De Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen was danig 
in zijn nopjes en organiseerden op 21 mei een zeer uniek en druk 
bijgewoond kijkmoment én babyborrel om dit te vieren.

En Mandelstreke zal je je afvragen? In dit voorjaar kregen we de 
vraag van enthousiaste werknemers van MIROM (Verbrandings-
oven en recyclagepark) om daar een valkenbak te plaatsen tegen 
de ruim 60m hoge schoorsteen, tijdens onderhoudswerkzaamhe-
den die eraan  moeten worden uitgevoerd. Op 11 mei zaten we er 
met een afvaardiging van het Instituut voor Natuurwetenschap-
pen, Natuurpunt Mandelstreke en werknemers van het bedrijf 
aan tafel om concrete afspraken te maken. Op die hoogte en naar 
veiligheid komt er technisch bij zo’n nestbak met aanvliegplat-
form een en ander kijken, vooral als je weet dat dit algauw met 
bodemvulling 100 kg kan wegen. Idem om te weerstaan aan alle 
weersinvloeden en daarbovenop de eisen van vochtafvoer en iso-
latie om het broedsel te laten lukken. Voor de techniekers van het 
bedrijf blijkbaar een uitdaging, die alles in eigen beheer willen 
uitvoeren. En dat ze ambitieus zijn mag blijken uit de montage 
van minstens 1 camera vanaf de plaatsing van de bak deze zo-
mer.

Even hartverwarmend was de positieve sfeer en verstandhouding 
tussen het bedrijf, een delegatie wetenschappers en een plaatse-
lijke natuurvereniging. We blijven dit natuurlijk verder opvolgen 
en duimen voor een succesvolle vestiging.

Verslag: Piet
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   U i t  d e  o u d e  d o o s

Verschenen in de Weekbode van 10 juni 1955

Nieuwsgierigheid is een van de belangrijke drijfveren voor 
wetenschappers. Ook amateur-ornithologen ontkomen daar 
niet aan. Vogeltrek is een van die mysterieuze natuurfeno-
menen die ook nu nog heel wat vragen oproepen en waarvan 
zeker nog niet alle antwoorden zijn gevonden, ondanks geso-
fisticeerde onderzoeksmethodes. In onze jonge afdeling zaten 
een aantal gedreven jonge vogelaars die hieraan via ringwerk 
hun bijdrage wilden leveren. Bovendien was het een unieke 
én legitieme manier om veel vogelsoorten in de hand te kun-
nen nemen. Elke controle kon weer verrassingen inhouden: 
“Wat zouden we nu weer in de netten krijgen?”.

Laat ons bekennen dat ook enige suspens en een sluimerend 
jachtinstinct hier evenmin vreemd aan zijn. Dit zal, naast de 
expertise van vogelkraks, de unieke sfeer onder vrienden en 
toegang tot anders niet-toegankelijke natuurgebieden, mee 
het succes van de ringwerkgroep (cfr DWeW jg 39, 1) bij 
heel wat jonge mensen uit het Roeselaarse kunnen verkla-
ren.

De spilfiguur was ook weer hier Paul Houwen. Nog voor het 
ontstaan van Tringa was Paul al gebeten door dit ringwerk en 
overtuigd van het belang ervan om meer over het verschijnsel 
te weten te komen. Dat de naam Tringa gekozen werd voor 
de werkgroep is geen toeval: dit is nl. de geslachtsnaam van 
de steltlopersgroep waartoe ruiters als o.a. tureluur, witgatje, 
groenpoot- en zwarte ruiter behoren. Die soorten kregen ze 
aan de Ijzermonding regelmatig in de netten. En dat er bo-
vendien ‘ring’ in verstopt zat, zal niemand ontgaan zijn…

Met Pauls bijdrage in de Weekbode, gespreid over 2 arti-
kels, wou hij het waarom van dit veldwerk ook bij een groot 
publiek bekend maken. In het herfstnummer, wanneer de 
massale vogelvolksverhuizing weer op gang is, publiceren we 
het vervolg van zijn ringwerk- bijdrage.

Tekst: Piet Desmet

Uit het archief van onze afdeling, 56 jaar geleden
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A c t i v i t e i t e n k a l e n d e r

Wijzigingen en/of eventuele correcties worden steeds vermeld op onze website
www.natuurpunt.be/mandelstreke

Met eigen wagens vanaf hoek 
Meiboomlaan-Lindenstraat (Roularta) 

Busuitstap

Fietsuitstap

Uitstap geschikt voor fotografen 

Gezinsuitstap

Uitstapverantwoordelijke

VertrekuurLunchpakket meebrengen Leiding

Publieksactiviteit

gids

Natuurpunt “De Buizerd”

Geleide wandeling  Mandelhoek
gids Eddy Vroman

Zo 12 juni
09:30 - 12:00

Jacqui Stragier
051/304 731

Barbecue op campus 
gemeenschapsonderwijs 
Izegem

Zo 28 augustus

Culinaire kruidenwandeling 
Kleiputten Rumbeke    

Do 11 augustus
19:00 - 21:30 

Toerisme
051/26 96 00

In Roeselare zijn we karig bedeeld met natuurgebieden, maar daar is de 
laatste jaren zeker iets aan gedaan. Tussen de Rijksweg en de Kleiputten 
is een  groot domeinbos aangeplant. De oudste bebossingen dateren van 
1992 en 1994. Ze bestaan uit gemengd loofhoutbos, open hooigebieden 
en  speelzones. Struikengordels werden aangeplant als zachte overgang 
naar de buitengrenzen van het bos. Door de beplanting heen werden kron-
kelende wandelpaden aangelegd. 
Onder leiding van een herboriste gaan we op verkenning door deze jonge 
bosaanplantingen. Je krijgt uitleg over het gebied en de aanwezige flora en 
je wordt getrakteerd op enkele originele kruidenproevertjes! 

11:30 - 18:00

Bellevuestr.
ism NP De Buizerd - vlees €20 of vis €22   

Emelgem, dorp met pit
verzamelen: Emelgem Kerk

Zo 26 juni 
08:00 - 10:30

Jacqui Stragier
051/304 731

Jacqui Stragier

Cursus nachtvlinders
theorie 1

Do 9 juni
19:30

051/54 52 44

VBC De Otter 
Woumen

ism NP Yzervallei en NP Educatie   
kostprijs = €20

Avondwandeling in de 
kleiputten van Ploegsteert

Vr 10 juni
19:00 

Johan Plouvier

19:45 steenbakkerij 

Cursus nachtvlinders
theorie 2

Do 16 juni
19:30

051/54 52 44

VBC De Otter 
Woumen

ism NP Yzervallei en NP Educatie   
kostprijs = €20

Zo 19 juni
10:00 - 11:30

Babilliestraat

Open natuurwandeling 
Kleiputten Rumbeke         

Dirk Vandewalle 
051/22 02 35

Cursus nachtvlinders
praktijk 1

Za 9 juli
22:00

051/54 52 44

VBC De Otter 
Woumen

ism NP Yzervallei en NP Educatie   
kostprijs = €20

Babilliestraat Info en inschrijving: 
dienst voor toerisme, Ooststraat 35 
toerisme@roeselare.be

Rita Gesquiere

Kruidenwandeling Kleiputten 
Rumbeke    

Zo 14 augustus
19:00 - 21:30 

Toerisme
051/26 96 00

De natuur is een speelse toverprinses die ons vreugde en schoonheid 
schenkt! Hoog tijd om die toverprinses te ontdekken! Het wordt een inter-
actieve wandeling in en rond de Kleiputten. Kinderen van 5 tot 12 jaar staan 
centraal in deze wandeling. Proeven, ruiken, onderzoeken, kleine opdracht-
jes uitvoeren… het komt allemaal aan bod tijdens deze kruidenwandeling. 
Bovendien worden de kinderen getrakteerd op een kruidenlimonade en an-
der lekkers. En ook aan de (groot)ouders wordt er gedacht! Het is meteen 
ook een gelegenheid voor gezinnen om de Kleiputten te leren kennen want 
dit reservaatje is enkel toegankelijk tijdens geleide wandelingen. Het is voor 
kinderen een leuk gebied met een kijkhut en afwisselende wandelpaden 
met trapjes op en af…

Zomerwerkdag 
in de Kleiputten

Za 13 augustus
9:00 - 16:00

Piet Desmet

Babilliestraat Vooraf inschrijven (voor de catering)!         

Babilliestraat Info en inschrijving: 
dienst voor toerisme, Ooststraat 35 
toerisme@roeselare.be

Rita Gesquiere

Cursus nachtvlinders
praktijk 2

Za 20 augustus
20:30

051/54 52 44

VBC De Otter 
Woumen

ism NP Yzervallei en NP Educatie   
kostprijs = €20

Sprinkhanencursus 
theorie 1

Di 30 augustus
19:30

Achterhuis 
‘s Gravenstr 14

Leden €15 – niet-leden €25

Philippe Deprez

Joeri Cortens

Sprinkhanencursus 
theorie 2

Di 6 september
19:30

Achterhuis 
‘s Gravenstr 14

Leden €15 – niet-leden €25

Philippe Deprez

Joeri Cortens

Sprinkhanencursus 
praktijk

Za 11 september

Leden €15 – niet-leden €25

Philippe Deprez

Joeri Cortens

Bedrijfsbezoek aan 
ACD + Ardooieveld

Za 17 september

ism Velt Roeselare

Week van het bos: 
happening in Staden

Zo 9 oktober

ism vzw Leefmilieu Roeselare

Wim Marichal

Wandeling van Emelgem Kerk naar Mandelhoek en terug. 
Kadert in een pittig dorpsfeest van een hele dag.

Hooidag in MandelhoekZo 26 juni 
08:30 - 11:30

Jacqui Stragier
051/304 731

Zondag 26 juni is er de eerste hooidag van dit jaar.Het op voorhand ge-
maaide gras wordt verwijderd en op schelven gestapeld. Er wordt ‘gehooid’ 
van 08.30 tot 11.30. 
(Ondertussen maken we tijd voor een broodje en een drankje.) 
Allen welkom, want vele handen maken het werk licht 

Geleide wandeling  MandelhoekZo 10 juli
09:30 - 12:00

Jacqui Stragier
051/304 731
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A c t i v i t e i t e n k a l e n d e r

Velt

Uitstap naar Le Pays des CollinesZa 02 juli 
met eigen wagens (carpooling) 

Programma:

Nôtre Dame à la Rose, Lessines
Dit gasthuis is, net als de Hospices van Beaune (Bourgogne), één van de laat-
ste grote en zichzelf bedruipende ziekenhuizen uit de middeleeuwen. Het werd 
in 1242 gesticht door Alix de Rosoit die het beheer ervan toevertrouwt aan een 
gemeenschap van Augustijner kloosterzusters, die er bijna acht eeuwen lang 
zieken en behoeftigen verzorgen. Het is momenteel beschermd als Uitzonderlijk 
Erfgoed van het Waalse Gewest. Het gasthuis bezit een uitgebreide verzame-
ling kunst en medische instrumenten. In de tuin met geneeskrachtige kruiden 
verneemt u alles over hun geheimen. Geleid bezoek en koffie achteraf. 

Les Jardins de la Grange, Ellezelles
Oude variëteiten van planten en groenten steken de kop op in dertien thema-
tuinen : een middeleeuwse tuin, een groententuin, een vlindertuin, ...  Er is een 
rondleiding voorzien!
’s Middags genieten we van een 3-gangen menu (drank inbegrepen) op basis 
van streekproducten of planten uit de tuin van Véronique.

Confiturerie Dezeuter, Ellezelles
We bezoeken confiturerie & liquoristerie Dezeutter. We proeven er van allerlei 
lekkere dingen die op ambachtelijke wijze werden vervaardigd zonder kleur- en 
smaakstoffen of toegevoegde aroma’s!

La maison des Plantes Médicinales, Flobecq

Ecotuin-weekendZa en zo 
04/05 juni een organisatie van Velt-Nationaal

Zie “Seizoenen”, www/velt.be  of de lokale Velt-afdeling voor adressen van 
open tuinen. 17 tuinen zijn te bezoeken in West-Vlaanderen.
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            J N M

Jullie krijgen opnieuw wat nieuws van het JNM Roeselare-front 
voorgeschoteld én voor de jongsten (7-26 jaar) is er een vooruit-
blik op een beestige JNM-kampenzomer!

Maar allereerst wil ik beginnen met een zijsprong: een lofrede ten 
aanzien van onze jeugdbond. Het is ondertussen mijn elfde jaar 
onder de vleugels van de JNM. Wel: het waren elf fantastische 
jaren. Veel lezers zullen er wellicht zelf een jeugdbondverleden 
(BJN/JNM) op na houden en deze lofrede begrijpen. 

Als jonge knaap in het zesde leerjaar duikel ik met mijn beste 
maat Bram Sercu in de JNM. Jos Reynaert uit onze klas kwam 
een welbepaalde namiddag aanzetten met een egeltje in het klas-
lokaal. Hij sprak een vol uur over dit stekelig beestje. Niet alleen 
de egel prikkelde me, maar ook de N en de M van de JNM 
waar Jos sedert zijn achtste in actief was. Elke zondag op excursie 
gaan en met de vogelmannen van  JNM Roeselare en daarbij de 
zeldzaamste vogels door een verrekijker en telescoop bezichtigen? 
Het klonk aanstekelijk in de oren en na een paar maal mee te 
gaan, was ik verkocht. Dit was voortaan telkens het summum 
van de week. 

De huidige generatie bestuursleden van JN -Roeselare zijn de 
maten van toen waarmee ik in de bijtende vrieskou of onder 
een heldere sterrenhemel de natuur introk. Met naam en toe-
naam: Bram Sercu, Jos Reynaert, Sebastiaan Hanoulle en Klaas 
Debusschere. Enkele jaren  later vervoegden Tim Vandewiele, 
Jan Vancoppenolle, Rene Bondue, Florian Dumoulin en Michiel 
Bardyn ons. 

Mijn tienerjaren bestonden uit vijf saaie schooldagen, zalige 
JNM-activiteiten tijdens het weekend en een topzomervakantie 
als ik op kamp mocht. Op mijn zeventiende ging ik vervolgens 
op kot in Gent. Gent opent deuren zoals iedereen die daar stu-
deerde wel weet. Naast mijn engagement in JNM-Roeselare nam  
ik ook in Gent in het nationaal bestuur een functie op me. De 
zaken die ik hieruit geleerd heb zijn van onschatbare waarde. 

Nu ben ik 22 jaar en klaar voor de arbeidsmarkt. Ik heb gelukkig 
nog 4 jaar te gaan binnen de jeugdbond, en JNM-Roeselare wil 
ik nog niet loslaten. Onze huidige bestuursgeneratie krijgt welis-
waar een leeftijd waarbij de toewijzing van een ouwe sok nadert 
(lees: je wordt zonder pardon uit de jeugdbond gebonjourd); op-
volging zal desalniettemin verzekerd zijn. JNM-Roeselare blijft 
kinderen en jongeren uit Roeselare tal van natuur –en milieu-
activiteiten aanbieden zoals het nu al 46 jaar doet, in vervlogen 
tijden onder de naam BJN. Een nieuwe, frisse bestuursploeg zal 
de verdere werking in goede banen leiden, want zoals onze leuze 
luidt: “Rust roest, maar Roessen rusten nooit.”

JNM-Roeselare heeft dit voorjaar onder meer een provinciale 
iniactiviteit in bos ’t Ename en een regionale piepactiviteit in 
de Mandelhoek achter de rug. Om onze werking efficiënter te 
stroomlijnen kiezen we het laatste jaar resoluut voor combi-ac-
tiviteiten, wat zoveel betekent als met twee of meer afdelingen 
samen activiteiten organiseren. Dit zorgt ervoor dat we meer 
deelnemers hebben, dubbele of driedubbele leute hebben en het 
werk van de begeleidingsploeg verlicht en beter wordt gespreid. 
We zien veel heil in een provinciale werking waarbij voor alle 
piepers (7-12) en de ini’s (12-15) in West-Vlaanderen een reeks 
gezamenlijke activiteiten plaatsvinden. Door deze werkwijze 
worden bovendien de banden tussen de West-Vlaamse afdelin-
gen versterkt, uiteraard met us toaltje als bindende factor.

Dag Natuurpunters!

provinciale inidag naar ename

regionale piepdag ingelmunster

Indien u uw kinderen een nooit te vergeten vakantie wil laten 
beleven, kunnen we ten zeerste aanraden om hen mee te sturen 
op één van de vele JNM-kampen. Het aanbod  is terug te vinden 
op 
http://www.jnm.be/?pag=486&a=49 
of www.jnm.be  - kampen - op kamp.

Roessische groetjes,

Pieter Becuwe
Voorzitter JNM Roeselare



 zomer 2011 - 16 Door Weer en Wind

N a t u u r  i n  d e  b u u r t

Een lente met veel “overkomste” in De Kleiputten

Kurkdroog en zomers heet. De effecten van dit bijzondere voor-
jaar merkten we ook in het reservaat. Het waterpeil zakte verder 
weg dan echt wenselijk waardoor de enkeldiepe ondiepe moeras-
zone droog kwam te staan. Nu al kan je wegens de massale opslag 
van zaailingen de toppen we wilg en elzen boven overvloedige 
watermunt en wolfspoot zien uitsteken. Werk aan de winkel deze 
zomer om deze plas-drasplek boomvrij te houden.

Gelukkig heeft dit nog geen invloed gehad op het vogel- en amfi-
bieënbestand, en evenmin zijn vissen in nauwe schoentjes geraakt 
wegens te hoge watertemperaturen die zuurstofnood en vissterfte 
als gevolg kan hebben. Dit maakten we dit jaar wel al mee langs 
de Mandel bij de Grote Bassin. Maar voorlopig lijden de succes-
volle futenparen daar nog niet onder.

Zo goed als alle zomergasten kwamen zich opnieuw vestigen. Eens 
de wintertalingen naar het noorden opschoven werd het luisteren 
naar het gerinkel van een paartje dodaarzen. Daarentegen ver-
mijden gewone futen al enkele jaren deze nochtans voedselrijke 
plassen. Ze stellen de toenemende aanwezigheid van meesterma-

kers Canadaganzen niet echt op prijs. Vanaf april kregen we een 
meute zomergasten over het gebied. Naast koekoek herkenden 
we met wat oefening de zangertjes zwartkop, fitis, grasmus, meer-
dere tuinfluiters en kleine karekiet, spotvogel en bosrietzanger. 
Maar vooral de terugkomst van een stel zomertortels deed ons 
hart jubelen. In Vlaanderen krijgt deze lange afstandstrekker het 
erg moeilijk.

Ransuil, steenuil, sperwer en torenvalk broeden in de buurt maar 
de valkenbak vlakbij is nog niet in beslag genomen.

Via de Kleiputse nieuwsbrief verneem je ook heel wat meer 
over de verscheidenheid aan insectenleven in het gebied. Een 
voorsmaakje? Koninginnepage, landkaartje, oranjetipje, bont 
zandoogje, boomblauwtje, muntvlinder, smaragdlangsprietmot, 
roodkopvuurkever, fraaie schijnbok en zeggendoorntje. Met vaak 
even exotische namen als hun bijzonder uitzicht. Nieuwsgierig 
genoeg? Stuur een mailtje naar medeconservator Dirk Vandewal-
le de.wijze.eik@skynet.be en je blijft maandelijks op de hoogte. 
Om papier te sparen is er enkel een digitale versie.

Zaterdag 13 augustus: 
Kom je een dagje uitzweten in de Putten?

Tradities zijn er om in ere te houden. Werken en ontspannen, 
we doen het al bijna 20 jaar in het reservaat. Dit jaar tappen we 
weer uit dat vaatje: maaien, harken, snoeien, wilgenzaailingen 
rooien, met hooi en riet in vervoering raken om uiteindelijk op 
een stapelwal te belanden. Dit en nog veel meer kan vanaf 9u, 
waarna we de dieperik ingaan. Hiervoor hoef je je stoute schoe-
nen niet aan te trekken, lichte werkkledij volstaat en veel zin 
om erin te vliegen. Na het werk kan je met een duik helemaal 
kletsnat worden om te verfrissen.
Fietsers kunnen tot bovenaan bij de poort komen van het reser-
vaat, voor auto’s is er plaats op de parking in de Babilliestraat ’s 

Middags verzorgen we een broodjesmaaltijd, en na 16u kaarten 
we gezellig na rond een BBQ-vuurtje. Drank en werkmateriaal 
moet je ook al niet meesleuren. We missen alleen nog jullie. 
Verzin maar een goed excuus om niet af te zakken. Goed om 
weten: via de gemeente is iedere deelnemer verzekerd bij een 
werkongeval.
Wanneer je er deze zomerwerkdag kan bij zijn - ook voor een 
halve dag ben je welkom - geef ons tijdig een seintje op natuur.
mandelstreke@gmail.com of bellen naar 051/220235 (Dirk) of 
051/225852 (Piet). Gun je de natuur ook één vakantiedag?
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N a t u u r  i n  d e  b u u r t
22 mei: hoog bezoek en hoogdag voor het toekomstig 

Bergmolenbos en Kleiputten én biodiversiteitsdag

De opening van het Speelbos werd al ’s morgens om 5 u ingeluid 
door 40 deelnemers voor een sfeervolle dauwtrip. Enkele nach-
telijke onweersbuien hadden voor verfrissing gezorgd, waardoor 
nevelslierten boven de graslanden hingen. Heerlijk genieten van 
de (wind)stilte enkel doorbroken door een toenemend vogelkoor. 
Na de ochtendwandeling schoven we in het Rood Huis aan voor 
het ontbijt.

Vanaf de middag stonden de paarden voor de huifkarren te trap-
pelen voor een retourtje Sterrebos Kleiputten. Draaischijf werd 
echter het speelbos waar burgemeester, deputé en minister het 

spreekgestoelte beklommen. Het Stadsrandbos is geen ijdele be-
lofte meer, dit jaar zijn eindelijk weer aankopen voorzien. Bij de 
totempaal ging Minister Schauvlieghe door het lint waarna een 
schare Natuurpuntleden drankjes en hapjes serveerden. Dezelfde 
groene NP-vrouwtjes en mannetjes bevolkten ook onze info-
standjes samen met JNM-leden of gaven duiding bij de ingang 
van de boomgaard en het reservaat. Tussendoor ludieke animatie 
en een gekke fanfare. Veel ouders en kinderen maakten er voor 
het eerst speels kennis met wat het groene hart van Roeselare 
moet worden. Die start werd in elk geval al een succes, we beleef-
den er zoals op de foto’s te merken, zelf ook veel plezier aan. 
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I n  d e  b r a n d i n g

Groene oase voor de bij l  in Roeselare?

Met de opening van het speelbos op 22 mei kwam het geplande Stads-
randbos in Roeselare weer in volle belangstelling. Deze toekomstige 
groene long moet aan de groeiende Roeselaarse bevolking meer adem-
ruimte en kwaliteitsvolle natuur in de nabije omgeving geven. Dit mag 
echter geen excuus worden om in de dicht bebouwde binnenstad kansen 
te grabbel te gooien. De totale oppervlakte 
aan binnenstedelijke groene oasen, zowel 
privé als publiek toegankelijk, krimpt al 
jaren. Wel waren er een aantal herinrich-
tingsprojecten van groenzones (o.a. Kleine 
en Grote bassin, Pastoorsbos) maar nieuwe 
kansen blijven onbenut (vb. Moermansite) 
of worden volgebouwd. Denk maar aan de 
mooie tuin van de Pater Redemptoristen 
waar nu de cinema is ingeplant.

Verontruste bewoners in de Veldstraat, K. 
AlbertIlaan, Gladiolenstraat en Seringen-
straat kregen andermaal een aangetekend 
schrijven voor het kappen en snoeien van 
bomen in hun buurt. Grenzend aan de 
bedrijventerreinen van Boro heeft zich in 
zowat 20 jaar spontaan een stukje natuur 
ontwikkeld van ongeveer 6000 m² of ruim 
een halve hectare. De bomen huisvesten 
ondertussen heel wat zangvogels. Zelfs 
spechten komen er in volle stad tot broe-
den. Ook de ondergroei is erg bloemrijk 
met o.a. breedbladige wespenorchis. Tege-
lijk vormt die zone een waardevolle buffer 
tussen bewoning en de aanpalende bedrijfs-
gebouwen. Het havengebied staat bekend 
als een hotspot van fijn stof in Roeselare. 
Bij het verdwijnen van het bosje wordt een 
natuurlijke “stofzuiger” uitgeschakeld.

Vorig jaar werd een niets ontziende kaal-
kap in volle broedseizoen net op tijd een 
halt toe geroepen door de verraste omwo-
nenden, wegens ontbreken van een geldige 
kapvergunning. Er werd opgelucht her-
ademd.

Na dit laatste schrijven zijn de buurtbewo-
ners echt wel de wanhoop nabij, en vre-
zen het totale platwalsen van deze buffer. 
Moeten ook de laatste stukjes natuur in het 
centrum van de stad het onderspit delven? 
Of komen de beleidsmensen daarvoor ook 
eens op en kiezen ze duidelijk voor een 
blijvende bescherming en definitieve red-
ding van deze groene oase? Zelfs in deze 
mercantiele stad mag het roer wel eens om-
gegooid! De zone heeft potentieel als een 
groene corridor tussen havenactiviteit en een woonbuurt, met mogelijk-
heden voor een rustige wandelweg en avontuurlijk speelbos. 

Hopen dat de plaatselijke verkiezingen binnenkort dit proces kunnen 
bespoedigen door deze site aan te kopen en in te richten. Met Mandel-
streke springen we de buurtbewoners zeker bij.

Tekst: Piet Desmet en Wim Marichal
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In de natuur is het zelden stil. Net nu de zich fors uitbreidende 
kikkerkolonie in de Mandel het voorjaarsgekwaak op een iets la-
ger pitje laat klinken, worden wij in de tuin nu al drie dagen 
getrakteerd op een ander hels kabaal. Een troep jonge spreeuwen 
heeft bomen en struiken in de buurt uitgekozen als eerste uitvals-
basis om van hieruit de wereld te gaan verkennen en veroveren. 
Nieuwsgierig en zenuwachtig vliegen ze over en weer. Misschien 
hoort lawaai maken nu eenmaal bij jonge beestjes (en mensen) 
en er valt nu eenmaal heel veel wonderbaarlijks te ontdekken. De 
spreeuwenjongen hebben echter vooral voortdurend honger en 
dat maken ze hun foeragerende ouders luidkeels duidelijk.

Hun bedelroep is moeilijk te 
omschrijven. Vogelzang kun je 
dit geschreeuw moeilijk noe-
men, maar het heeft evenmin 
iets gemeen met bijvoorbeeld 
het getsjilp van mussen. De ou-
ders pluizen ondertussen mijn 
gazon uit op zoek naar lekkers. 
Ze staan geen ogenblik stil en 
weten telkens weer een eetbaar 
brokje mee te pikken. Dan rep-
pen ze zich naar hun roepende 
kroost en enkele seconden later 
zijn ze daar al weer. Het moeten 
behoorlijk stressende dagen zijn.

Soms verlaten de jongen het be-
schermende groen en komen ze hun vader of moeder op het gras-
perk achterna. Hoe dichter bij een der ouders, hoe meer kans dat 
de smakelijke hapjes in het achtervolgende snaveltje terechtko-
men natuurlijk. Het is een plezier om ze bezig te zien. Spreeuwen 
hebben een grappige manier van lopen, die doet denken aan de 
waggelpas van eenden of ganzen.

Het is een uitgelezen moment om hun glanzend zwarte veren-
pak met paarse en groene weerschijn eens goed te bekijken. De 
jongeren zijn bruin en zullen langzaam een winterkleed ontwik-
kelen: zwart met witte vlekken. Het broeden begint half april 
in een slordig nest. De nesten kunnen zich in allerlei gaten en 
spleten bevinden. Vroeger nestelden ze vooral onder dakpannen 
en daarom werden ze ook wel panlijsters genoemd. Naast hun 
luidruchtige bedelroep zijn spreeuwen toch ook best in staat te 
zingen. Het is een mengeling van piepende en fluitende tonen, 
afgewisseld met imitaties van andere vogels. Soms gaan ze aan het 
kwetteren, waarbij ze met hangende vleugels ‘de maat slaan’.

De tuinier mag tevreden zijn wanneer een spreeuwengroep zijn 
perken zuivert van allerlei schadelijke insecten, maar de vogel 
heeft ook veel vijanden. De spreeuwenwolken die in het najaar 
neerstrijken op hun overnachtingsplaats, bezorgen de omwonen-
den veel last. Ze zijn erg lawaaierig en hun uitwerpselen bevuilen 
de buurt. Ze kunnen ook schade toebrengen aan landbouwge-
wassen. Eigenaars van een kersenboom rest vaak niets anders dan 
een diepe zucht te slaken als een spreeuwenkolonie deze niet te 
versmaden maaltijd heeft ontdekt. In Utrecht heeft men daar 
vorige zomer echter iets op gevonden, met dank aan het wereld-
kampioenschap voetbal dan nog wel. De vogels blijken niet be-
stand tegen het geluid van vuvuzela’s. Zodra ze komen aanvlie-
gen, blaast de kersenboer op een vuvuzela. Ook merels en lijsters 
maken zich uit de voeten.

Guido Gezelle heeft nooit een vuvuzela gekend, maar zou zo’n 
Zuid-Afrikaanse trompet ook niet nodig gehad hebben, want hij 
zag alle vogelsoorten graag. Hij bedacht de spreeuw in april 1897 
met een gedicht. In het hoge spreeuwengefluit meende hij “’k 
zie- ‘t” te horen, een zinnetje dat in bijna elke strofe wordt her-
haald. De herkomst van die roep wil hij in zijn gedicht uitleggen 
en uiteraard vindt Gezelle er een religieuze boodschap in. Op-
nieuw toont hij zich een geweldig natuurobservator en tovert hij 
schijnbaar moeiteloos allitererende woordpareltjes uit zijn dich-
tershoed, zoals wanneer hij de spreeuw omschrijft als de ‘scherp-
gebekte, zwart-halfgroen, gevliggervlerkte, vage vogel’.

In het verleden hielden som-
mige mensen van de spreeuw, 
niet omwille van zijn blinkende 
verenkleed, maar omdat ze hem 
een lekkernij vonden. Vooral de 
lagere klassen aten spreeuwen en 
dat is de reden waarom er zo wei-
nig spreeuwenrecepten te vinden 
zijn in oude kookboeken. Vinken 
daarentegen werden beschouwd 
als rijkeluiskost. Spreeuwenvlees 
is naar verluidt taai en daarom 
beperkte men zich meestal tot het 
vangen en bereiden van jonge die-
ren. Tijdens de herfst, wanneer de 
spreeuwen door het eten van veel 
vruchten vetter en smakelijker 

waren, werden alle exemplaren verorberd. In de 16de en 17de 
eeuw maakten pottenbakkers spreeuwenpotten. Spreeuwen nes-
telden er in en de jongen werden dan gevangen voor consumptie, 
om spreeuwensoep te bereiden bijvoorbeeld.

Bij het schrijven kijk ik de tuin in en overdenk hoe een passend 
einde te breien aan dit spreeuwenverhaal. En kijk, de natuur snelt 
mij ter hulp, want voor mijn ogen speelt zich plots een onverge-
telijk tafereeltje af, weliswaar zonder spreeuw in de hoofdrol. Een 
grote bonte specht werkt zich langs de stam van een knotpopu-
lier omhoog. Bij de knot aangekomen begint hij als een bezetene 
met zijn snavel op het zachte populierenhout in te kloppen. De 
houtsplinters vliegen in het rond. Boven op de knot, verscholen 
in de jonge takken, zit al een hele week een merel te broeden. 
De merel kon het plotse gedreun niet waarderen en stormt op 
de verraste specht af. De scherpe spechtensnavel blijkt echter een 
geducht wapen. Er volgt nog een tweede aanvalspoging, die even 
vakkundig wordt afgeweerd, waarna de specht onmiddellijk weer 
aan het roffelen slaat. Voor zo’n schouwspel zitten vogelliefheb-
bers dagenlang op wacht in een kille kijkhut en nu ontrolt het 
spektakel zich op enkele meters van mij en het bijna voltooide 
Door Weer en Wind-artikel vandaan. De snavelslagen volgen el-
kaar nog steeds in een snel tempo op als een ratelende machine. 
Plots houdt het geluid van de doffe slagen op. De specht lijkt 
zich eerst nog even te bedenken en maakt zich dan uit de voeten. 
Mijn stille hoop dat deze schitterende vogel zo dicht bij ons huis 
ook zijn huisje zou bouwen bleek ijdel. Tot op vandaag is hij niet 
teruggekeerd. De spreeuwen daarentegen, die zijn er nog altijd.

Johan Strobbe

Schreeuwende spreeuwen
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Tijdens de lenteschoonmaak van ons tuinhuis gooiden we ver-
leden jaar een oud nestkastje bij de rommel “nog te selecteren”. 
Het krakkemikkige kastje lag schots en scheef tussen de andere 
rommel: het deksel zat los en de onderkant was aan het rotten. Ik 
had trouwens bij Ludo net twee nieuwe kastjes gehaald. 

Op een ochtend zag ik echter een koolmeesje het kastje binnen-
wippen. Mijn hart sloeg een tel over… de kat van de buren zou 
zeker komen neuzen. Ik zette het kastje rechtop en legde voor alle 
zekerheid een steen op het deksel. De volgende morgen waren de 
meesjes druk in de weer met nestmateriaal. 

Wat nu? ’s Avonds verplaatste ik het kastje een tiental cm naar het 
tuinhuis toe. Dit deed ik elke volgende avond en toen hing ik het 
10 cm hoog tegen het tuinhuis. Nog steeds bleven de meesjes ac-
tief. Elke avond verhoogde ik het kastje en bond het deksel stevig 
vast met een touw, kwestie dat het “gat” er niet uit zou vallen… 
net een paasei, dacht ik nog…Jasper en Lieze volgden enthousi-
ast het gebeuren en op een dag liet ik hen (na veel “zagen”) even 
piepen: er blonken 6 eitjes in het nest! 

Uiteindelijk vlogen 5 jonge koolmezen de vrije wereld in. Ik 
maakte het kastje schoon en wat dacht je: dit jaar is het alweer 
bezet door koolmezen. Zou dat hetzelfde paartje zijn?

Yvonne Delanoy

Koolmezen kraken rommelkast

Steenuil op strooptocht

Maandagavond 16 mei rond 21u. was ik 
aan het telefoneren met Johan Plouvier 
over onze aankoop van de nieuwe T-shirts 
van Natuurpunt.

Plots vloog de deur open en zag ik mijn 
echtgenote Leen met grote ogen, zwaaien-
de armen en zeggende: “kom vlug kijken 
in onze living”.
Ik ben rechtgesprongen en in één twee 
drie was ik ter plaatse.

Wat ik zag had ik nog nooit gezien!!!

Een steenuil hangende met zijn klauwen  
aan de voorkant van ons mezennestkastje 
dat aan muur hangt vlakbij ons schuifven-
ster van de living!!!

Prachtig beeld… kopje draaiend van links 
naar rechts voor het invlieggaatje van het 
kastje… vleugels helemaal opengespreid!!

Hij of zij bleef daar maar enkele seconden 
hangen en vloog dan maar weg de weide 
in.

Je moet weten dat er in dit mezennestkast-
je 10 mooie pimpelmeesjes wonen.
Waarschijnlijk was onze uil afgekomen 
op het “gepiep” van de meesjes, misschien 
is het aanbod van de muizen aan de lage 
kant… en is een jong pimpelmeesje ook 
niet te versmaden.

s’ Anderendaags ben ik gaan kijken in de 
“uilebak” van onze steenuilen die in een 
knotwilg ligt in de weide… en ja er liggen 
daar 4 jongen in van ongeveer 14 dagen 
oud.

Intussen zijn onze 10 pimpelmeesjes zon-
der ongelukken de wijde wereld ingevlo-
gen.

Willy De Ruyter 
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Zwaluwman

Sinds een vijftal jaar is er een subsidiereglement voor zwaluwen 
in Roeselare. Landbouwers en particulieren die bewoonde nesten 
aangeven, krijgen van stad Roeselare een subsidie. 

Iedere subsidieaanvraag wordt gecontroleerd door een vrijwilliger 
van Natuurpunt.  Op zondag 8 augustus 2010 fietste ik ’s namid-
dags richting Honzebroukstraat 111 om de zoveelste boerderij 
te gaan controleren.  Maar groot was m’n verbazing toen ik geen 
boerderij te zien kreeg maar een rijhuis met 4 kunstnesten voor 
huiszwaluw.  Ik had m’n formulier blijkbaar niet goed gelezen.  
Zoals het formulier vermeldde was er inderdaad één nestje be-
zet. Je kon duidelijk het vrolijk gekwetter horen en de enkele 
strontjes op het trottoir waren de visuele bewijzen.  De aanvrager 
van de subsidie Marc Wullaert kwam mij begroeten.  Hij had 
de  kunstnestjes pas vorig jaar opgehangen en was super content 
met het bezette nest. Marc had de kunstnesten op de kop kun-
nen tikken via iemand van Natuurpunt Aalter.  De huiszwaluw 
kwam waarschijnlijk van de kolonie aan het Biezenhof die in 
de buurt ligt van de Honzebrouckstraat. Marc wist ook dat er 
een  grotere kolonie was  aan het Sint-Idesbald . Hij had ook 
gevraagd aan z’n buurvrouw om nestjes uit te hangen maar de 

kostprijs van die nestkastjes schrikte haar af.  
De vrouw van Marc kwam eveneens buiten 
en benadrukte nog eens  hoe zot haar man 
was van zwaluwen.  Marc stroopte plots z’n 
beide mouwen op en liet mij z’n getatoeëerde 
schouders  zien. Jawel , zowel links als recht 
waren boerenzwaluwen te zien.  De tatoeages 
waren bovendien het werk van hun dochter 
die eveneens op één van de taferelen te zien 
was. Ik suggereerde dat er nog een tatoeage 
van een huiszwaluw ontbrak maar z’n vrouw 
zei dat het welletjes was. Maar Marc bleek ook 
verzamelaar te zijn van zwaluw-attributen.  
Reporter Wim werd geloodst naar de slaapka-
mer van Marc en werd daar met verstomming 
geslagen door de honderden porseleinen zwa-
luwen die de muren sierden. Naast beeldjes 
van zwaluwen spaart Marc ook postkaarten 
met afbeeldingen van zwaluwen. Ik had dui-
delijk zwaluwman ontdekt. Ik bedankte Marc 
voor z’n rondleiding in het zwaluwuniversum 
en voor het ophangen van de nestkastjes.  Ik 

zei dat ik nog eens ging terug komen om een foto te nemen en 
dat ik een artikeltje ging schrijven voor in het tijdschrift van Na-
tuurpunt Mandelstreke. Op 17 mei 2011 ging ik nog eens langs 
om foto’s te nemen. Jammer genoeg kon Marc nog geen huiszwa-
luwen verwelkomen dit jaar.

Wie interesse heeft om mee te helpen controleren , moet maar 
een seintje geven aan Piet of mezelf. We willen met onze afde-
ling graag het ophangen van nestkasten voor zwaluwnesten in 
de buurt van de twee kolonies in Roeselare stimuleren in samen-
werking met de stad. De actie van zwaluwman Marc levert na 
twee jaren immers al een succesvol broedgeval op. Wie mensen 
kent in de buurt van Sint-idesbald of Biezenhof die de zwaluwen 
genegen zijn , mag dit zeker doorgeven. 
 We houden jullie op de hoogte van onze zwaluwactie via het 
tijdschrift.

Voor meer info over de zwaluwsubsidie in Roeselare:
http://www.roeselare.be/wonenenleven/leefmilieu/activiteiten/
beschermingvanzwaluwnesten.

Tekst: Wim Marichal
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Bestuur Mandelstreke:

voorzitter: Piet Desmet - 051 225 852 - natuur.mandelstreke@gmail.com
ondervoorzitter:  Wim Marichal - 0476 307 762 - wim.marichal@telenet.be
secretaris: Philippe Deprez - 050 347 824 - philippe.deprez@telenet.be
penningmeester: Johan Plouvier  - 051 226 678 - johan.plouvier@gmail.com
redacteur: Koen Maes - 051 727 001 - koenmaes_@hotmail.com
materiaalman: Willy De Ruyter  - 051 697 796 - willy.de.ruyter@telenet.be
communicatie: Peter Hantson - 051 203 063 - peter.hantson@skynet.be
bestuursleden:
Brigitte Crombez - brigittecrombez@gmail.com
Cien De Roo - 051 502 346 - barth.verhaeghe@telenet.be
Johan Hanssens - 051 309 199 - johanhanssens@fulladsl.be 
Koen Vandepitte - 051 727 257 - vandepitte.koen@skynet.be
Ria Wyffels - 050 211 392 - riawyffels@yahoo.com

steenuilwerkgroep: Ludo Momerency - 051 225 280 - ludo.momerency@telenet.be
conservator De Kleiputten:  Piet Desmet
webmaster: Filip De Keyzer - fdekeyzer@telenet.be
lay-out: Johan D’haenen - 0485 953 435 - johan.dhaenen@howest.be
 
Bestuur kern De Reiger:

voorzitter: Jean-Pierre Vandamme - 051 771 213 - jeanpierrevandamme@skynet.be
secretaris: Mathieu Foré - 051 770 061 - mathieu.fore@lin.vlaanderen.be
bestuursleden: 
Filip Cardoen - 051 770 159 - info@filipcardoen.be
Bart Debaes - 051 229 088 - bdebaes@yahoo.com
Peter Goossens - 051 249 448
Peter Donck - 0497 450 811 - peterdonck@telenet.be

Bankrekening van Natuurpunt Mandelstreke: 
979-9627307-62 p/a Klokkeputstraat 93, 8800 Roeselare
Website: www.natuurpunt.be/mandelstreke
Lidmaatschap van Natuurpunt voor het ganse gezin = €24 
(tijdschriften DWW 4x en Natuur.blad 4x) op rekening 230-0044233-21 van 
Natuurpunt vzw - Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
Extra tijdschriften: 
Natuur.focus (4x) en Natuur.oriolus (4x) = elk €8,5 of samen €14,5
Leden van andere Natuurpuntafdelingen kunnen “Door Weer en Wind” ontvangen 
door storting van €5 op 979-9627307-62

Werkingsgebied Natuurpunt Mandelstreke

VogelOpvangCentrum 
Bulskampveld 8, 8730 Beernem - 050/790 959

Giften voor Mandelhoek 
(vanaf €40 met fiscaal attest): 
rechtstreeks te storten op rekening 293-0212075-88 van Natuurpunt Beheer vzw, met 
vermelding “Reservatenfonds 3576, Mandelstreke”.

Giften voor Vogelwerkgroep Mandelstreke 
(vanaf €40 met fiscaal attest):
rechtstreeks te storten op rekening 230-0524745-92 van Natuurpunt Studie vzw, met 
vermelding “VWG Mandelstreke - project 2423”.

Werkten mee aan dit nummer: 
Pieter Becue, Yvonne Delanoy, Philippe Deprez, Willy De Ruyter, Piet Desmet, 
Johan D’haenen, Rita Gesquiere, Koen Maes, Wim Marichal, Johan Strobbe, Koen 
Vandepitte  

Foto’s cover: 
boven: Geoorde fuut (Luc Lambert) - onder: Met de fiets op stap (Piet Desmet)

De teksten voor het volgende nummer graag binnen bij de redactie tegen 
1 augustus 2011
Dit tijdschrift is gedrukt op gerecycleerd papier

Colofon

We delen in het geluk van Peter Desmet (zoon van voorzitter Piet) 
en Lien Terryn bij de geboorte van hun zoontje Markus op 1 maart 
2011.

Personalia

Wa a r n e m i n g e n
Een overzicht van enkele opmerkelijke waarnemingen uit onze Regio.
Een prachtige lente met veel oostenwinden voerde heel wat trekvogels 
aan.

16/2 Overvliegende ooievaar te Roeselare Willem Bockx
19/2 Grote gele kwik te Oostnieuwkerke Koen V.
22/2 Dode steenmarter te Hooglede Wim Declerq
26/2 Houtsnip te Roeselare Johan Plouvier
04/03 Witgatje aan de afrit haven Roeselare Dieter Coelembier
15/03 Roepende bosuil te Gits Veerle Wyffels
17/03  8 kraanvogels over Slijpskapelle Geert Schouteten
20/03 Rode wouw overtrekkend te Ardooie Johan De Clerck
 6 ooievaars over Hooglede Michael Parmentier
03/04 Bunzing te Oostnieuwkerke Frederic Piesschaert
06/04 Hermelijntje aan de Heihoek Bart Van Thuyne
07/04 Zingende blauwborst en een vuurgoudhaan in het Biezenhof
  Philip Deprez
11/4 Purperreiger over het Biezenhof Karina Samyn
14/4 3 overtrekkende kraanvogels aan De Zilverberg 
  Brigitte Crombez
16/4 Nachtegaal te Roeselare Herbert Vandendriessche
17/4 Zomertortel in de kleiputten Sebastiaan Hanoulle
19/4 Groenpootruiter Roeselare haven Dieter Coelembier
21/4 Sprinkhaanrietzanger aan de Heihoek te Lichtervelde 
  Bart Van Thuyne
24/4 Overtrekkende zwarte wouw te Hooglede Wim Declerq
30/4 2 gierzwaluwen, grasmus, 2 zangposten tuinfluiter en een 
koninginnepage Kleiputten Rumbeke  
  Piet D.
02/05 Boomvalk te Roeselare Piet D. 
07/05 Laatvlieger, watervleermuis en ree in T’Veld te Ardooie  
  Joost Vandenberghe
08/05 Overtrekkende griel (roepend) Piet D.
10/5 Een steenuiltje valt een bosuil aan te Gits Michael Parmentier 
 4 overlopers, dodaars, futen met 5 pulli, kleine karekiet en een        
 grasmus Piet,Johan Stobbe en co
11/5 Jagende ransuil langs de bosrand aan de Heihoek te   
 Lichtervelde Koen V.
15/5 Gekraagde roodstaart in het Wolvenhof te Izegem 
  Piet, Jacqui Stragier, Kurt Desmet e.a.
 Spotvogel en Grauwe vliegenvanger te Gits Koen V. 
   
 
Wie leuke waarnemingen,foto’s of anekdotes heeft kan die steeds naar 
mij mailen of posten.
Op waarnemingen.be  kan je al je waarnemingen posten; tevens kan je 
er alle recente waarnemingen opzoeken, je excursieplannen,enz.

Koen Vandepitte - vandepitte.koen@skynet.be






