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POLDERGRASLANDEN

ZORGT DE KLIMAATCONFERENTIE IN PARIJS

Zaterdag 15 november was een belangrijke dag voor onze

(COP 2015) VOOR EEN OMMEKEER?

kustpolders: 180 mensen uit de natuur- en milieubeweging

Ondertussen vallen er in Frankrijk naar schatting 42.000

kwamen samen in Oostende voor de Polderstudiedag. Ver-

doden per jaar door fijnstofdeeltjes in de lucht. Parijzenaars

schillende sprekers zetten er, elk vanuit een verschillende

ademen 30 keer meer fijnstofdeeltjes in dan ‘normaal’ en

invalshoek, de nood aan bescherming van onze ‘historisch

86% van hen vindt dat de aanpak van de luchtvervuiling

permanente poldergraslanden’ in de kijker. De boodschap

de hoogste prioriteit moet krijgen.

was duidelijk: na jaren van uitstel moet de Vlaamse regering
dringend werk maken van een effectieve bescherming. Alle

De vorige burgemeester van Parijs, Bertrand Delanoë, ver-

informatie en presentaties vind je op www.natuurpunt.be/

minderde het aantal auto’s in de stad al met 25 %, en zo

poldergraslanden.

kwam er ook ruimte voor fietsers.

ACTIES EN SCHULDIG VERZUIM

De huidige burgemeester, Anne Hidalgo, wil verder gaan en

Op 1 december hebben 11 bezorgde BV’s uit de bedrijfs-,

ook alle diesel uit de stad bannen, want roet uit dieselmoto-

kunst-, media- en wetenschappelijke wereld zich verenigd in

ren is een van de grootste bronnen van fijn stof in de stad.

een vzw en de Vlaamse, Waalse, Brusselse én federale over-

Zo komt er nog meer ruimte voor voetgangers, fietsers en

heid in gebreke gesteld voor het uitblijven van een doortas-

openbaar vervoer. Een mooi voorbeeld voor ons verstedelijkte

tend klimaatbeleid. Ondertussen braken we nog maar eens

Vlaanderen?

een warmterecord: 2014 was het warmste jaar ooit!
GEZONDHEID
Onze regeringen zijn te veel de speelbal van belangengroepen

“Gezondheid”: tijdens deze periode van het jaar wensen we

voor wie ‘business as usual’ de prioriteit is. Ze schuiven de

elkaar dat meerdere keren toe. Maar wat kunnen we er zelf

verantwoordelijkheid door naar de individuele burger die te

aan doen? Mag ik je, met 52 jaar ervaring, een voorstel doen

veel met de auto rijdt en zijn huis niet isoleert, maar een wer-

dat niet moeilijk is en alleen wat discipline vraagt?

vend bestuursprogramma waarin echt getimmerd wordt aan
een CO2-arme en duurzame leefomgeving, blijft uit.

Verwelkom de dag met 10 zonnegroetjes. Dit is een reeks
van 12 yogahoudingen die je vloeiend na elkaar uitvoert en

Zo kreeg België op de VN-klimaattop in Lima zelfs de ‘Fos-

waarbij je heel je lichaam gebruikt. Je voorziet je lichaam van

siel van de Dag-prijs’, een prijs waarvoor enkel landen in

extra zuurstof en nieuwe levensenergie. Het vraagt maar tien

aanmerking komen die ondermaats presteren op klimaatvlak.

minuten. Liefst bij het krieken van de dag, maar dat kies
je zelf. Er bestaan veel varianten. Begin met een eenvoudige

Andere landen, zoals Duitsland, staan al veel verder in de

reeks (google ‘zonnegroet’ of kijk eens in ‘Yoga doen en be-

overstap naar een groene economie. Door het ontbreken van

grijpen’ van André van Lysebeth) en na enkele weken leef je

een effectief klimaatbeleid is ons landje de trein aan het mis-

elke dag in topvorm.

sen, waardoor niet alleen het leefmilieu, maar ook de werkgelegenheid in gevaar komt. De term ‘schuldig verzuim’ is hier

Het beste voor het nieuwe jaar!

echt op zijn plaats. De regering weet het, ziet de gevolgen en

Georges Pollentier, voorzitter,

beslist om niets te doen.

namens de Raad van Bestuur
van Natuurpunt Houtland vzw.

Zit er een overschrijvingsformulier in je ‘Groene Blad’? Vergeet dan niet om tijdig je abonnementsgeld te betalen!
Zit er niets in? Geen probleem: je betaalde al eerder óf je eigen afdeling stuurt je later nog een brief.
LIDGELD NATUURPUNT Wie lid is van Natuurpunt krijgt nog een betalingsherinnering van Natuurpunt. Maar omdat
het leven duurder wordt en we daar als natuurbeweging ook niet aan ontsnappen, heeft Natuurpunt op de algemene vergadering beslist om na 5 jaar het lidgeld nog eens te indexeren. Voortaan betaal je 27 euro voor een jaar lidmaatschap van
Natuurpunt, 3 euro meer. Daar krijg je veel voor in de plaats: dit viermaandelijks tijdschrift, het nationale Natuur.blad,
gratis activiteiten voor het hele gezin en tal van kortingen bij onze partners (zie www.natuurpunt.be/voordelen).

editoriaal

Schuldig verzuim

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

Help? Wat is dit? … Determineren 2.0
Het is prachtig weer en je gaat er
op uit, de natuur in. Tijdens je uitstap
wordt je aandacht getrokken door een
dier of plant, en voor je het weet vragen je reisgezellen aan jou (Jij bent toch
een natuurliefhebber, niet?) wat het is.
Dat is een … euhm… een dinges hé.
Herkenbaar?

36.000
Ondertussen zijn er al ruim 36.000
soorten dieren, planten, algen en zwammen waargenomen in België (*). En die
kan je, hoe gedreven je ook bent, echt
niet allemaal kennen. Hoe ga je nu uitzoeken wat je gezien hebt? Hoe pak je
dat aan?

Determineren, hoe doe je dat?
Die vraag kwam tijdens onze laatste Algemene Vergadering naar boven en een
kleine enquête leert ons dat iedere natuurliefhebber andere bronnen gebruikt,
andere hulplijnen inschakelt en andere
werkwijzen heeft. Maar we proberen
toch om uit alle info enkele tips te distilleren die jou als beginnend natuurvorser
verder op weg helpen.
De meeste natuurliefhebbers hebben
hun eigen koestersoorten: de een inventariseert planten, een ander is gek op
vlinders en een derde kijkt naar vogels.
En als je er dan op uit trekt neem je,
afhankelijk van de gekozen doelsoorten,
ander materiaal mee. Bijvoorbeeld een
loep en een flora voor planten, een digitaal fototoestel en een veldgids voor
vlinders en een verrekijker en vogelgids
voor al wat vliegt. Als je al wat ervaring
hebt kan je zo wel uitvlooien wat je ziet.
Vergeet je smartphone niet
Ben je een beetje mee met de moderne
technologieën, vergeet dan je smartphone niet. Verschillende apps (‘Applications’: kleine computerprogramma’s
bestemd voor smartphone of tablet
waarmee bepaalde activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Soms gratis,
soms betalend.) bieden mogelijkheden die 10 jaar geleden nog complete
sciencefiction leken.

Hierboven zie je foto’s van de Steltkluut (boven) en de Amerikaanse steltkluut (onder).
De Steltkluut (Himantopus himantopus)is een zeldzame broedvogel in onze contreien,
de Amerikaanse steltkluut (Himantopus mexicanus) een exoot. Dit laatste exemplaar, waarschijnlijk
ontsnapt, was vermoedelijk voor het tweede jaar op rij op bezoek in ’t Pompje in Oudenburg. Het is niet
eenvoudig om deze twee soorten op het eerste gezicht uit elkaar te houden, alhoewel het zwart op de kop
van de Amerikaanse steltkluut doorloopt tot op de rug en ook het oog verschilt. Voor zulke gevallen is
een goede veldgids een absolute noodzaak. Foto’s: Freddy Cordy.

(*) Peeters, M., Van Goethem, J., Franklin, A., Schlesser, M. & de Koeijer, H., 2006. Biodiversiteit in België:
een overzicht. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel, 20 pp.
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Zo gaat Warblr de weg op van Shazam
en SoundHound, apps die je op basis
van een muziekfragment kunnen vertellen welke artiest en/of song je hoort.
Warblr doet hetzelfde, maar dan voor
vogelzang. De oprichters claimen dat
de app al ruim 80 verschillende vogels
herkent, maar voorlopig zit dit nog in
de ontwerpfase.
Ondertussen kan je je al laten verwittigen wanneer er ergens een bijzondere
soort gespot wordt en verschillende

apps helpen je bij het determineren en
verwerken van je waarnemingen. Even
een dierenspoor, bloem of hommel natrekken? Of je waarnemingen in realtime
doorgeven terwijl je gsm de precieze
plaats automatisch noteert? Kan allemaal
via je smartphone!
Zo zijn ObbsMap (voor Android) en
iObs (voor Iphone) twee gratis apps
waarmee je via je smartphone je waarnemingen direct kunt ingeven www.
waarnemingen.be en AVIMAP. Andere
apps vind je achteraan dit artikel.
Determineren stap voor stap
Zie je ondanks al die hulpmiddelen toch
iets dat je helemaal niet kan thuisbrengen?
1. Neem dan scherpe digitale foto’s van
het organisme:
- Neem foto’s uit verschillende hoeken
en zorg er voor dat die foto’s de kenmerken van je vondst goed illustreren.
- Neem foto’s van alle mogelijke details,
tenzij je zin hebt om nog eens terug te
keren. Vaak blijkt bij het determineren
dat ‘onnozele’ details van levensbelang
zijn voor een goede determinatie.
Zo bleek achteraf dat ik de mondhoek
van de zeedonderpad in mijn garnalennet had moeten fotograferen om uit te
zoeken of het nu een gewone dan wel
groene zeedonderpad was. Helaas zat
die zeedonderpad toen ik dat ontdekte
alweer waar hij thuishoorde: in zee.
- Voor kleinere organismen is het belangrijk om een groottereferentie te
hebben: fotografeer je organisme samen met een meetlatje of, indien je
dat niet bij je hebt, met een balpen of
muntstuk.
- Soms zijn geluidsopnamen (bv. bij insecten, vleermuizen en vogels) bewijskrachtiger dan foto’s.
- En als verzamelen kan, mag en verantwoord lijkt, neem dan eventueel een
exemplaar mee.

2. Neem foto’s van de
omgeving of van de
waardplant.
3. Observeer en noteer
nauwkeurig alle kenmerken van het organisme en zijn omgeving.
Gebruik al je zintuigen:
kijk, luister, proef, ruik
en voel.
Ja, zelfs geur is belangrijk: er zijn onder meer
insecten, paddenstoelen en vissen met zo’n
specifieke geur dat die
geur een belangrijk determinatiekenmerk is.
Zo ruikt de spiering
(Osmerus eperlanus, een
vis) naar komkommer
en zijn er verschillende
paddenstoelensoor ten
met een visgeur, bijvoorbeeld de Vissige eikenrussula (Russula graveolens).

Determineren hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn: door
‘raar lieveheersbeestje lavendel’ als zoektermen
in ‘Google afbeeldingen’ in te voeren, wist ik twee muisklikken
later dat het Rozemarijngoudhaantje
(Chrysolina americana) mijn kruidentuin ontdekt had.

De meesten van ons
zullen snel zien of ze
met een plant, slak of
vogel te maken hebben.
En meestal kan je al snel
afleiden in welke systematische groep je moet
gaan zoeken, soms zelfs
in welke familie of geslacht.
Maar heb je je vondst
gedaan in het akkerland,
in een beek, in het bos,
in de duinen, op een
muur, in open water, in
een poel, in rietland,
in een rivier, tussen de
rotsen, op het strand,
in het struweel, in een
wegberm, in een weide,
in zee, …? En is het
daar arm of voedselrijk?
Droog of nat? Kalkrijk of
zuur? Verstoord of niet?
Zoet of zout?

Zweedse lijsterbes (Sorbus intermedia) in het Koekelarebos.
Niet zelf gevonden, maar gewoon de foto doorgemaild
naar kennissen bij het ANB.
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Als je weer thuis bent, kan je je speurtocht verder zetten.
4. Raadpleeg verschillende determineerwerken uit je eigen bibliotheek.
Eerst de vulgariserende, dan de meer
wetenschappelijke, over de systematische groep waarvan je vermoedt dat het
organisme ertoe behoort.

5. Selecteer hieruit de soort of soorten
die op het eerste zicht aan de waargenomen criteria beantwoorden en noteer hun wetenschappelijke naam.
6. Ga op basis van die wetenschappelijke (‘Latijnse’) naam op zoek op het
internet. Het voordeel van googelen
op wetenschappelijke naam is dat je

de zoekopdracht verruimt naar buitenlandse sites, want veel goede en goed
geïllustreerde sites zijn niet in het Nederlands. Bekijk er afbeeldingen van dat
organisme en, indien er een goede overeenkomst is, neem dan de beschrijving
nog eens door en kijk na of alle waargenomen kenmerken overeenkomen.
Op het internet ben je echter nooit automatisch zeker dat de foto’s en informatie correct zijn: daarvoor moet je ook de
kwaliteit van de site kunnen inschatten.
(Meer info achteraan dit artikel.) En op
www.waarnemingen.be (zie verder) vind
je alvast correcte en duidelijke foto’s, al
dan niet becommentarieerd en goedgekeurd door experten die dat opvolgen.
Determineren 2.0
Veel doorgewinterde natuurliefhebbers
werken volgens de manier die we daarnet beschreven, maar door de mogelijkheden die internet ons biedt, kan je
de stappen 4 tot en met 6 soms ook
overslaan:

Deze ‘rare kikkervis’, gevonden op het strand van Oostduinkerke,
bleek een Slakdolf (Liparis liparis) te zijn. Gedetermineerd dankzij de prima zoekkaarten
op de website van ‘Sportvisserij Nederland’.

- Ken je een gespecialiseerde liefhebber
of professional? Stuur dan een foto
of geluidsopname door. Vele raadsels
kunnen zo opgelost worden.
- Ken je zo niemand? Gebruik dan ‘Google Afbeeldingen’. ‘Google is your best
friend’! Zo vond een van de kinderen
een ‘raar lieveheersbeestje’ in onze
kruidentuin. Door ‘raar lieveheersbeestje lavendel’ als zoektermen in
‘Google afbeeldingen’ in te voeren,
wist ik twee muisklikken later dat het
Rozemarijngoudhaantje
(Chrysolina
americana) mijn kruidentuin ontdekt
had. Maar dat werkt natuurlijk vooral
voor aaibare en opvallende soorten,
want ‘kleine bruine paddenstoeltjes’
en ‘rare motten’ zijn er iets te veel om
deze techniek succesvol toe te passen.
- Ook Facebook wordt duchtig gebruikt
door natuurliefhebbers: verschillende
(Natuurpunt)werkgroepen hebben een
Facebookpagina. Zoek ‘Nachtvlinders
in België’ bijvoorbeeld maar eens op.

Een sprinkhaan, maar welke? Enkele uren nadat ik deze foto op www.waarnemingen.be postte,
liet de sprinkhanen-admin mij weten dat de kinderen een vrouwelijke Struiksprinkhaan
(Leptophyes punctatissima) hadden gevonden.
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www.waarnemingen.be
Een van de meest geliefde sites is www.
waarnemingen.be. Die verzamelt de vele
waarnemingen van vrijwilligers en werkgroepen en deelt die informatie met andere gebruikers.
‘Waarnemingen’ ontstond als hobbyproject van enkele Nederlanders, en
in augustus 2006 werd ‘Waarneming.
nl’ een zelfstandige werkgroep van de
Nederlandse ‘Stichting Natuurinformatie’. In 2008 sprongen de studiediensten
van Natuurpunt en Natagora (de Waalse tegenhanger van Natuurpunt) mee
op de kar.
Sindsdien heeft www.waarnemingen.
be (Alleen al in ons land!) meer dan
15.611.000 waarnemingen, 1.794.000
foto’s en 2.580 geluiden van 16.775
verschillende soorten verzameld. Als
gebruiker kan je er onder meer ook je
eigen ‘jaar-’ of ‘tuinlijst’ bijhouden, grafieken en verspreidingskaartjes opvragen
en foto’s en geluiden raadplegen.
Dit is ‘citizen science’ op zijn best: dagelijks leveren duizenden vrijwilligers waardevolle informatie over de biodiversiteit
in ons land. De studiediensten van Natuurpunt en Natagora voeren ook controles en analyses uit en gebruiken die
informatie als bron voor beleidsadviezen
en publicaties.
Deze informatie werd gebruikt bij het
opmaken van de instandhoudingsdoelstellingen, de Vogelrichtlijnrapportage
aan Europa, de Rode Lijsten, acties rond
invasieve exoten, verspreidingsatlassen
en rapporten over dierenslachtoffers in
het verkeer. Natuurpunt en Natagora
werden hiervoor in juni nog officieel
door de federale regering erkend als
wetenschappelijke onderzoeksinstelling.
Gebruik van de site
De site www.waarnemingen.be is niet
echt bedoeld als actieve online determinatiehulp, maar heeft daar een forum
voor:
- Plaats je waarneming op het forum,
in het subforum van de betreffende
soortgroep.
- Geef een uitgebreide beschrijving.

- Zet er een duidelijke foto bij.
Deskundigen van de soortgroep zullen
dan snel reageren.

natie te doen. Kleine en moeilijke soorten
kunnen enkel microscopisch met zekerheid op naam gebracht worden. Denk
bijvoorbeeld aan paddenstoelen, korstmossen en mossen of slakken, vliegen en
wormen. Maar vaak zal het wel lukken, of
weet je ten minste in welke richting je
verder kan zoeken.

Wat natuurliefhebbers ook vaak doen is
een onbekend organisme, bijvoorbeeld
een slak, invoeren als ‘slak onbekend’ op
www.waarnemingen.be. De kans is dan
groot dat een van de vrijwilligers die
de soortgroep opvolgen (een ‘administrator’ of ‘admin’) je dan helpt met de
determinatie, zeker wanneer je er een
goede beschrijving, loepzuivere foto en
groottereferentie aan toevoegt.

Een stapje verder
Ten slotte nog twee addertjes (Vipera
berus :-)) in het gras:

Maar het kan even goed dat de slakkenadmin je foto goedkeurt als ‘slak onbekend’ en niet veel energie steekt in het
bepalen van de juiste soort. Dat heeft
niet met luiheid of slechte wil te maken,
maar admins krijgen wekelijks massa’s
foto’s binnen die ze in hun vrije tijd moeten beoordelen.
Ben je uiteindelijk zeker van je determinatie, post je waarneming dan met
foto en alle andere relevante informatie
op www.waarnemingen.be. Blijf je
twijfelen, vink dan
het vakje ‘zeker’ uit.
Als de soort op
basis van je foto
met zekerheid gedetermineerd kan
worden, dan zal je
een berichtje krijgen van een admin
dat de waarneming
op ‘zeker’ mag of je
waarnemingen al
op ‘zeker’ is gezet.
www.waar nemingen.be is de laatste
jaren erg populair
geworden als hulpmiddel bij het determineren, maar
ook dit systeem
is niet waterdicht.
Soms is het onmogelijk om alleen op
basis van foto’s een
correcte determi-

- Het duurt even voor ‘nieuwe’ soorten, ontsnapt uit een tuin of meegelift met een internationaal transport, opgenomen worden in boeken
en op sites. Het is dus best mogelijk
dat jouw vondst nog niet terug is te
vinden in de meest gangbare informatiebronnen.
- Om het helemaal moeilijk te maken
heb je ook nog zoiets als bastaarden
of kruisingen, ‘hybridisatie’ in vakjargon.
Die krijg je wanneer individuen van
verschillende maar meestal nauw ver-

VOLG ONS OP FACEBOOK
www.facebook.com/sightsofnaturebvba

Natuurpunt Optiekshop
Sights Of Nature
Pieter De Conincklaan 108
8200 Brugge
T 050 31 50 01
F 050 31 68 47
www.sightsofnature.be

Adv_Hetgroenblad.indd 1

In Brugge vindt u de enige speciaalzaak van de Benelux voor verrekijkers, telescopen en microscopen.
Sights Of Nature is reeds 30 jaar een begrip in binnen-en buitenland.
U ontdekt er het volledige gamma van topmerken zoals Swarovski Optik, Kite Optics, …
In de winkel staat men garant voor deskundig advies en de beste service.
In het eigen atelier kan u terecht voor alle herstellingen van hedendaagse maar ook
uw oude optische instrumenten.
Sights Of Nature is officieel partner van Natuurpunt en ook gekend als de Natuurpunt-Optiekshop.
Leden genieten er niet enkel korting…
Via elke aankoop schenken zij ook een grote bijdrage aan de werking van Natuurpunt!

15/12/2014 11:16:25
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wante soorten nakomelingen krijgen,
en dat komt meer voor dan je zou
denken. Die nakomelingen, vaak minder vruchtbaar of zelfs onvruchtbaar,
hebben dan kenmerken van beide
oudersoorten. Orchideeën, wilgen
en karperachtigen zijn beruchte
voorbeelden. Vaak worden deze
niet vermeld in de literatuur, maar in
sommige veldgidsen en op sommige
gespecialiseerde sites vind je wel beschrijvingen van de meest voorkomende hybriden.
En om af te sluiten, weet dat zelfs de
meest gedreven kenner soms op zijn
honger blijft zitten… Is dat erg? Natuurlijk niet! Doen we het in de eerste
plaats niet allemaal om te genieten van
de natuur? :-)

Peter Lemmens
Foto’s: Peter Lemmens.
Foto’s Steltkluten: Freddy Cordy.
Bedankt voor jullie tips: Daniël Boens,
Geert Carette, Freddy Cordy, Romain Decambray, Patrick Deruytter, Katty De Wilde, Kenny
Hessel, Koen Maertens, Floris Verhaeghe,
Maarten Verlinde
& Trees Vulsteke.

PS: Bij het schrijven van dit artikel
verzamelden we een hele lijst met interessante boeken, sites en apps. Dit
overzicht is subjectief en verre van
volledig, maar kan je toch verder op
weg helpen. Geïnteresseerd? Stuur
een mailtje naar peter.lemmens@
houtland.com of bel 051/700.695.

Vorming ‘waarnemingen.be’ voor gevorderden
Dinsdagavond 3 maart organiseert NATUUR.WERKGROEP TORHOUT
een vorming over waarnemingen.be. Alle info op p. 16 van dit ‘Groene Blad’.

Een realisatie van

Help, een wesp!

Bruggestraat 113
Torhout
info@qua3.be
T 050 211 611
www.qua3.be

Soms zet de natuur je op een prachtige manier
op het verkeerde been. Er zijn heel wat dieren
die het geel-zwarte strepenpatroon van wespen
imiteren om eventuele belagers af te schrikken.
Deze vorm van ‘camouflage’ noemen we mimicry. Hierboven staat dus geen enkele foto van
een wesp. Van boven naar onder zie je:
- Hoornaarvlinder (Sesia apiformis)
- Kleine wespenbok (Clytus arietis)
- Ctenophora flaveolata, een soort langpootmug
zonder Nederlandse naam.
- Wespspin, ook gekend als Tijgerspin
(Argiope bruennichi)
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Natuur- & Milieunieuwtjes
ALGEMEEN

Voorlopig verbod
warrelnetten goedgekeurd
Op 23 oktober 2014 overhandigden
vijf organisaties (BlueShark, Natuurpunt, Sea First België, Sea Shepherd
Conservation Society en de WestVlaamse Milieufederatie) samen met
Tom Waes 22.600 handtekeningen
aan Vlaams minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Deze coalitie voert al maanden
campagne voor een Vlaams verbod op
het recreatief gebruik van kieuw- en
warrelnetten op de Belgische stranden. (Alleen in De Haan en Oostende
is er al een gemeentelijk verbod.)
Tijdens de overhandiging belooft de
Minister dat er een verbod komt en
dat het regeerakkoord uitgevoerd zal
worden. Twee weken later, op 7 november, keurt het Vlaams parlement
het voorstel voor een verbod op
kieuw- en warrelnetten op de laagwaterlijn principieel goed.
Na jaren van onduidelijkheid, een
soortenbesluit (2009) dat nog niet
werd opgestart, interpellaties in het
parlement en zelfs een ingebrekestelling door de Europese Commissie,
komt er nu eindelijk een algemeen
Vlaams verbod.
Recreatieve vissers kunnen hun hobby
blijven uitoefenen: er bestaan verschillende alternatieve en milieuvriendelijkere vismethoden voor de hobbyvisser, zoals fuiken met een keerwand
en platnetten.
BlueShark, Natuurpunt, Sea First België, Sea Shepherd Conservation Society en de West-Vlaamse Milieufederatie zijn tevreden met het verbod
maar benadrukken dat de ‘Warrelniet’
campagne actief blijft tot het verbod
effectief van kracht is. Ze beklemtonen ook dat een strikte handhaving
op de stranden cruciaal zal zijn om te

Op heel wat dode bruinvissen vind je verwondingen, veroorzaakt door netten.
Dat toont aan dat de dieren omkwamen als bijvangst in de visserij. Foto: KBIN.

vermijden dat het verbod een slag in
het water wordt.
De organisaties pleiten er bovendien
voor om een soortbeschermingsprogramma uit te werken voor de bruinvis. Door een zuidwaartse verplaatsing
van de populatie komen deze tandwalvissen steeds talrijker voor aan
onze kust. Onze verantwoordelijkheid
om de kleinste dolfijnachtige van de
Noordzee te beschermen wordt dus
steeds groter.
Bij het ter perse gaan van dit tijdschrift
was het Vlaamse verbod nog niet definitief. Dat wordt het pas na goedkeuring door de Minaraad (de Milieu- en
Natuurraad van Vlaanderen), die binnen de dertig dagen na de goedkeuring
van het principiële verbod een advies
moet geven. Het is dus mogelijk dat het
verbod al van kracht is wanneer je dit
leest. Indien niet kan je de petitie nog
altijd tekenen op www.warrelniet.be.
Vis de Bruyn, KWG Natuurpunt &
Katrien Vandevelde, BlueShark / Sea
Shepherd Conservation Society.

BRUGGE

Brugse dassen op film
In ons vorig nummer hadden we het
al over de dassenburcht die in juli vorig jaar werd ontdekt in de bosgordel
rond Brugge. Midden oktober maakte
‘Marternieuws’, een nieuwsbrief van
het INBO, bekend dat het ANB een
cameraval bij de burcht plaatste en
dat dit mooie beelden opleverde. Op
een van de filmpjes zie je 3 dassen,
waarvan er 2 zo goed als zeker jongen
zijn. Die beelden zijn een bevestiging
van wat al kon worden opgemaakt
uit de grootte van de burcht en de
twee onafhankelijke zichtwaarnemingen met ruime tussenperiode: het
gaat om een langdurige vestiging van
dassen mét voortplanting. De beelden
kan je bekijken op http://vimeo.com/
album/3078366/video/108572578.

GISTEL

Milieuraad in het slop
In 1998 (da ’s alweer heel lang geleden) gaf Wilfried Boels, toenmalig
voorzitter van de Gistelse milieuraad,
er de brui aan. Hij nam ontslag omdat hij zich te weinig gesteund voelde
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door de burgemeester en de schepenen.
Adviezen werden er nauwelijks gevraagd
en de adviezen die de milieuraad op
eigen initiatief opmaakte, werden niet
opgevolgd. Belangrijke dossiers, zoals
milieuvergunningdossiers, mochten niet
besproken worden in de milieuraad, enkel ‘meegedeeld’.
Na lang aarzelen nam Leopold Dewulf
de fakkel over. Hoewel het altijd een
beetje vechten tegen de bierkaai bleef,
werkte de milieuraad goed. Er werden
negen drukbezochte vergaderingen per
jaar georganiseerd en de jaarlijkse open
milieuraad zorgde voor heel wat animo.
Vermoedelijk was dat niet helemaal naar
de zin van het college van burgemeester
en schepenen, want de milieuraad werd
stapje voor stapje ontmanteld. Het aantal vergaderingen werd teruggebracht
van 9 naar 4. Het werkingsbedrag werd
verlaagd. ‘Burgers’ hoorden plots niet
meer in de raad, om even later toch
weer opgepikt te worden, wat voor heel
wat verwarring zorgde. Nog meer verwarring toen de raad in 2013 voor één
jaar werd samengesteld en dat in 2014
werd overgedaan.
Ondertussen mogen milieuvergunningsbeslissingen niet meer meegedeeld worden. Het voorstel om met de pers samen te werken, werd teruggefloten. En
het stadsbestuur wil om de één of andere reden het aantal vragen, dat tijdens
het bespreken van de varia mag gesteld
worden, beperken.

blijven en door al deze evoluties is het
voor hem stilaan welletjes geweest. Tijd
voor iemand anders. Bedankt Leopold,
je was een prima voorzitter: altijd op
zoek naar een groen compromis en altijd gedreven om er het maximale uit
te halen. Maar als het bestuur niet mee
wil, is het inderdaad moeilijk om gemotiveerd te blijven.

naam, ofwel een nieuwere naam die intussen meer gangbaar is geworden.

We wensen Pierre Tavernier, de nieuwe
voorzitter, veel succes en hopen dat hij
met een kritische blik het Gistelse milieu- en natuurbeleid blijft volgen.

Kostgangerboleet in Koekelarebos
Op zondag 12 oktober, tijdens een
paddenstoelenwandeling in het Koekelarebos, ontdekten we kostgangerboleten. Niet meteen een zeldzame soort,
maar wel eentje met een bijzondere
levenscyclus.

ICHTEGEM

Gemeente zet naamborden
bij ‘Trage Wegen’
Op 19 oktober, tijdens de ‘Dag van
de Trage Weg’, nodigde de gemeente
Ichtegem iedereen uit om de Geuzeboschwegel, de Puydenestwegel, de Sparrewegel en de Vossebeekwegel te verkennen. Deze ‘Trage Wegen’ zijn maar
enkele van de 10 paden en wegjes die
deze dag een naambord kregen.
Sommige van deze ‘trage wegen’ zijn
officiële buurtwegen uit de ‘Atlas der
Buurtwegen’, andere ontstonden recenter in nieuwe verkavelingen. Op de
naambordjes staat ofwel de historische
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KOEKELARE

Om de leefwijze van de kostgangerboleet (Xerocomus parasiticus, synoniem
Boletus parasiticus) te begrijpen, moet
je eerst weten dat dit, zoals zijn wetenschappelijke naam al aangeeft, een parasiet is. Dit wil zeggen dat hij leeft van een
andere, levende paddenstoel.
De kostgangerboleet komt enkel en alleen voor op de gele aardappelbovist
(Scleroderma citrinum). Die gele aardappelbovist is zelf een ectomycorrhiza.
Anders gezegd: het is samenlevingsvorm
tussen een paddenstoel en boomwortels of wortels van struiken, waarbij zij
in water oplosbare voedingsstoffen uitwisselen.
De gele aardappelbovist heeft een
voorkeur voor zandgrond waar hij
samenleeft met verschillende boomsoorten, maar toch vooral den en eik.
De paddenstoel haalt voedingsstoffen
uit de bodem en deelt deze met de
boom. De gele aardappelbovist doet
dit natuurlijk niet zomaar: in ruil krijgt
hij van de boom andere voedingsstoffen terug. Om het eenvoudig te houden: suikers.

Door al deze maatregelen heeft Gistel op papier nog wel een milieuraad,
maar daar houdt het dan ook mee op.
De Gistelse milieuraad moet zich ver
houden van alles wat met beleid te
maken heeft. Het is een soort van
vrijwilligerspool geworden waaruit gerekruteerd wordt wanneer er medewerkers nodig zijn voor gemeentelijke
activiteiten als zwerfvuilacties. Dat is ook
waardevol, maar blijft de hoofdtaak van
een adviesraad niet het adviseren van
beleidsbeslissingen?
Leopold Dewulf wilde sowieso niet
eeuwig de voorzitter van de milieuraad

Dit blijft een gevoelig thema, maar stapje
voor stapje werken de gemeente, de
milieudienst, de milieuraad en de werkgroep Trage Wegen aan een trage wegen-beleid in Ichtegem.

Een 25-tal mensen kwam opdagen om de paden en
wegjes mee in te wandelen. Foto’s: Koen Maertens.

Beide hebben hier voordeel bij. We
spreken dan ook van een mutualistische
samenlevingsvorm. Dit is een zuivere
win-winsituatie: zowel de boom als de
paddenstoel kunnen er beter en sneller
door groeien. Een mooi voorbeeld ook
van hoe organismen voor elkaar zorgen
en alles in elkaar grijpt.

Net op het hoogtepunt, wanneer
het vochtig en relatief warm weer is
en de opname van de paddenstoel
het grootst is, duikt de kostgangerboleet
op. Dat is een zuivere parasiet. Die leeft
van de gele aardappelbovist zonder
er ook maar iets voor in ruil terug te
geven. “Is dat dan schadelijk voor de
natuur?”, hoor ik u vragen. Het antwoord op die vraag is even eenvoudig
als complex.
De bovist haalt, wanneer hij geparasiteerd is, een maximum aan voedingsstoffen uit de bodem. De boom geeft
daarvoor enorm veel suikers terug, en
eigenlijk wint de boom bij een dergelijke situatie. Bovendien zal het sporenlichaam van de bovist toch afsterven.
Ondertussen eet de boleet zijn gastheer
langzaamaan leeg, om daarna ook een
gewisse dood sterven.
Dit is een mooi voorbeeld van hoe de
natuur uiterst efficiënt is: de bovist haalt
het maximum uit de bodem en het sporenlichaam wordt verteerd door een parasiet, die daarna ook vergaat. Zo komen
alle voedingsstoffen weer vrij en zijn ze
weer beschikbaar voor een nieuwe cyclus: de kringloop van het leven. En wij
krijgen telkens opnieuw de kans om van
al dat moois te genieten.

Kostgangerboleten op een gele aardappelbovist in het Koekelarebos.
Foto: Georges Pollentier.

LICHTERVELDE
Spechtinktzwammen
in de Huwynsbossen
Op 2 november vond Geert Cools 3
spechtinktzwammen (Coprinus picaceus)
in de Huwynsbossen. Deze zeldzame

saprofyt kan je vinden op humusrijke
grond in oude loofbossen en lanen op
vruchtbare klei- of leembodem. In de
Huwynsbossen vind je ze onder abelen
op zware kleigrond.

Danny Boussauw

Spreeuwen in de Swal
In de winter slapen spreeuwen in grote
groepen. Net voor ze hun slaapplaats induiken, troepen honderden of zelfs duizenden vogels samen om hun vleugels te
strekken. Resultaat: een spreeuwenwolk,
een prachtig luchtspektakel. (Zie ook coverfoto van dit ‘Groene Blad’).
De grootste spreeuwenwolk van Vlaanderen vind je in Provinciaal Domein
Raversijde in Oostende, waar vele
duizenden vogels samen komen om
de nacht door te brengen. Maar ook
de Swal werd enkele weken als slaapplaats gebruikt.

De spechtinktzwam is absoluut een opvallende verschijning! Foto: Geert Cools.
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OUDENBURG

Ganzen in de Bourgognepolder
Al verschillende jaren worden er kleine
aantallen ganzen in ons natuurgebied
in de Bourgognepolder gespot, maar
meestal zijn dat dan verwilderde dieren.
Op 28 november zag Dirk Anseeuw
daar echter 36 kolganzen, 24 kleine rietganzen en 18 grauwe ganzen grazen.
Het is de eerste keer dat de kleine rietgans hier wordt gezien en is een bevestiging van de aantrekkingskracht van de
Bourgognepolder. Blijkbaar kunnen de
vriezeganzen onze beheerwerken wel
appreciëren.
In de winter komen er massa’s ganzen grazen in onze polders. Nu dus ook in de Bourgogne.

Oudenburgs Vaartje
Nadat de wijkraad al meerdere jaren
aandrong om het Bermbesluit van 27
juni 1984 te respecteren, werd na de
laatste vergadering een exemplaar van
dit besluit bij het verslag gevoegd. Daaruit blijkt duidelijk dat ook de berm van
het Oudenburgs Vaartje aan het Bermbesluit onderworpen is.
Volgens het bermbesluit mag er pas
vanaf 15 juni een eerste keer gemaaid
worden, met de verplichting het maaisel te verwijderen binnen de 10 dagen.
Een tweede maaibeurt mag pas na 15
september uitgevoerd worden. Hopelijk
zal de stad hier nu niet meer om de haverklap maaien.
Zullen wij hier dit jaar ook van bloemenrijke bermen kunnen genieten? De
bijen, die het zo hard te verduren hebben, zullen er dankbaar voor zijn. En een
besparing op brandstof, manuren en onderhoud van machines is toch ook mooi
meegenomen voor de stad, niet?

Foto: Dirk Anseeuw.

Op zondagnamiddag 16 november
snoeiden Geert Carette, Roney Debaillie, Roland Eeckhout, Peter en Thijs
Lemmens en Bart Van Thuyne de haag
rond het moerasje bij de Planterijdreef.
Die haag met kornoelje, sleedoorn en
vlier korten we elk jaar in om er voor
te zorgen dat de aanpalende landbouwers geen hinder ondervinden van
overhangende takken. Bedankt allemaal
voor alle hulp!
Je vindt dit moerasje, eigendom van de
stad Torhout, zo’n 350 m ten zuiden van
het kruispunt Planterijdreef-Veldstraat.
‘Klein maar fijn’ is de beste omschrijving
voor dit natte weilandje met zijn bijzondere plantengroei: 1418 m² prachtige
natuur middenin het akkerland.

Het werd in 2006 officieel in beheer
gegeven aan Natuurpunt Torhout, maar
werd ook lang daarvoor al door onze
vereniging beheerd. Eerlijk gezegd, niemand die nog weet wanneer dit precies
startte. :-)
Superjaar voor kerkuil
Ook in 2014 controleerden mensen van
Natuur.werkgroep Torhout nestkasten
van de Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen.
Zij volgen 10 kerkuilenbakken op, verspreid over Torhout en Kortemark. En
de resultaten mogen gezien worden!
Door de zachte winter en het droge en
warme voorjaar waren er het voorbije
jaar enorme aantallen muizen. Dit grote
voedselaanbod kwam ook tot uiting in
het broedsucces.

TORHOUT

Dag van de Natuur 2014
Voor duizenden vrijwilligers van Natuurpunt is het het hele jaar door ‘Dag
van de Natuur’. Voor het beheren van
bijna 20.000 hectare natuur zijn immers
heel wat handen en tijd nodig. Er wordt
geknot, gemaaid en geplant. Kortom:
bergen werk verzet. Niet alleen voor
het plezier, maar ook voor meer en betere natuur.

Een onwillige haagschaar dreigde er nog even mee de ‘Dag van de Natuur’ in de war te sturen,
maar gelukkig had Roland er ook nog een bij. Foto: Peter Lemmens.
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In 2013 telden we 2 jongen in Torhout
en 1 in Kortemark. Het afgelopen jaar
telden we bij een eerste bezoek, in juni,
8 jongen in Torhout en 4 in Kortemark.
Bij de tweede controle, begin oktober,
stelden we vast dat 2 koppels uilen voor
een 2e broedsel gingen. Dat resulteerde in nog eens 3 jongen in Torhout en
3 jongen in Kortemark. Dat maakt van
2014 een bijzonder kerkuilenjaar: voor
het eerst hadden we 2e broedsels en
nooit eerder vlogen er op 1 jaar 18 jonge kerkuilen uit.
Als jij ondertussen denkt dat je nog een
geschikte plaats kent om een kerkuilenbak op te hangen (bv. een open hangar
of schuur), mag je ons dat altijd laten
weten. Geef even een seintje aan Wim
Rommel (050/214.028) en dan komen
we kijken of die plaats geschikt is

Nooit eerder vlogen er zo veel kerkuilen uit. Ria Wyffels helpt ringer Jef Van Hoe bij het ringen
van de jonge vogels. Foto: Wim Rommel.

Meidoornhaag toch verwijderd
Vorig jaar hadden we het in het januari- en aprilnummer van ‘Het Groene
Blad’ al over de ecologisch en historisch
waardevolle meidoornhaag in de Poperbosstraat, die voor de zoveelste keer
dreigde te verdwijnen. Deze keer was
het argument dat zij in de weg stond
voor de brandweer om de achterliggende woningen te bereiken.
Na zwaar aandringen van schepen Elsie
Desmet werd er naar een andere oplossing gezocht. Door de haag een beetje
korter te snoeien en een verkeersbord
en een wegpaaltje te verplaatsen, kon
er toch een voldoende brede doorgang
voor de brandweer gemaakt worden.
De haag kon blijven staan waar ze stond.
Maar niet voor lang. Op 9 oktober werden de leden van de milieuraad aangeschreven met de melding dat de haag
toch verwijderd en later ‘op de juiste
plaats’ heraangeplant zou worden. Ook
de weg zal heraangelegd worden.
Op 19 november werd de haag gerooid,
en midden december stond er alweer
een nieuwe haag. We hopen maar dat
het plantgoed autochtoon en streekeigen is, en de mussen er snel weer hun
thuis van kunnen maken.

De Poperbosstraat in oktober 2013 (boven) en november 2014 (onder). Jammer, maar ondertussen is er
gelukkig een nieuwe meidoornhaag aangeplant. Foto’s: Bart Van Thuyne.
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FOLK in Wijnendale
op zaterdag 14 maart
Natuurpunt Torhout organiseert dit
voorjaar een folkavond met de Merkemse groep ‘Korrigan’. Het voorprogramma wordt verzorgd door
‘She’, het Torhoutse meisjeskoor.
De opbrengsten van deze avond gaan
integraal naar het reservatenfonds
van Natuurpunt Torhout. Kaarten
kosten 10 euro in voorverkoop en
zijn te verkrijgen bij Apotheek Decorte (Spinneschoolstraat 9, Torhout), Top Disc (Markt 30, Torhout),
op het secretariaat van Natuurpunt
Houtland en bij alle bestuursleden
van Natuurpunt Torhout.
Het optreden van Aran, in 1989, was
het startschot van de tweejaarlijkse
folktraditie bij Natuurpunt Torhout.
Na het concert van Green Jacket, in
2007, namen we even een pauze, om
in april 2012 met ‘Overigens’ de draad
weer op te nemen. Nu 2015 officieel
van start ging is het dus hoog tijd om
er weer werk van te maken!

folk en naar kenners beweren een
aartsmoeilijk instrument.
Met Marieke Vercaemer deed een
vrouwelijke zangstem haar intrede. Ze
speelt bovendien dwarsfluit, low-whistle en bodhran. Als klap op de vuurpijl maakt violiste Sanne, fiddler in het
Ierse jargon, het harmonisch samenspel compleet. En met professionele
geluidsman Jan achter het mengpaneel komen alle elementen helemaal
tot hun recht.
En er is meer. Op deze editie van
onze folkavond serveren we ook een
muzikale opwarmer. Om helemaal in
de stemming te komen verzorgt ‘She’,
een Torhouts meisjeskoor dat twee

jaar geleden ontstond uit het kinderkoor ‘Con Spirito’, voor het voorprogramma. De zangeressen van ‘She’,
waaronder Fien Carette, dochter van
ons bestuurslid Geert, brengen hedendaagse muziek en worden hierbij
begeleid op gitaar en piano.
Zaterdag 14 maart, het weekend voor
het Ierse hoogfeest Saint Patrick’s Day,
verwachten we je in de parochiezaal
van Wijnendale (Kloosterstraat 5 in
Torhout) voor een mooie muzikale
avond. We beginnen eraan om 19.30
uur en de organisatoren, aangevoerd
door Danny en Wim, staan zoals steeds
klaar met natjes en droogjes.
Johan De Smet

De Torhoutse ‘folkies’ van het eerste uur staken de koppen bij elkaar
en kwamen via bestuurslid Rose de
groep ‘Korrigan’, met roots in Merkem,
op het spoor. De naam verwijst naar
een dwerg- of koboldachtig wezen
uit de Keltische oergeschiedenis. Eind
november zagen en hoorden we het
viertal in hun thuishaven aan het werk,
en hun laaiend enthousiasme werkte
meteen aanstekelijk. Op 14 maart komen ze dus naar Torhout.
De bandleden zijn al verschillende jaren op elkaar ingespeeld en brengen
folk in de ruimste zin, overwegend
Ierse traditionals aangevuld met eigen
werk. Oprichters van de groep zijn de
broers Hein en Brecht Denys. Hein
is bedrijvig op banjo en gitaar, Brecht
hanteert virtuoos de tin-whistle, een
toonaangevend element in de Ierse
14

Het wordt een boeiende muzikale avond met ‘Korrigan’ (boven)
en de dames van ‘She’ (onder). Foto’s: Johan De Smet & facebookpagina ‘She’.

activiteitenkalender
Het Grote Vogelweekend
• Zaterdag 17
& zondag 18 januari
Omcirkel 17 & 18 januari in
je agenda en doe mee aan
‘Het Grote Vogelweekend’
van Natuurpunt! Tel een half uurtje of
langer de vogels in jouw tuin en geef
je resultaten door. Kijk voor meer info
in je Natuur.Blad of surf naar www.
vogelweekend.be.
Organisatie: Natuurpunt

Wulpentelling
in de Bourgognepolder
• Zaterdag 17 januari
om 16.30 u. (18.30 u.)
Met de eerste winterkou
zijn ook de wulpen weer
present op hun slaapplaats
in de Bourgognepolder. Ze zorgen er
iedere avond voor een mooi spektakel, samen met de honderden andere
watervogels die komen slapen in ons
natuurgebied.
Tel mee op zaterdag 17 januari van
16.30 tot 18.30 uur. Ervaren vogelkijkers maken je wegwijs bij al dit
vogelgeweld. Afspraak bij het pompgemaal Gistel/Moerdijkvaart (kruispunt Nieuwlandstraat/Vaartdijkstraat
in Gistel). Doe warme kledij aan en
breng een telescoop of verrekijker
mee. Meer info bij Koenraad Blontrock (059/250 697).

Organisatie: NATUUR.WERKGROEP TORHOUT
i.s.m. Mergus

Winterse fauna en flora in
‘De Hoge Dijken’
• Zondag 18 januari om 10.00 u.
(12.00 u.)
We gaan op stap in De Hoge
Dijken’ en bekijken hoe planten en dieren dit donkere en
koude seizoen proberen te overleven.
Afspraak bij bezoekerscentrum ‘De
Grote Zaagbek’, Oude Brugseweg
239 in Oudenburg. Meer info bij Cyriel Beernaert (059/267 001).
Organisatie:
VRIENDEN VAN DE HOGE DIJKEN vzw

Hof ’, Ganzevijverstraat 4 in Torhout.
We kozen voor volgend menu, inclusief aangepaste wijnen:
Sprankelend aperitief
met aangepaste hapjes
•
Soep van butternutpompoen
met mascarpone en gandaham
•
Gebakken tongfilet
met witloof en bladerdeeg
•
Hertenkalf met oude port
en herfstgarnituren
•
Trio van ijs, rode vruchten
en macarons
•
Mokka

Organisatie: NATUURPUNT HOUTLAND vzw

‘Het Grote Vogelweekend’
in Groenhove-klooster
• Zondag 18 januari om 14.00 u.
(17.00 u.)
Bij het begin van de winter
richten we een voederstand
in bij de gezellige cafetaria
van Diocesaan Centrum Groenhove
(‘Virgo Fidelis’), Bosdreef 5 in Torhout.
Deze zondagnamiddag nodigen we
je uit om er onder begeleiding van
onze vogelkenners de wintervogels
op naam te brengen. Wij brengen
alvast de nodige documentatie, telescopen en verrekijkers mee en laten je
ook zien welke dieren er ’s nachts in
Groenhove rondstruinen…Meer info
bij Bart Van Thuyne (0479/812 963).

Wie wil, kan een vegetarisch alternatief
bestellen. We presenteren deze avond
ook een powerpointpresentatie met
een terugblik op de activiteiten van
het voorbije jaar en een vooruitblik op
de plannen voor 2015. Wie er bij wil
zijn schrijft vóór vrijdag 23 januari 40
euro per persoon over naar rekeningnummer BE12 4738 0812 0192 van
Natuurpunt Torhout met vermelding
‘feestmaal’ en het aantal deelnemers.
Gelieve je inschrijving ook door te
geven aan Johan De Smet (0473/666
250). Bij hem kan je ook terecht voor
alle verdere info.

i.s.m. NATUURPUNT GISTEL-OUDENBURG

Organisatie: NATUURPUNT HOUTLAND vzw

Organisatie: NATUURPUNT TORHOUT

i.s.m. NATUURPUNT TORHOUT

Watervogeltelling in Torhout
en Kortemark
• Zondag 18 januari om 8.45 u.
(12.00 u.)
We tellen de watervogels in provinciaal domein
d’Aertrycke (Torhout), in
het Koebeekbekken (Torhout) en in
het wachtbekken aan de samenvloeiing van de Grijsperre-, Kasteel- en
Spanjaardbeek (Kortemark). Deze
tellingen kaderen in het geheel van
watervogeltellingen van Mergus, de
Vogelwerkgroep van Natuurpunt
Noord-West-Vlaanderen. Afspraak
om 8.45 u. op de parking van het
zwembad (Bruggestraat 14, Torhout). Meer info bij Wim Rommel
(050/214.028).

Akkervogeltelling Vrijgeweid
• Zaterdag 24 januari om 9 u.
(12.00 u.)
Afspraak en start bij Geert
Carette, Dijlestraat 9 in Torhout om 9.00 u. Voorkennis
is niet nodig, maar wie wil aansluiten wordt gevraagd op voorhand
contact op te nemen met Geert
(050/215.483). Verrekijker, laarzen en
warme kledij zijn sterk aanbevolen.

Controle slaapmuizenkasten
• Zaterdag 7 februari vanaf 9 u.
De ‘slaapmuisvrienden’ gaan
weer slaapmuizennestkasten
controleren in Ploegsteert.
Een unieke kans om eikelmuizen en
hun sporen te zien. Wie geïnteresseerd is om mee te gaan, kan contact
opnemen met Geert Carette (geert.
carette@skynet.be of 0484/183.761).
Je kan zowel een hele als een halve
dag aansluiten.

Organisatie: NATUUR.WERKGROEP TORHOUT

Organisatie: Zoogdierenwerkgroep Natuurpunt

Ledenfeest Natuurpunt Torhout
• Vrijdag 30 januari om 19 u.
(23 u.)
Ons jaarlijks ledenfeest gaat
door in het ‘Bourgondisch

Algemene Vergadering
en ledenfeest Natuurpunt
Gistel-Oudenburg
• Zaterdag 7 februari om 19 u.
Afspraak in het Arnoldusheem (‘CM15

activiteitenkalender
lokaal’, Marktstraat 40 in Oudenburg) voor onze jaarlijkse
lokale algemene vergadering.
Bij een lekker aperitief lichten
wij onze werking toe. Wie blijft
voor het ledenfeest betaalt 20
euro voor een uitgebreide kaasplank
met fairtradewijn à volonté! We sluiten
af met koffie en taart. Niet te missen!
Inschrijven voor 1 februari bij Koenraad
Blontrock (059/250 697) of bij Cyriel
Beernaert (059/267 001).
Organisatie: NATUURPUNT GISTEL-OUDENBURG

Wandeling arboretum
• Zondag 8 februari om 14.30 u.
(16.30 u.)
We gaan op stap in het Koekelaarse arboretum. Afspraak
om 14.30 u. op de parking
van het Arboretum. Rijd naar het kruispunt Bovekerkestraat / Provinciebaan in
Koekelare en volg richting Bovekerke.
Na 190 m. vind je rechts de parking van
het arboretum. Meer info bij Georges
Pollentier (051/589 418).
Organisatie: NATUURPUNT RUIDENBERG

Algemene Ledenvergadering
Natuurpunt Ruidenberg
• Dinsdag 10 februari om 20.00 u.
(22.00 u.)
Ben je geïnteresseerd in de
werking van je afdeling? Kom
dan zeker naar de Algemene
Ledenvergadering van Natuurpunt
Ruidenberg. Die gaat door om 20.00
u. in ‘De Klyteput’, Bergmolenweg 2
in Koekelare. We bespreken er onze
plannen en de financiering van onze
vereniging. Meer info bij Georges Pollentier (pollentier.georges@telenet.be
of 051/589.418).
Organisatie: NATUURPUNT RUIDENBERG

Algemene Ledenvergadering
Natuurpunt Torhout
• Donderdag 12 februari om 19 u.
(20 u.)
Ben je geïnteresseerd in de
werking van je afdeling? Kom
dan zeker naar de Algemene
Ledenvergadering van Natuurpunt Torhout. Die gaat door om 19.00 u. in ‘Box
de B 1’ in CC de Brouckere, Aartrijkestraat 6 in Torhout. We bespreken
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er onze plannen en de financiering van
onze vereniging. Meer info bij Bart Van
Thuyne (0479/812.963).
Organisatie: NATUURPUNT TORHOUT

Dia-avond ‘Zelf geschoten!’
• Donderdag 12 februari om 20 u.
(23.00 u.)
Wij tonen deze avond de
mooiste natuurfoto’s uit de
collecties die onze leden zelf
schoten. Afspraak om 20.00 u. in ‘Box
de B 1’ in CC de Brouckere, Aartrijkestraat 6 in Torhout. Meer info bij Bart Van
Thuyne (0479/812.963).
Organisatie: NATUURPUNT TORHOUT

Opstellen vanginstallatie
paddenoverzet Torhout
• Zaterdag 14 februari om 8.30 u.
(12 u.)
We plaatsen een vanginstallatie zodat we alle amfibieën
veilig over de Koolskampstraat kunnen zetten. Afspraak om 8.30
u. bij Dirk Werbrouck, Leiestraat 13
in Torhout of om 9.00 u. in de Koolskampstraat t.h.v. huisnummer 47. Breng
eventueel een spade mee. Meer info bij
Wim Rommel (050/214 028). Ook wie
wil helpen bij de overzetactie zelf mag
contact opnemen met Wim.
Organisatie: NATUUR. WERKGROEP TORHOUT

Wandeling over het Fonteinpad
• Zondag 22 februari om 10.00 u.
(11.30 u.)
We starten om 10.00 u. aan
het kapelletje in de Zuster
Clarastraat (kruispunt Fonteinstraat - Zuster Clarastraat) in Ichtegem
voor een wandeling over voetweg 21.
Na de wandeling bieden we je traditiegetrouw een aperitiefje aan. Meer info
bij Bart Van Thuyne (0479 /812 963).
Organisatie: NATUURPUNT TORHOUT

KWB Torhout start
met ‘Repair Café’
• Zaterdag 28 februari vanaf
13.00 u. (17.00 u.)
KWB Torhout organiseert samen met Natuurpunt Torhout
en Netwerk Bewust Verbruiken een ‘Repair Café’. Handige Harry’s
staan er klaar om, samen met jou, je kapotte spullen te herstellen.
Afspraak in het zaaltje van café Heidelberg (Kasteelstraat 30, Torhout). Vooraf
inschrijven hoeft niet, maar is wel handig zodat we het nodige materiaal
kunnen voorzien. Stuur een mail naar
rdebaillie@gmail.com of bel 0484/481
547. Herstellingen zijn gratis, enkel voor
eventuele wisselstukken moet je betalen. Meer info op www.kwb.be/torhout
of www.repaircafe.be.
Organisatie: KWB Torhout i.s.m. NATUURPUNT

Watervogeltelling in Torhout
en Kortemark
• Zondag 15 februari om 8.45 u.
(12.00 u.)
Zie watervogeltelling 18 januari.
Uitstap naar de ‘Noordhoek’
in Oudenburg
• Zondag 15 februari om 9.30 u.
(12.00 u.)
Afspraak om 9.30 u. op de parking van bezoekerscentrum
‘De Grote Zaagbek’, Oude
Brugseweg 239 in Oudenburg. Meer
info bij Cyriel Beernaert (059/267 001).
Organisatie: VRIENDEN VAN DE HOGE DIJKEN vzw

Akkervogeltelling Vrijgeweid
• Zaterdag 21 februari om 9.00 u.
(12.00 u.)
Zie akkervogeltelling 24 januari.

TORHOUT en Netwerk Bewust Verbruiken.

Vorming ‘waarnemingen.be’
voor gevorderden
• Dinsdag 3 maart om 19.30 u.
(22.15 u.)
De mogelijkheden van waarnemingen.be zijn enorm uitgebreid. Wie het systeem al gebruikt maar nog bij wil leren, is welkom
op deze cursus.
Koen Leysen van Natuurpunt Educatie
gaat deze avond dieper in op de verschillende mogelijkheden van waarnemingen.be, toont ons een blik achter de
schermen en sluit af met alle info over
mobiel waarnemen. Wie een eigen toestel heeft, kan dit meebrengen om samen de mogelijkheden te bekijken.
Deze vorming gaat door in de Congreszaal van CC de Brouckere, Aartrijkestraat 6 in Torhout. Leden betalen

activiteitenkalender
6 euro, niet-leden 8 euro. Je kan je
inschrijven door een mailtje te sturen
naar Peter.Lemmens@houtland.com en
door je inschrijvingsgeld over te schrijven naar rekeningnummer BE22 7380
1475 6247 van Natuurpunt Houtland
vzw met vermelding van je naam en
‘Cursus waarnemingen’.
Organisatie: NATUUR.WERKGROEP TORHOUT

corte (Spinneschoolstraat 9, Torhout),
Top Disc (Markt 30, Torhout), op het
secretariaat van Natuurpunt Houtland
en bij alle bestuursleden van Natuurpunt Torhout. Aan de deur betaal je 12
euro. Kinderen -12 j gratis.
Zie ook artikel p. 14 van dit ‘Groene
Blad’. Meer info bij Johan De Smet
(051/723 538).
Organisatie: NATUURPUNT TORHOUT

West-Vlaamse natuurstudiedag
• Zaterdag 7 maart vanaf 9.30 u.
(16.30 u.).
Zaterdag 7 maart gaat de jaarlijkse West-Vlaamse natuurstudiedag door. Thema dit jaar is
natuurinrichting. Deze studiedag gaat
door in KU Leuven Campus Kortrijk,
Etienne Sabbelaan 53 in Kortrijk. Het
volledige programma en alle info vind
je op www.wmfkoepel.be/natuurstudiedag.
Organisatie: ANB, KU Leuven - kulak, Natuurpunt,
Provincie West-Vlaanderen en WMF

Wandeling in ‘De Swal’
• Zondag 8 maart om 14.30 u.
(16.30 u.)
Kom zondag eens wandelen in
de Swal. Er is telkens opnieuw
wat te beleven. Afspraak aan
café ‘De Klyteput’, Bergmolenweg 2 in
Koekelare. Meer info bij Georges Pollentier (051/589 418).
Organisatie: NATUURPUNT RUIDENBERG

Watervogeltelling in Torhout
en Kortemark
Zaterdag 14 maart om 8.45 u.
(12.00 u.)
• Zie watervogeltelling
18 januari.
Folkavond met She en Korrigan
• Zaterdag 14 maart om 19.30 u.
Natuurpunt Torhout organiseert dit voorjaar een folkavond met de West-Vlaamse
groep ‘Korrigan’ in de parochiezaal van
Wijnendale (Kloosterstraat 5, Torhout).
Het voorprogramma wordt verzorgd
door ‘She’, het Torhoutse meisjeskoor.
De opbrengsten van deze avond gaan
integraal naar het reservatenfonds van
Natuurpunt Torhout.
Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop
en zijn te verkrijgen bij Apotheek De-

Bezoek aan het Sophiagebied
(Sluis – Nederland)
• Zondag 15 maart om 8.00 u.
(12.00 u.)
Natuurgebied ‘Sophiapolder’ is
het resultaat van natuurcompensaties voor de verdieping
van de Westerschelde. Centraal in het
gebied ligt een kreek die samen met
zijn omliggende graslanden een magneet is voor vogels. Afspraak om 8.00
u. bij bezoekerscentrum ‘De Grote
Zaagbek’, Oude Brugseweg 239 in Oudenburg voor carpooling. Meer info bij
Cyriel Beernaert (059/267 001).
Organisatie: VRIENDEN VAN DE HOGE DIJKEN vzw

Fotoavond ‘Finland’
• Zaterdag 28 maart om 19.30 u.
(21.30 u.)
Bart Vercruysse en Leopold
Dewulf projecteren deze
avond hun beelden uit Finland.
Afspraak in het Arnoldusheem (het
‘CM-lokaal’), Marktstraat 40 in Oudenburg. Meer info bij Koenraad Blontrock
(059 /250 697).
PS: Deze prachtige foto’s werden vrijdag 7 november al eens vertoond op
een fotoavond van NFHD.
Organisatie: NATUURPUNT GISTEL-OUDENBURG

Earth Hour!
• Zaterdag 28 maart om 20.30 u.
(21.30 u.)
Earth Hour maakt deel uit van
een internationale campagne
van WWF tegen de klimaatverandering. Meedoen is eenvoudig:
doof alle lichten op zaterdag 28 maart
tussen 20.30 u. en 21.30 u. plaatselijke
tijd. En maak er een leuke activiteit van
voor vrienden en familie! Ideeën en info
op www.earthhour.org.
Organisatie: WWF

Weekend Hoge Venen
• Van vrijdag 27
tot zondag 29 maart
We trekken naar de Gîte
d’Étape van Ovifat voor een
weekend puur natuur in de
Hoge Venen. Vrijdag, zaterdag en zondag
gaan we van ’s morgens tot ’s avonds
op zoek naar vogels. Doelsoorten zijn
blauwe kiekendief, goudvink, havik, klapekster, korhoen, kraanvogel, kruisbek,
notenkraker, raaf, rode wouw, ruigpootuil en slechtvalk. Onze speciale aandacht
gaat uit naar de zeldzame dwerguil. Die
broedt sinds een paar jaar in de oude
naaldbossen van de Hoge Venen.
Er kunnen maximaal 16 mensen mee,
en ofwel gaan we carpoolen, ofwel huren we een busje. (Wie mee wil met de
minibus vragen we wel een voorschot.)
De precieze kostprijs weten we nog niet,
maar alle kosten worden gedeeld. Zin
om mee te gaan? Neem dan contact op
met Geert Carette (050/215 483).
Organisatie: NATUUR.WERKGROEP TORHOUT

De komgronden van Lampernisse
• Zondag 29 maart om 9.30 u.
(12.00 u.)
Peter Bossu gidst ons door het
komgrondengebied van Lampernisse. Afspraak om 9.30 uur
aan het dorpsonthaalpunt, vlak voor de
kerk. We volgen een stuk van de Zannekinwandelroute, dat dwars door de
weiden loopt. Goede stapschoenen of
laarzen zijn noodzakelijk; kinderwagens
af te raden. Meer info bij Peter Bossu
(0485/800.769).
Organisatie: NATUURPUNT HOUTLAND vzw

Voorjaarsbloeiers in Groenhovebos
• Maandag 6 april om 10.00 u.
(12.00 u.)
Onder leiding van Bart Van
Thuyne gaan we op stap in
Groenhovebos, op zoek naar
voorjaarsbloeiers. Afspraak om 10.00
u. op de parking van Groenhove, recht
tegenover de manege (Bosdreef 8, Torhout). Meer info bij Bart Van Thuyne
(0479/812 963).
Organisatie:

NATUURPUNT

HOUTLAND

vzw

i.s.m. NATUURPUNT TORHOUT
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activiteitenkalender
Speciaal voor (groot)ouders met
kinderen! Workshop ‘Knutsel je
eigen bijenhotel’
• Woensdag 8 april om 9.30 u.
(11.30 u.)
Kom luisteren naar boeiende
verhalen over de bijenwereld en knutsel samen met
je (klein)kinderen een bijenhotelletje
voor in je tuin.
Deelname kost € 4 per persoon of €
10 per gezin. Vooraf inschrijven tot en
met vrijdag 10 april bij Georges Pollentier (051/589 418). Afspraak om
9.30 u aan café ‘De Klyteput’, Bergmolenweg 2 in Koekelare. Breng een
lichte hamer mee.
Organisatie: NATUURPUNT HOUTLAND vzw
i.s.m. NATUURPUNT RUIDENBERG

Wandeling Koekelareberg
• Zondag 12 april om 10.00 u.
(11.30 u.)
We wandelen op en rond
de Koekelareberg, vanwaar
je een prachtig zicht hebt op
de polders en de kustlijn. Afspraak aan
café ‘De Klyteput’, Bergmolenweg 2 in
Koekelare. Meer info bij Georges Pollentier (051/589 418).
Organisatie: NATUURPUNT RUIDENBERG

Reizen Natuurpunt Ruidenberg
en Natuurpunt Torhout in 2015
Opgelet: deelnemen kan enkel indien
je lid bent van een van de afdelingen
of partners van Natuurpunt Houtland
vzw of indien je geabonneerd bent op
‘Het Groene Blad’.
Uitstap naar de baai
van de Somme.
• Zaterdag 2 mei om 7.30 u.
(hele dag)
We trekken voor een dag
naar de baai van de Somme,
waar tussen 25 april en 3
mei net de 25e editie van het ‘Festival
de l’oiseau et de la nature’ wordt georganiseerd. ‘s Voormiddags bezoeken
we Abbeville en ’s namiddags steken
we te voet de baai van de Somme
over onder begeleiding van een lokale gids. De oversteek duurt zo’n 3
uur en ondertussen maken we kennis met de planten en dieren van dit
18

unieke ecosysteem. De deelnameprijs
kennen we nog niet, maar die houden
we zo democratisch mogelijk. Autocar, documentatie, middagmaal, lokale
gids en avondmaal zullen in de prijs
begrepen zijn. Wie zeker mee wil kan
zich nu al inschrijven op het secretariaat (peter.lemmens@houtland.com
of 051/700.695). Praktische afspraken
volgen later, maar houd er alvast rekening mee dat we vertrekken op de
markt van Koekelare en dat hoge laarzen noodzakelijk zijn.
Organisatie: NATUURPUNT RUIDENBERG

Eéndaagse busreis naar Zeeland
• Zondag 3 mei om 7.00 u.
(hele dag)
Onze eendaagse busreis
gaat dit jaar naar Zeeland, de
veelzijdige provincie net ten
noorden van ons waar Westerscheldetunnel, Zeelandbrug en Oosterscheldekering ons toelaten natuurgebieden
als de Prunjepolder in het ‘Nationaal
Park Oosterschelde’ te verkennen.
Ook de stadjes Yerseke en Zierikzee,
met hun mosselteelt en oesterputten,
gaan we (her)ontdekken.
Inschrijven kan door 55 euro per persoon over te schrijven naar rekening
BE65 4700 5080 6196 van Paul Debaenst met de vermelding ’Zeeland …
personen’.
Begeleiding, bezoeken en maaltijden
zijn in de prijs inbegrepen en iedere
deelnemer krijgt een reisbrochure.

Breng regenkledij en een paar waterdichte wandelschoenen mee.
Vijfdaagse busreis naar de
Gaume en de vallei van de Semois
• Van dinsdag 18 tot en met
zaterdag 22 augustus
Dit jaar kozen we voor het
uiterste zuiden van België
als bestemming. We verkennen de Gaumestreek en de onvolprezen vallei van de Semois. Het
reisprogramma moeten we nog verder uitwerken en het is niet uitgesloten dat we ook nog natuurgebieden
in de Ardennen of in de nabije buurlanden bezoeken. We streven alleszins weer naar een gezonde mix van
natuur, erfgoed, culinaire geneugten
en vooral ook gezonde, maar haalbare wandelingen.
De deelnameprijs kennen we vandaag
nog niet, maar die houden we, zoals altijd, zo democratisch mogelijk. Wie er
bij wil zijn wacht best niet en schrijft
onmiddellijk 100 € voorschot per persoon over naar rekening BE65 4700
5080 6196 van Paul Debaenst met de
vermelding ‘Semois … personen’.
Meer informatie over deze één- of
vijfdaagse bij Marc Decorte (decorte.
marc1@skynet.be of 0477/338 919).
Geef, wanneer je je inschrijft, ook
steeds je e-mailadres en gsm-nummer
aan Marc door.

bvba Marechal-Dewolf
Een groen pluspunt in bouwen!

Koopmansstraat 19
8000 Brugge
0472/65 64 60
050/33 20 22
info@professioneelisoleren.be
www.marechal-dewolf.be

Erkend isolatiedeskundige
Ecologische isolatie
Isolerende dakramen
Mooie groendaken
Duurzame loodvrije zonnepanelen

1,5 hectare nieuw bos in Lichtervelde
Zaterdag 15 november, op de ‘Dag
van de Natuur’, werden de laatste
grote aanplantingen in de Lichterveldse Huwynsbossen gedaan. Om de
vele duizenden jonge bomen en struiken de grond in te krijgen, sloegen
het Agentschap voor Natuur en Bos,
De Verrekijker, de gemeente Lichtervelde, Natuurpunt de Torenvalk
en Natuurpunt Houtland de handen
in elkaar. Naar aanleiding van deze
plantactie hadden wij een gesprek
met Koen Maertens, de boswachter.
HGB: De voorbije zomer stond hier
nog maïs en nu wordt hier een bos
aangeplant. Hoe kan dat?
Maertens “Het Agentschap voor Natuur en Bos hanteert een uitdovende
politiek bij het bebossen van landbouwgronden.
Toen deze percelen in 1992 werden
aangekocht, waren die verpacht aan
landbouwers. Omdat grondverlies
voor een landbouwbedrijf geen pretje
is, mochten de pachters die percelen
nog een aantal jaren gratis gebruiken.
Zo hadden zij de nodige tijd om nieuwe gronden te zoeken.

die de ouders van de Lichterveldse
‘pasgeborenen’ (geboortejaar 2013)
plantten en de 20 zwarte populieren,
die de eerste planters en prominenten in de grond zetten.”
HGB: Over welke soorten spreken
we dan?
Maertens “De soortkeuze en het aantal exemplaren zijn beïnvloed door
meerdere factoren: aandacht voor
trekvogels, beleving van het landschap,
bodem, ervaringen met eerdere
bebossingen, houtkwaliteit, pionierboomsoorten en climaxboomsoorten, waterstand en ziektegevoeligheid.
Es en zwarte Els worden bijvoorbeeld
niet meer aangeplant omdat zij de
laatste jaren last hebben van enkele
nieuwe ziektes. Een paar essen kwam
er toch tussen, met dank aan duiveldoet-al Geert Cools. Ook meidoorn
hebben we deze keer niet aangeplant.
Daarvan staan er al genoeg in het bos
en we hebben ook rekening gehouden met bacterievuur, een ziekte waar
de meidoorn gevoelig voor is.

In de brede struikboord maken vooral
rozensoorten en sleedoorn de dienst
uit. Deze kleuren de bosrand in het
voorjaar mooi wit, maar ze zorgen
ook voor broedplaatsen voor kleine
zangvogels, dekking voor jachtwild en
ze beschermen het bos tegen de wind.
Trekvogels kunnen er op krachten komen door zich te goed te doen aan de
bessen en noten van boskers, Europese vogelkers, hazelaar, kastanje en lijsterbes. Al zijn mensen die bramengelei
of ‘sloe gin’ willen maken waarschijnlijk
ook toekomstige klanten.
We hebben ook voldoende plaats gelaten tussen die struikrand en de Ridderstraat. Dat laat bosranddynamiek
toe. Zo krijgen bosrandplanten en -insecten er alle ruimte. Die ruimte kan
je later ook gebruiken om er bijvoorbeeld tijdelijk hout te stapelen.
In het echte bos hebben we zowel
snelle groeiers als trage groeiers geplant. Die snelle groeiers, zo’n 75 %
van het totaal aantal bosbomen, zijn
pioniersoorten. Die doen voor mij

Dit jaar liep de laatste pachtovereenkomst af. De landbouwer in kwestie
heeft deze gronden van 1992 tot
2014 gratis mogen gebruiken, maar
met het aflopen van deze overeenkomst kwamen deze percelen vrij
voor datgene waarvoor ze in 1992
werden aangekocht: bebossing. Na
deze aanplantingen heeft Lichtervelde nu 35 hectaren bos.
HGB: Hoeveel bomen en struiken
zijn er op 15 november geplant?
Maertens “Zo’n 6.000 in totaal. Dat
is dan de bosaanplant met grenshaag
en struikboord, aangeplant door de
vrijwilligers uit Lichtervelde en de Natuurpuntvrijwilligers, de dreefbomen

De 6000 plantgaten waren voorgeboord, maar de regen en de zware kleigrond maakten het een hele
uitdaging om de bomen en struiken ook effectief de grond in te krijgen. Gelukkig kwamen er, ondanks
het barslechte weer, meer dan 50 mensen opdagen om mee te planten. Foto: Peter Lemmens.
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aan bodemverpleging door hun bladval
en zo helpen ze de trage groeiers.
Esp of ratelpopulier genoot mijn voorkeur. Kloonpopulieren mogen we niet
meer zetten, maar ratelpopulier is een
inheemse populier met als voordeel, of
last - hangt er van af hoe je het bekijkt dat die zich vegetatief voortplant. Vanuit
hun wortels maken ze nieuwe scheuten,
en zo kan je mooie resultaten bekomen,
zeker in zware kleigrond zoals in de
Huwynsbossen. Ook berk en schietwilg
zitten bij die pioniers.
Als het bos wat ouder is en de snelle
groeiers gekapt of afgestorven zijn, krijgen de climaxbomen alle ruimte. In dit
deel van het bos hebben we beuk, iep en
zomereik aangeplant. Die zomereiken zijn
wel wat speciaal: 4 jaar geleden hebben
we, samen met de boswachter en bosarbeiders van de kwekerij in Koekelare,
eikels geoogst onder Adam en Eva, twee
zware eiken in het domeinbos Wijnendale. Die eikels zijn toen geplant en leveren nu fantastisch plantgoed op.

O ja, er is ook een buitenbeentje aangeplant: een 150-tal grove dennen probeer ik ook. Een knipoog naar overtrekkende kruisbekken en ransuilspotters.”
HGB: Er liggen ook dreefjes in het
nieuw aangeplante bos. Zijn die toegankelijk voor het publiek?
Maertens “Neen, dat is niet echt de
bedoeling. De dreefjes zijn exploitatiedreefjes voor het onderhoud. Binnen
een aantal jaar groeien die dicht met
overhangende takken. Dat is beter zo. Ik
hoop alleszins dat de mensen de jonge
beplanting respecteren en de bomen
alle kansen tot groeien geven.“
HGB: De Huwynsbossen werden
tijdens de Eerste Wereldoorlog intensief gebruikt door de Duitsers.
Gebeurt daar nog iets rond?
Maertens “Ja, daar ben ik wel nog wat
mee van plan. Op vraag van enkele
mensen werken we nog iets uit rond
de Eerste Wereldoorlog in Lichtervelde.
En het Agentschap voor Natuur en Bos
ANB heeft een klaprozenproject lopen.

Misschien is er nog enkele jaren plaats
voor die bloemenpracht in de dreefjes.
Ik probeer het alvast klaar te stomen.
Een herdenkingsbord voor WO I werd
ook al voorgesteld en ook dat lijkt mij
een haalbare kaart.”
HGB: Alles lijkt nu aangeplant.
Komt er nog meer?
Maertens: “Het Agentschap voor Natuur
en Bos en z’n voorganger, ‘Bos en Groen’,
kwamen vroeger al met de locale actoren overeen dat er niet meer dan om
en bij de 60 hectaren bos komt tussen
Dominiek Savio in Gits en het centrum
van Lichtervelde. Die oppervlakte is nog
niet helemaal gerealiseerd.
Voor de Huwynsbossen ligt er nog een
uitbreiding voor de hand langs de spoorweg in Hooglede. Daar liggen nog weiden, die op het gewestplan als bosgebied
zijn ingekleurd. Andere gronden kunnen
in principe ook nog bebost worden, al
hopen we daar niet onmiddellijk op. De
geruchten dat er een groot bos tussen
Dominiek Savio en de Huwynsbossen
komt, kloppen gewoonweg niet.
Bij het ANB zien we meer heil in het
landschappelijk koppelen van die bossen met bomenrijen, braakterreintjes,
hagen, poelen en trage wegen. Bebossingen door privépersonen die tussen
Dominiek Savio en de Huwynsbossen
wonen, kunnen natuurlijk ook. Een opdracht voor bosgroep Houtland, bosgroep IJzer & Leie en stad-land-schap
’t West-Vlaamse Hart.
Wat nu volgt, is de vraag welke richting
het met de Huwynsbossen uit moet.
Hoe gaan we het beheren? Dat wordt
zoeken naar een evenwicht tussen een
recreatieve, ecologische en economische functie. De eerste twee zullen
zwaar doorwegen. Het economische
aspect, houtoogst, zal de eerste jaren
beperkt blijven en steeds in functie staan
van het gewenste beheer.

Het nieuwe bos op 14 november (boven) en 15 november (onder).
In de late namiddag zaten ook de laatste planten in de grond. Foto’s: Geert Cools.
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Het ANB werkt ondertussen aan een
richtinggevend natuurbeheerplan en dit
voorjaar vragen we daarover de mening van iedereen uit de streek. Ik ben
benieuwd of ik op de rem zal moeten

staan om die twee belangrijkste functies
met elkaar te verzoenen, want het is niet
de bedoeling dat de Huwynsbossen een
uitbreiding van het gemeentelijke sportpark worden.
Ook de ontwikkeling van het gebied
rond de Huwynsbossen is belangrijk. Ik
zag daar graag wat meer dynamiek. Hoe
zit het bijvoorbeeld met de trage wegen tussen Gits en Lichtervelde? Wanneer komt er een ruiter en/of menpad
door de streek, zodat ruiters niet alleen
in het bos terecht kunnen om hun ding

te doen? Worden de Huwynsbossen
op termijn één groot speelbos, gelinkt
aan bivakterrein ‘De Radar’? En is dat
dan alleen voor kinderen die daar logeren of ook voor bushcraftorganisaties?
Kopen we, liefst in samenwerking met
de gemeente, grond bij voor een hondenloopzone? Er circuleren ideeën genoeg, maar de basisvraag blijft natuurlijk
of de Huwynsbossen dat allemaal wel
aankunnen.”

ANB, het gemeentepersoneel, de leden
van de cultuurraad, de mensen van de
Verrekijker, Natuurpunt de Torenvalk en
Natuurpunt Houtland, de natuurgidsen,
alle ouders en grootouders, de prominenten uit Lichtervelde en omgeving en
de vrijwilligers nog eens bedanken voor
hun hulp bij het planten van het laatste
stukje van de Huwynsbossen.”
Peter Lemmens & Koen Maertens

HGB: Bedankt voor dit gesprek.
Maertens: “Ik wil alle collega’s van het

Het huidige bos (aangegeven door de groene lijn) werd tijdens de Eerste Wereldoorlog intensief gebruikt als oefenterrein door de Duitsers. Op deze luchtfoto zie je
duidelijk de ‘manholes’ en oefenloopgrachten. Linksboven een springtuig dat werd opgegraven bij het boren van de plantgaten. Info en foto’s: Geert Cools.
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Poëzieroute Praatbos (Vladslo) ingehuldigd
De voorbije herfst werd in het Praatbos in Vladslo een nieuwe poëzieroute
ingehuldigd. Samenstellers van die route zijn de mensen van de Lappersfort
Poets Society. De tien geselecteerde
gedichten staan in het teken van de
Eerste Wereldoorlog. Ze gaan in dialoog met de prachtige natuur in de
omgeving en met de geschiedenis.
Kollwitz
Middenin het Praatbos in Vladslo ligt een
Duits kerkhof waar 25.645 gesneuvelde
Duitse soldaten rusten. Een van hen was
Peter Kollwitz, zoon van de bekende
Berlijnse expressionistische beeldhouwster en tekenares Käthe Kollwitz. Door
haar beeldengroep ‘Het Treurende Ouderpaar’ werd het kerkhof wereldberoemd.
Een paar jaar geleden werd in het Praatbos al een gedichtenroute uitgewerkt
rond het thema ‘bos’. Helaas verdwenen

een aantal bordjes en werden andere
beschadigd. Boswachter Herman Van
den Bosch vroeg aan de mensen van
de Lappersfort Poets Society om een
nieuwe route samen te stellen rond het
thema ‘oorlog’.

steun van de bosdichters en vele andere
organisaties werd uiteindelijk het grootste deel van het Lappersfortbos (13
hectare) gered. Zie www.natuurenbos.
be/lappersfortbos & www.uitinwestvlaanderen.be/10235/.

Lappersfort Poets Society
De Lappersfort Poets Society ging graag
op die vraag in. Ook in het Lappersfortbos in Brugge stelden de bosdichters al
een poëzieroute samen. Deze informele
groepering van dichters ontstond kort
na de eerste bezetting van het Lappersfortbos (rond 2002) in de schoot van
het Groene Gordel Front (GGF).

Poëzieroute
Peter Theunynck, woordvoerder van de
Lappersfort Poets Society, selecteerde
voor de nieuwe poëzieroute gedichten van tien dichters. U treft in het bos
teksten aan van de drie vrije Brugse
stadsdichters (Hedwig Speliers, Peter
Theunynck en Lies van Gasse), van de
voormalige stadsdichter van Damme,
Frederik Lucien De Laere, van Joris
Denoo, Staf Dewilde, Johan de Boose,
Hilde Keteleer, Linda van Mieghem en
van de overleden dichter Marc Braet.
Ze belichten op een heel aangrijpende
manier de problematiek van de oorlog.

De dichters streefden ernaar om de bescherming van het Lapperfortbos en de
problematiek van de zonevreemde bossen op de politieke agenda te houden,
ook nadat de bosbezetters in oktober
2002 uit de bomen waren verdreven.
Door de acties van de bosbezetters, de

Ingewandeld
Op 5 oktober 2014 werd de nieuwe
poëzieroute ingewandeld. Boswachter
Herman Van den Bosch verwelkomde
een groep enthousiaste wandelaars en
vertelde over de geschiedenis van het
bos. Peter Theunynck schetste het tot
stand komen van de route en las samen
met Lies Van Gasse en Frederik Lucien
De Laere een aantal gedichten voor. Luc
Vanneste van het Poëziebosnetwerk
(www.poeziebos.be) organiseerde een
kort slotmoment bij de beelden van
Käthe Kollwitz. De aanwezigen genoten
van zon, poëzie en de schitterende natuur in dit nog veel te onbekende bos.
Het Agentschap voor Natuur en Bos zal
via nieuwe bordjes ook de bezoekers
aan het kerkhof op de aanwezigheid van
het Praatbos en de nieuwe poëzieroute
attenderen. Meer info vind je op www.
natuurenbos.be/praatbos.
Lappersfort Poets Society

Een poëtische wandeling bij lekker herfstweer: meer moet dat niet zijn.
Links dichter Frederik Lucien De Laere, midden achteraan boswachter Herman Van den Bosch en rechts
vooraan dichter Peter Theunynck. Foto: Georges Pollentier.
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Een paar gedichten uit de poëzieroute

BRANDGRENS (fragment)

REHABILITATIE

’s Ochtends ontmoet ik mijn minnaar
in de elfde geestenstad.

Jonge jongens, schouder aan schouder
in de kogelgrijze regen, verscholen
achter het gemarmerde gelaat

Zijn handen zijn takken,
zijn huid is schors,
zijn handen waren takken.

van Heer Veelvraat. Hoe helder
het gras nu. Hoe gretig
de granaten schieten

Ik keek in zijn generfd gezicht
en voelde slechts rondom.
Zijn handen waren takken,
takken werden draden,
ik dacht aan een bloem in zijn stem.
© LIES VAN GASSE

in de polder. Negen olmen
in overjaarse overjassen
overschouwen wat pijn doet
aan de ogen: Moeder McFarlane.
Elke dag breekt een stuk van haar
hart in die regen van vriendelijk vuur.
Elke dag ziet ze haar jongen:
geschoten bij het krieken.
Wat moet ze met de bloemen?

TOEKOMSTPLAN
We zijn geschapen om te scheppen
niet om te vernietigen
en toch moeten wij na elke rel weer ontwaken
in een kaal landschap
moeten wij de strijd weer staken
en van nul beginnen.
Men leerde ons te spelen
met tinnen soldaatjes of met star wars.
We ranselden de vijand af
in onze games.
We leerden van jongsaf te haten.
Het moet mogelijk zijn
te leven buiten de omwallingen
prikkeldraden door te knippen
en de ander te verrassen
met goedbedoelde goedheid
zelfs al kennen wij hem niet
of spreken wij zijn taal niet.

Al die jaren weigeren
te sneuvelen. Hoofd geheven,
hoopvol wachtend op dat ene woord.
© PETER THEUNYNCK

VREDE
Wie zal ons vleugels geven als die van de duif
Zodat wij over alle koninkrijken van de aarde
Vliegen en binnengaan in de zuidelijke hemel
En wie daarna zal ons geleiden naar de Stad
De Stad van de grote Koning die ons ziet
Wie dit schrijft schrijft strofisch het verblijf
Hij schrijft zijn versverblijf voor deze Vesting
© HEDWIG SPELIERS

© FREDERIK LUCIEN DE LAERE
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Vogelen in de Venen
Van vrijdag 27 tot en met zondag 29 maart trekken we met onze natuurstudiewerkgroep naar de Hoge Venen. We gaan er van ’s morgens tot ’s avonds
op zoek naar bijzondere vogels.
Doelsoorten zijn blauwe kiekendief, goudvink, havik, klapekster, korhoen,
kraanvogel, kruisbek, notenkraker, raaf, rode wouw, ruigpootuil en slechtvalk.
Onze speciale aandacht gaat uit naar de zeldzame dwerguil. Die broedt sinds
een paar jaar in de oude naaldbossen van de Hoge Venen. (Meer info over
deze excursie middenin dit ‘Groene Blad’, op pagina 17.)
Twee jaar geleden, van vrijdag 22 tot en met zondag 24 maart 2013, trokken we al eens naar de Hoge Venen voor een weekendje vogels kijken. Paul
Debaenst pende zijn ervaringen toen neer en zijn verslag lees je hieronder.
De activiteitenkalender in ons Groene
Blad krijgt altijd mijn volle aandacht. En
des te meer wanneer in januari mijn oog
valt op de aankondiging ‘Weekend Hoge
Venen’. Een natuurgebied dat ik al meermaals bewandelde in zomer-, herfst- of
wintertooi, maar nog nooit bij frisgroene
lentebloesems. Doen dus!
Met twaalf ‘man’, deels fervente vogelaars, trekken we die vrijdagavond naar
de Hoge Venen. Een hechte groep vanaf
het begin. De lentebloesems mag ik vergeten. Buiten het wit van de sneeuwroute, in het licht van de koplampen, kunnen we enkel de pikzwarte vriesnacht
raden. De laatste kilometers vóór we
aankomen, turen we vanuit de rijdende
auto de omgeving af in de hoop Ardense
fauna te ontdekken. Het resultaat is magertjes: drie konijnen in de sneeuw.
Een mens op leeftijd kan al wat comfort verdragen: een warm onthaal in een
gezellige B&B, ’s avonds een gezellige afsluiter bij de gloed van de open haard
en een schemerlamp. Meer hoeft dit niet
te zijn. Maar hier niets van dit alles. Back
to basics! Een gîte op zijn jeugdherbergs:
net, functioneel en met koud neonlicht.
“Non monsieur, pas de lits jumeaux. Des
lits superposés…”. Niets voor tortelduiven. Een verre souvenir van ooit beleefde GR-wandelweekends komt in me op.
24

Een test voor de motivatie: wie wil er
korhoenders zien? Een soort die in België enkel nog in de Hoge Venen voorkomt. Nadeel: present zijn bij het ochtendgloren.

Dé verrassing van de dag: een visarend
boven ons hoofd. Die beklaagt zich wellicht dat hij zijn overwinteringsgebied zo
vroeg verliet.
Een wandeling tot de middag scherpt de
honger. Picknick in open vrieslucht. De
opgenomen calorieën lukken er maar
niet in onze inwendige stoof aan te steken. Vergeten we even bij het zien van
een beverburcht.
In een verlaten steengroeve werd een
oehoe gespot. We wagen het erop, maar
uiteindelijk beseffen we dat het voor een
andere keer zal zijn. We doen er wel een
vondst, binnen handbereik nog wel! Een
bunzing. Prachtige pels, een kraag vol.
Weliswaar dood.

Om 5.45 u. klopt de ‘wekdienst’ op alle
deuren. Al te dwingend. Met een lege
maag op stap voor een groot uur. Knisperende voetstappen op de verijsde
sneeuw. Lente op zijn koudst, ijzige gure
wind. Op een uitkijkplateau aan het Signal de Botrange turen we geduldig door
bevroren verrekijkers en telescopen.
Opeens korhoenders in het vizier. Drie
mannetjes baltsen met gespreide staartveren om elkaar heen in de hoop dat de
wijfjes hen bewonderen. Het blijft een
mannengedoe. We zijn niet de enigen
die hen begluren: een vos loopt onze
lens voorbij. Zelden zo verlangd naar
een ontbijt in een verwarmde ruimte.
Het felle neonlicht kan me niet schelen.
Terug op weg. Een rondrit langs plekken waar Geert eerder al interessante
waarnemingen deed. We gaan op zoek
naar de waterspreeuw. Vind je in de nabijheid van Ardense rivieren. En inderdaad, we hebben prijs. Opvallend witte
keel en een schichtige vlucht boven de
vliedende beek.

Deze kruisbek (Loxia curvirostra)
liet zich gewillig bewonderen.

Een geelgors, een bedreigde soort in
Vlaanderen, kleurt onze lens fluorescerend geel. En we spotten een kruisbekman op de top van een spar. Opvallend,
die prachtige steenrode kleur van zijn verenkleed. Hij heeft zijn naam niet gestolen:
met zijn gekruiste snavel weet hij de zaden uit de kegels van naaldbomen te halen. Op de volgende top troont het wijfje.
Te herkennen aan haar olijfgroene kleur.
In het bos van Logbiermé gaan we op
zoek naar de ruigpootuil. De auto weet
geen weg met de gladheid van de bos-

weg. Dan maar te voet. Op een open
plaats met beuken gaan we op zoek naar
het kleine uiltje, helaas zonder succes.
Holten in de bomen wijzen op de aanwezigheid van spechten. Twee zwarte
spechten gunnen het ons.
‘s Avonds laten we het ‘back to basics’principe even varen. De ‘truite aux
amandes’ smaakt voortreffelijk!
Zondag vroeg in de morgen is er voor
de doorzetters, zes in totaal, een zelfde
scenario. De hevige wind is er te veel
aan, maar door de sneeuwvlokken heen
krijgen ze wel een ree in het vizier.
Geert hoopt al twee dagen de zeldzame taigaboomkruiper te spotten. Bij
een wandeling rond het ‘lac d’Eupen’ lukt
het ons!
Deze maal de picknick in een café.
Warme afsluiter van een geslaagde
meerdaagse. Een belevenis voor wie de
eerste maal zo een vogelspotweekend
meemaakt.

Het voorjaar van 2013 was onnoemelijk koud, het voorjaar van 2014 absurd warm. Geen idee dus wat we dit
voorjaar mogen verwachten. Volgens het KMI is in maart alles tussen –19,6°C en + 24,2°C mogelijk.

Na een grote drie uur westwaarts komt
Torhout in zicht. Daarmee zijn we echter
nog niet thuis. De gehuurde auto mag
pas in ‘gekuiste versie’ terugbezorgd
worden en Stevens auto verkeert in hellende staat: platte band… Ach, en dan?

Met 12 man is dit in 1, 2, 3 afgehaspeld.
Solidariteit tot het eind!
Paul Debaenst
Foto’s: Veronique De Craecker

nieuw:

lk
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i
B
biobuurtwinkel
We zijn open van
ma-do 9u - 18u,
vr 9u - 19u,
za 9u - 17u
Industrielaan 3, 8820 Torhout
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De Orne: het groene
en landelijke Normandië
Kort na Nieuwjaar worden graag al
eens zomerse vakantieplannen gesmeed. Mogen wij u de Orne aanbevelen? 60 leden van Natuurpunt Torhout
trokken er afgelopen augustus voor 5
dagen naartoe. Met het volgende reisverslag zetten we u zeker al op het
goede spoor.
Dag 1 (19/08/2014):
langs ‘hoogtepunten’ naar onze
bestemming in Bellême
“Een reis laat je best al beginnen van zodra
je de huissleutel van je woning omdraait.”
Met die wijsheid voor ogen houden we
in Montdidier een eerste keer halt. Een
eerste heuvel in het landschap. Dankzij
illustere inwoner Parmentier is de aardappel bij ons gemeengoed geworden.
Daarna volgt Gerberoy, één van ‘Les
plus beaux villages de France’. Tegen de
verweerde muren die het ministadje en
de tuinen van Henri Le Sidaner omgeven, groeien heel wat schaduwplanten.
(Stok)rozen in een palet van geuren en
kleuren zorgen er voor charme.
Geen charme, maar des te meer imponerende zelfverzekerdheid, straalt de
burcht van Château-Gaillard uit. Korte
tijd was deze burcht langs de meanderende Seine de controlerende toegangspoort tot Normandië. Voor ons een
eerste panoramische picknicklocatie.
‘s Namiddags wandelen we een flink
stuk van de GR 26 in de vallei van de
Eure. Koningskaars, met zijn opvallende
paarse meeldraden, voegen we aan de
plantenlijst toe.
Het departement van de Eure behoort
al tot de regio Normandië, maar Bellême is ons doel. De ‘Normandy Country Club’ wordt onze uitvalsbasis voor
de komende dagen: veel groen, geen
lawaai, mooi ingericht en - nooit zonder
belang! - een voortreffelijke kok achter
het fornuis.
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Dag 2 (20/08/2014):
het regionaal natuurpark
van de Perche
Het kan geen kwaad, beste lezer, om
na de heenreis met zijn onvermijdelijk
te overbruggen afstand een dag zonder veel kilometers in te plannen. De
tweede dag word daarom integraal aan
het Parc naturel régional du Perche
besteed. Wat is er zaliger dan op een
veelbelovende augustusmorgen een vijftal kilometer langs de bosrand te wandelen? De plantenlijst wordt meteen
langer en een koets met twee schimmelgrijze Percheron-paardjes steekt ons
voorbij.
La Chapelle-Montligeon zorgt niet voor
een religieuze opstoot, maar de aperitief
van Noël bevordert wel de semi-spirituele opmerkingen van menige deelnemer.
In Moutiers-au-Perche kun je de landelijkheid proeven: 88 inwoners nog,
maar eeuwenoud. Hier geeft ‘La Montagne’ van Jean Ferrat inhoud aan wat we
zien: authenticiteit die zich - ondanks of
dankzij ? - tweedeverblijfstoerisme weet
staande te houden.
De landschapswandeling vanuit het ‘Ecomusée’ in Saint-Cyr blijkt langer en lastiger dan vermoed, zodat de dolmen in
Sainte-Gauburge zijn mysteries voor de
reizigers blijft bewaren. Soms kan Marc
het niet laten net iets te veel op het
programma te plaatsen. Bezondig u daar
niet aan, beste lezer.
Dag 3 (21/08/2014):
Franse flair in Alençon en
les Alpes Mancelles
Als je een streek bezoekt, laat dan ook
niet na wat van de ‘couleur locale’ mee te
pikken. In de Orne doen we dat door
de hoofdstad van het departement,
Alençon, op de marktdag aan te doen.
Tijdens een wandeling zien we highlights van de stad, nadien krijgen we elk
de opdracht een typisch Frans streek-

product te kopen. Verbaast het je dat de
picknick nadien op de historische motte
van Assé-le-Boisne gezellig wordt? Kaas
en worst delen terwijl je in gedachten
mijmert over hoe het er destijds in de
priorij aan je voeten aan toe ging...
Saint-Cénéri-le-Gérei is een dorpje
met legenden over bijen en zwervende
monniken. En met één van de mooiste
landschapstuinen van Normandië. Flink
wat reliëf ook, zodat men hier over ‘de
Alpen van Le Mans’ spreekt. Fransen zitten nooit verlegen om enige lichte overdrijving.
Deze derde dag ronden we af met een
wandeling in La Perrière, gelegen aan
de rand van een bos. ‘La ruelle puante’
(= het stinkstraatje) is er nog altijd, de
leerlooierij al lang niet meer. Marc wijst
ons op de rijke stijlkenmerken van een
huis waar ooit het kostbare zout opgeslagen werd. Het zijn niet alleen Parijzenaars die het hier bekoorlijk en interessant vinden...
Dag 4 (22/08/2014):
het regionaal natuurpark
Normandie-Maine
Volop aandacht voor de natuur tijdens
onze vierde reisdag. Na een alweer
heerlijk ontbijtbuffet brengt de bus ons
naar La Lande de Goult, een dorpje van
‘deux fois rien’, maar mét een hele strook
bos, deel uitmakend van het immense
Forêt d’Ecouves. De Korrelschallebijter,
onderweg al uitvoerig toegelicht door
Marc, treffen we er inderdaad aan, de
Koningsvaren niet.
En laat daar ook nog twee eenzame
kapelletjes langs een bosweg staan, die
Marc allebei open krijgt voor onze groep.
Een dame die het plaatselijke erfgoed wil
bewaren en gewaardeerd zien, geeft ons
er vol overgave tekst en uitleg bij.
Daarna is het meer dan tijd om naar het
bezoekerscentrum van het natuurpark

Normandie-Maine in Carrouges te rijden. Na een vlugge picknick tussen de
oude hoogstammige fruitbomen, krijgen
we de mogelijkheid om zowel het statige
kasteel als het bijhorend ecomuseum te
bezoeken. Telkens met deskundige uitleg.
Ook in de Orne kun je de alom geroemde streekproducten van Normandië
ontdekken. Dat leren we aan het eind
van de dag bij Hugues Desfrièches, die
ons niet alleen zijn biologische appelbomen toont, maar ons ook wegwijs maakt
tussen cider, pommeau en calvados.
Dag 5 (23/08/2014):
La Trappe, le pays d’Auge
en Honfleur op weg naar huis.
Na het onvermijdelijke valiezen pakken
rijden we amper een half uurtje om dan
in het bos van La Trappe oog in oog te
staan met een paar jonge reeën. Kan
tellen als ochtendervaring! Al is de ontmoeting met een 90 jaar jonge monnik
die ons vrolijk tegemoet komt op zijn
mountainbike dat evenzeer, zij het op
een ander vlak.
De terugweg, beste lezer, is een noodzakelijk kwaad, maar ook een opportuniteit. Daarom gaan we niet zomaar ergens picknicken, maar wél in het via zijn
kaas wereldberoemd geworden dorpje
Camembert, waar boerin Marie Fontaine, later mevrouw Harel, aan de oor-

sprong lag van de kaas die sedert 1983
een AOC-label draagt. Picknicken kun je
er aan de oever van de La Viette-beek.
Na de middag schuiven steeds meer
typische Normandische vakwerkhuizen
voorbij terwijl de bus zijn weg inkort.
Toch krijgen we in Fourneville nog
de mogelijkheid om een mooie landschapswandeling mee te pikken die
eindigt bij een ‘lavoir’, een publieke wasplaats van weleer.

Dit verslag is een sterk ingekorte synthese
van wat o.a. Noël Aneca, Marc Vanhee,
Franky Van Wynsberge en Hilde Cuvelier
en passant noteerden.
Wie graag de lijst krijgt met alle waarnemingen, kan deze opvragen bij het
secretariaat.
Marc Decorte

Daarna volgt nog een te kort bezoekje aan Honfleur, het overbekende kustplaatsje waar alles zich
rond het oude havendok met zijn
smalle, maar hoge stapelhuizen afspeelt. Marc toont er ons de grootste houten kerk van Frankrijk. Het
vakmanschap van weleer verwijst
naar een historische achtergrond
van scheepstimmerlui en bewijst
de invloed van de Noormannen,
die hun naam gaven aan dit unieke
deel van Frankrijk.
Met al die herinneringen in het
achterhoofd schuiven we even later over de indrukwekkende Pont
de Normandie. Nog een goed geregelde autostradestop en we zijn
weer thuis. Waar gaan we volgende
keer heen?

Links: ‘Le petit Robert’, een ‘groot’ man, monnik in de abdij van La Trappe. Foto: Marc Decorte.
Rechts: boswandeling het Forêt d’Ecouves. Foto: Roney Debaillie.
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Nieuws van
‘Natuurfotografen Hoge Dijken’
Het voorbije jaar zijn de ‘Natuurfotografen Hoge Dijken’ er opnieuw in geslaagd
om verschillende fototentoonstellingen
te organiseren in bezoekerscentrum
‘De Grote Zaagbek’. We startten het
jaar met een tentoonstelling met werken van onze eigen leden; later konden
gastfotografen Leopold Dewulf en Bart
Vercruysse hun foto’s tonen.

Visarend met voorn.
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Als natuurfotografen willen we een zo
ruim mogelijk publiek kennis laten maken met onze prachtige natuur. We zijn
dan ook blij dat we de voorbije zomer
mochten tentoonstellen in bezoekerscentrum ‘De Nachtegaal’ in De Panne.
Iets meer dan 60.000 bezoekers konden er onze foto’s bekijken. Deze tentoonstelling was een thematentoonstelling over de zee, het strand, de duinen
en de duinbossen met een belangrijk
educatief luik, gericht op kinderen. Met
tekeningen en werkblaadjes, naar het

voorbeeld van onze foto’s, werden ze
uitgenodigd om op ontdekking te gaan
in de omgeving van het bezoekerscentrum. Zo deden ze heel wat kennis op
over de natuur.
Deze tentoonstelling toont nog eens
aan dat je niet tot aan het einde van
de wereld moet reizen om iets moois
te fotograferen. En het valt me op dat,
sinds de opkomst van de digitale fotografie, steeds meer mensen de natuur in
trekken om de pracht ervan in mooie
beelden vast te leggen. Toch geef ik deze
mensen graag de raad om er eens met
een natuurfotograaf of -gids op uit te
trekken. Zo doe je ervaring op en leer je
fotograferen zonder de natuur te verstoren. En bestudeer vooraf de organismen
die je wil gaan fotograferen: als je weet
waar ze groeien of hoe ze zich gedragen,
is de kans op succes vele malen groter!
Ondertussen zijn we ook gestart met

een nieuw fotoproject, deze keer in
samenwerking met de gemeente De
Haan. We zullen er alle mooie stukjes
natuur in beeld brengen tijdens de vier
seizoenen. Dit moet in het najaar van
2015 leiden tot een nieuwe fototentoonstelling over de natuur in De Haan.
De voorbije herfst was uitzonderlijk
warm, met weinig regen en temperaturen die op 31 oktober op vele plaatsen
nog opliepen tot boven 20 °C. In Ukkel
werd met 20,3 °C het oude record uit
1925 gebroken. Het werd de warmste 31e oktober sinds de start van de
metingen. De vele tientallen Grote zilverreigers die, verspreid over de ganse
provincie, werden gespot zijn het gevolg
van deze warme nazomer. En zo lang er
voldoende voedsel is, blijven ze in onze
polders overwinteren.
Voor mij was de komst van een Visarend
het toppunt. Ik koesterde al heel lang de
hoop ooit eens een Visarend met prooi

te kunnen fotograferen. En toen ik vernam dat er een verbleef in de omgeving
van twee visvijvers tussen Oedelem en
Sijsele, trok ik er naartoe. De eerste
poging mislukte, zowel voor mij als de
Visarend: hij greep naast zijn prooi.
Twee dagen later, met een blauwe hemel en stralend weer, reed ik er opnieuw naartoe. Deze vijver is tamelijk
groot, dus ik hoopte dat hij niet alleen
succesvol zou duiken, maar dat hij dat
ook voldoende dicht bij mij in de buurt
zou doen. Maar bij de tweede duik was
het raak: de Visarend ging helemaal kopje onder om een Voorn in zijn klauwen
te slaan.
De snelheid waarmee een Visarend
duikt is onvoorstelbaar. Gelukkig had
ik mijn camera ingesteld op continue
autofocus en de beeldsnelheid op 5,5
beelden per seconde. Achteraf heb ik
er de beste beelden uit geselecteerd en
het is me uiteindelijk toch gelukt om er

een tiental scherpe foto’s aan over te
houden. Ik ben blij dat ik dit eindelijk op
beeld heb kunnen vastleggen.

Ten slotte wil ik nog meegeven dat
je vanaf zondag 11 januari de 7e
natuurfototentoonstelling van Natuurfotografen Hoge Dijken kan
komen bekijken in bezoekerscentrum ‘De Grote Zaagbek’, Oude
Brugseweg 239 in Oudenburg. De
tentoonstelling loopt nog tot eind
juli en is (gratis!) te bezichtigen op
woensdagnamiddag van 14.00 tot
16.00 u. en op zondagvoormiddag
van 10.00 tot 12.00 u.

Tekst & foto: Freddy Cordy
Opnamegegevens: Nikon D7100 lens 300 mm
f 2,8 met 2 x verdubbelaar, diafragma
f 6,3, ISO 800, 5,5 beelden/sec.

De visarend schrikt niet terug voor een stevige duik.
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Migratie
De vogeltrek spreekt tot de verbeelding: die jaarlijkse, seizoensgebonden
reis die veel vogels ondernemen om
te profiteren van de betere broed-,
voedsel- of weersomstandigheden in
veraf gelegen gebieden.
Zo trekken onze boerenzwaluwen in
de winter vooral naar West- en Centraal-Afrika, ruwweg tussen Ivoorkust
en Angola. Of denk aan die Noordse
stern uit Groningen, die in de zomer
van 2011 een ‘rugzakje’ met meetapparatuur meekreeg en een jaar later
meer dan 90.000 km. op de teller
had staan: via Nieuw-Zeeland naar de
Zuidpool en weer terug.

Drieteenstrandlopers en één bonte strandloper in Platier d’ Oye.
Foto: Patrick Keirsebilck.

Ook voor de natuurfotograaf zijn trekvogels een prachtig onderwerp én een
uitdaging. Geniet ervan, maar houd afstand. Elke keer dat onze wintergasten
opvliegen kost hen dat energie, energie die broodnodig is om in de lente
de terugreis te kunnen aanvatten.
Kieviten in de Uitkerkse polders.
Freddy Cordy

Foto: Eric Zutterman.

Kraanvogels boven het ‘Lac Du Der’. Foto: Noël Cabbeke.
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colofon
Natuurpunt Houtland vzw
Secretariaat
Secretariaat NPH vzw,
Torhoutstraat 66, 8810 Lichtervelde
T: 051/700 695 of E: peter.lemmens@houtland.com
W: www.houtland.com
Nieuwsbrief ‘De Groene Flits’ (zie website).
Het secretariaat is dinsdag en woensdag doorlopend
geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur. Andere dagen
en uren op afspraak.

Samenwerkingsverband tussen 3 Natuurpuntafdelingen en 2 onafhankelijke verenigingen.
Lid worden kan door lidgeld te betalen aan één van deze 5 verenigingen:
Afdelingen:
Natuurpunt Ruidenberg
Opgericht in 1974 te Koekelare
Lidgeld:
27 euro op Natuurpuntrekening 230-0044233-21. Als nieuw lid krijg je
een uitgebreid welkomstpakket en geniet je bovendien van allerlei voordelen.
Tijdschrift: 4 x Natuur.blad en 4 x Het Groene Blad van je lokale vereniging.
Tegen extra betaling kun je je ook abonneren op Natuur.focus en/of Natuur.oriolus
Contactpersoon NPR: Georges Pollentier (051/589 418 - Pollentier.Georges@outlook.com)
Natuurpunt Torhout
Opgericht in 1981 te Torhout
Lidgeld:
27 euro op Natuurpuntrekening 230-0044233-21. Als nieuw lid krijg je
een uitgebreid welkomstpakket en geniet je bovendien van allerlei voordelen.
Tijdschrift: 4 x Natuur.blad en 4 x Het Groene Blad van je lokale vereniging.
Tegen extra betaling kun je je ook abonneren op Natuur.focus en/of Natuur.oriolus
Contactpersoon NPT: Bart Van Thuyne (0479/812 963 - bart.van.thuyne@telenet.be)
Partners:
Natuurpunt Gistel-Oudenburg
Opgericht in 1996 in Gistel en Oudenburg
Je kan onze reservatenwerking steunen door storting
op rekeningnummer 293-0212075-88 met vermelding
van het projectnummer van het natuurgebied:
Reservaat Bourgognepolder: project 5554
Reservaat Snipgate: project 5562
Reservaat Zwaanhoek: project 5539
Lidgeld:
27 euro op Natuurpuntrekening 230-0044233-21. Als nieuw lid krijg je
een uitgebreid welkomstpakket en geniet je bovendien van allerlei voordelen.
Tijdschrift: 4 x Natuur.blad en 4 x Het Groene Blad van je lokale vereniging.
Tegen extra betaling kun je je ook abonneren op Natuur.focus en/of Natuur.oriolus
Contactpersoon NPGO: Koenraad Blontrock (059/250 697 - koenraad.blontrock@scarlet.be).

Het Groene Blad
‘Het Groene Blad’ is het driemaandelijks natuur- en
milieutijdschrift van de Natuurpunt Houtland vzw.

Gistel-Oudenburg

Ruimte
Opgericht rond 1970 in Diksmuide
Lidgeld: 4 euro op rekening 068-0670420-80
Tijdschrift: 4 x Het Groene Blad
Contactpersoon Ruimte: Jef Dumoulin (051/500 866 - jef.dumoulin@skynet.be)
Vrienden van de Hoge Dijken vzw
Opgericht in 1992 in Oudenburg
Lidgeld: 8 euro op rekening 068-2055083-68
Tijdschrift: 4 x Het Groene Blad
Contactpersoon VHD: Freddy Cordy (059/265 162 - cordy.freddy@skynet.be)
Werkgroepen:
Amfibieënwerkgroep (NPH vzw)
Contactpersoon: Geert Carette ((050/215 483 - geert.carette@skynet.be)
Vleermuizenwerkgroep (NPH vzw)
Contactpersoon: Info via secretariaat NPH vzw (051/700.695 - peter.lemmens@houtland.com)
Vlinderwerkgroep (NPH vzw)
Contactpersoon: Info via secretariaat NPH vzw (051/700.695 - peter.lemmens@houtland.com)
Beheerwerkgroep (NPR)
Contactpersoon: Georges Pollentier (051/589 418 - Pollentier.Georges@outlook.com)
Natuur.werkgroep Torhout (NPT)
Contactpersoon: Geert Carette (050/215 483 - geert.carette@skynet.be)
Werkgroep Trage Wegen (NPT)
Contactpersoon: Roney Debaillie (050 /214 574 - rdebaillie@gmail.com)
Natuurfotografen Hoge Dijken (VHD vzw)
Contactpersoon: Freddy Cordy (059/265 162 - cordy.freddy@skynet.be)
Vogelwerkgroep Hoge Dijken (VHD vzw)
Contactpersoon: Dirk Peene (059 /267 802 - dirk.peene@eandis.be)
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).

Abonnementen
U kan u abonneren op ‘Het Groene Blad’ door lid te
worden van Natuurpunt Gistel-Oudenburg, Natuurpunt Ruidenberg, Natuurpunt Torhout, Ruimte Diksmuide of de Vrienden van de Hoge Dijken vzw.
Wie al lid is van een andere Natuurpuntafdeling dan
Natuurpunt Gistel-Oudenburg, Natuurpunt Ruidenberg of Natuurpunt Torhout, of wie voorlopig
geen lid van Natuurpunt wil worden, kan ook een
abonnement nemen op ‘Het Groene Blad’. Schrijf
dan 10 euro over naar rekeningnummer BE22 7380
1475 6247 en vermeld daarbij ‘abonnement NP
Torhout’ of ‘abonnement NP Ruidenberg’.
Artikels
De auteurs dragen de volle verantwoordelijkheid voor
de inhoud van hun teksten. Overname van teksten of
illustraties mag, mits vooraf de verantwoordelijke
uitgever te contacteren. Vermeld steeds duidelijk
‘Het Groene Blad’. Artikels voor ‘Het Groene Blad’
van januari graag inleveren tegen 1 maart 2015.
Redactieraad en eindredactie
Cyriel Beernaert, Koenraad Blontrock, Freddy Cordy,
Roney Debaillie, Rose Deschynck, Leopold Dewulf,
Roland Eeckhout, Peter Lemmens, Georges Pollentier, Bart Van Thuyne en Katrien Vanhouteghem.
Vormgeving en druk
Drukkerij Bazuin, Bruggestraat 113, 8820 Torhout
T 050-211 611 - www.bazuin.be
‘Het Groene Blad’ is gedrukt op FSC papier
Oplage
1475 exemplaren
Verantwoordelijke uitgever
Johan De Smet,
Burgemeester Callewaertlaan 94, 8810 Lichtervelde

ACTIVITEITENKALENDER NATUURPUNT HOUTLAND VZW
Activiteiten van de Natuurpunt Gistel-Oudenburg, Natuurpunt Ruidenberg, Natuurpunt Torhout,
Ruimte Diksmuide, Vrienden van de Hoge Dijken vzw én externen.
Datum

Uur

Activiteit

Info

Za. 17 & zo. 18 jan.		

Het Grote Vogelweekend

zie p. 15

Za. 17 jan.

16.30 u.

Wulpentelling in de Bourgognepolder

zie p. 15

Zo. 18 jan.

8.45 u.

Watervogeltelling in Torhout en Kortemark

zie p. 15

Zo. 18 jan.

10.00 u.

Winterse fauna en flora in ‘De Hoge Dijken’

zie p. 15

Zo. 18 jan.

14.00 u.

‘Het Grote Vogelweekend’ in Groenhove-klooster

zie p. 15

Za. 24 jan.

9.00 u.

Akkervogeltelling Vrijgeweid

zie p. 15

Vr. 30 jan.

19.00 u.

Ledenfeest Natuurpunt Torhout

zie p. 15

Za. 7 feb.

9.00 u.

Controle slaapmuizenkasten

zie p. 15

Za. 7 feb.

19.00 u.

Algemene Vergadering en ledenfeest Natuurpunt Gistel-Oudenburg

zie p. 15

Zo. 8 feb.

14.30 u.

Wandeling arboretum

zie p. 16

Di. 10 feb.

20.00 u.

Algemene Ledenvergadering Natuurpunt Ruidenberg

zie p. 16

Do. 12 feb.

19.00 u.

Algemene Ledenvergadering Natuurpunt Torhout

zie p. 16

Do. 12 feb.

20.00 u.

Dia-avond ‘Zelf geschoten!’

zie p. 16

Za. 14 feb.

8.30 u.

Opstellen vanginstallatie paddenoverzet Torhout

zie p. 16

Zo. 15 feb.

8.45 u.

Watervogeltelling in Torhout en Kortemark

zie p. 16

Zo. 15 feb.

9.30 u.

Uitstap naar de ‘Noordhoek’ in Oudenburg

zie p. 16

Za. 21 feb.

9.00 u.

Akkervogeltelling Vrijgeweid

zie p. 16

Zo. 22 feb.

10.00 u.

Wandeling over het Fonteinpad

zie p. 16

Za. 28 feb.

13.00 u.

KWB Torhout start met ‘Repair Café’

zie p. 16

Di. 3 mrt.

19.30 u.

Vorming ‘waarnemingen.be’ voor gevorderden

zie p. 16

Za. 7 mrt.

9.30 u.

West-Vlaamse natuurstudiedag

zie p. 17

Zo. 8 mrt.

14.30 u.

Wandeling in ‘De Swal’

zie p. 17

Za. 14 mrt.

8.45 u.

Watervogeltelling in Torhout en Kortemark

zie p. 17

Za. 14 mrt.

19.30 u.

Folkavond met She & Korrigan

zie p. 17

Zo. 15 mrt.

8.00 u.

Bezoek aan het Sophiagebied (Sluis – Nederland)

zie p. 17

Vr. 27 - zo. 29 mrt.		

Weekend Hoge Venen

zie p. 17

Za. 28 mrt.

19.30 u.

Fotoavond ‘Finland’

zie p. 17

Za. 28 mrt.

20.30 u.

Earth Hour!

zie p. 17

Zo. 29 mrt.

9.30 u.

De komgronden van Lampernisse

zie p. 17

Ma. 6 apr.

10.00 u.

Voorjaarsbloeiers in Groenhovebos

zie p. 17

Wo. 8 apr.

9.30 u.

Speciaal voor (groot)ouders met kinderen!

		

Workshop ‘Knutsel je eigen bijenhotel’

zie p. 17

Zo. 12 apr.

10.00 u.

Wandeling Koekelareberg

zie p. 18

Za. 2 mei

7.30 u.

Uitstap naar de baai van de Somme

zie p. 18

Zo. 3 mei

7.00 u.

Eéndaagse busreis naar Zeeland

zie p. 18

Vijfdaagse busreis naar de Gaume en de vallei van de Semois

zie p. 18

Di. 18 - za. 22 aug.		

Verdere info en praktische afspraken vind je middenin dit ‘Groene Blad’.
De laatste info & eventuele wijzigingen vind je terug op onze site www.houtland.com. Of abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief
‘De Groene Flits’. Schrijf je zelf in op de startpagina van onze site www.houtland.com of stuur een mailtje naar peter.lemmens@houtland.com.

