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VOORWOORD

Ondertussen ligt het laatste boekje van 2010 voor u. De "grote werken" in
Mandelhoek zijn ondertussen achter de rug en de natuur kan zijn gang gaan.
In 2011 zijn er heel wat aanplantingen in het verschiet. Het is de bedoeling
streekeigen groen (zoals sleedoorn, meidoorn, zwarte els, . ...) aan te planten tegen
de Mandelmeersen aan. De vroegere gracht naast het wandelpad links zal terug
uitgediept worden waardoor er vrij wel zeker oude zaden naar boven zullen komen
waardoor de plantengroei van enkele tientallen jaren geleden zich terug kan
ontwikkelen.
Rond de nieuwe brug is het op dit moment windstil, veel nieuwtjes kunnen we
hierover voorlopig niet vertellen.

Het einde van het werkjaar is tevens ook de tijd om uw lidgeld te hernieuwen.
Hieronder geven we de verschillende mogelijkheden:

• U bent lid van Natuurount-De Buizerd Ingelmunster-Izegem
In het laatste nummer van Natuurpunt.blad zit een overschrijvingsformulier.
Indien domiciliëring hoeft u niets te doen.
In ruil ontvangt u : 4x Natuurpunt.blad, 4x Klimop, 6x Natuurpunt
Buizerdboekje

• U bent lid van Natuurounl, maar van een andere afdeling.
Om op de hoogte te blijven omtrent het reilen en zeilen van onze afdeling kunt
zich als "sympathisant" laten inschrijven. U stort 1O€ op rekening 751 
2037233-79 ( Kortrijkstraat 40, 8770 lngelmunster) met vermelding
"sympathisant". U ontvangt 6x/jaar Natuurpunt-Buizerd boekje
Indien u ook Klimop wilt ontvangen, dient u 10€ bovenop het lidgeld als
sympathisant te betalen. Dit op hetzelfde rekeningnummer. Noteer als
mededeling "Klimop".

• U wenst enkel sympathisant te worden.
Om u als sympathisant in te schrijven, stort u 10€ op rekening 751-2037233
79 ( Kortrijkstraat 40,8770 Ingelmunster) met vermelding "sympathisant". U
ontvangt 6x1jaar Natuurpunt-Buizerd boekje

lironL>

Doe het vandaag nog, uw steun
hebben wij meer dan nodig.

Tijdens de algemene vergadering van 19/02
kunt u gerust ons kasboek inkijken om zo een
idee te hebben wat wij met uw lidgeld
aanvangen.

Er staat weer een hele waaier aan activiteiten op het programma ( zie verder) en de
kalender 2011 is in opmaak.

Verder veel leesgenot en tot op één of andere activiteit.

Debeuf Hendrik.



KOMENDE ACTIVITEITEN

Zaterdag 6 november
Tijdens het najaar en de wintermaanden worden de meeste nestkasten verkocht; om de
" stock" wat op peil te houden organiseert Natuurpunt- De Buizerd een timmernamiddag
bij Raf. We verzamelen om 13h30 bij Jacqui om dan gezamenlijk tot bij Raf te rijden.
Meebrengen; Hamer, trektang ,.... .

Zaterdag 13 november
Landbouw- en natuurgids. Halve dag, dit voor de mensen die zich inschreven een tijdje
geleden.

Zaterdag 20 november
Landbouw- en natuurgids. Ganse dag, dit voor de mensen die zich inschreven een tijdje
geleden.

Zaterdag 20 november - Zondag 21 november
Traditionele Dag van de Natuur in 't Spoorweg domein.
De terreinploegen van Natuurpunt hebben reeds veel werk verr icht enkele maanden
terug, vooral maaien,hooien en wegkap wilgenstruweel langs de spoorli jn .

Nog uit te voeren werken zijn o.a.:
Wegkap wilgenstruweel langs de spoorlijn, maaien en hooien, knotten
Op zaterdag wordt er gewerkt van 9hOO tot 16hOO en op zondag van 9hOO tot 12hOO.
Voor wie op zaterdag over de middag blijft zijn er broodjes voorzien. Graag op voorhand
een seintje naar H. Debeuf ( 051/312162) of hendrik .debeuf@debuizerd.be

Zaterdag 27november
Landbouw- en natuurgids. Ganse dag , dit voor de mensen die zich inschreven een tijdje
geleden.

Zondag 5 december
De werkdagen in Mandelhoek komen er weer aan. Er is nog heel wat werk uit te voeren
in de dreef. Aanvang 9hOO, einde omstreeks 12hOO.

Zondag 12 december
Werkdag Mandelhoek. Aanvang 9hOO, einde omstreeks 12hOO.

Zondag 19 december
Die dag zullen we present zijn tijdens de kerstmarkt te Izegem . Een kleine infostand met
mogelijkheid tot aankoop van nestkasten.
Alles gaat door aan en rond de St. Tillokerk. Breng ons gerust een bezoekje

Zondag 9 & zondag 16 januari 2011
Werkdag Mandelhoek. Aanvang 9hOO, einde omstreeks 12hOO



KOMENDE ACTIVITEITEN

Hierna volgt een greep uit de activiteitenkalender van natuurpunt Mandelstreke. Meer info bij Piet
Desmet 051/22.58.52 of op hltp:/Iusers.pandora.be/mandelstreke/agenda.htm

Zo 10 oktober

0 08:30

Zo 17 oktober
~1 0:00-11:30 Babilliestr

Zo 14 november

~09 : 00

Za 15 november

Palingbeek en Eeuwenhout

Open natuurwandeling Kleiputten Rumbeke

Duinenwandeling aan de westkust

Voordracht: Naïsoleren door Zonnewindt
ism Veil Roeselare

~Wim

Marichal

~ Piet
Desmei

"'" Peter
Hantson

Za 20 november Dag vd Natuur in de Kleiputten van Rumbeke ~Piet

~09: 00 - 16:00 Winterwerkdag - vooraf inschrijven! Desmet
parking Babilliestr

Zo 21 november Dag vd Natuur: torenvalkbak + boomplantactie ""'Wim
~ 1 0 : 00 -12:00 bij Vanheede Marichal
parking Babilliestr

Zo 5 december Uitkerkse Polders + Klemskerke i}

Mandelhoek
Door een draagtas t e weigeren steun je de

aankoop en bescherming van dit natuurgebied.

'i-I;'4.:' natuurpunrê
.~ - ---- ... .., .. ....-...



Ja, ikbenvan mening dateen intensievere bejaging geen oplossing isvoor depluimveehouder!

reketl vatldaag tlog de petitie!

Teken de petitie op onze website
www.debuizerd.be

Vossen behoren tot onze Vlaamse inheemse fauna en vormen een
belangrijke schakel in het ecosysteem. Vossen zijn opportunisten en eten wat
het gemakkelijkst te vinden of te vangen is. Hiertoe behoort ook het pluimvee
dat de mens in hokken en rennen onderbrengt. Biedt een ren een vos de
mogelijkheid om binnen de omheining te geraken, dan wordt zijn jachtinstinct
- door de paniekerige dieren die niet kunnen wegvluchten - zo geprikkeld dat
hij alle dieren doodt.

Ja, ik ben van mening dat een intensievere bejaging geen oplossing is voor
de pluimveehouder!

V Wanneer sterfte binnen de vossenpopulatie toeneemt, neemt ook de voortplanting toe. Meer jongen
worden geboren die op hun beurt meer kans hebben om te overleven.

V Wanneer een vos sterft, komt er een territorium vrij voor een meestal jongere vos die minder dominant is.
Daardoor kunnen meer vossen op eenzelfde oppervlakte leven.

Ja, ik ben vo or een doeltreffende manier om schade aan pluimvee te voorkomen en pluimvee af te
schermen voor de vos. Dit kan eenvoudig door de dieren 's avonds onder te brengen in een afgesloten
nachthok of door het plaatsen van een vossenvrije ren. Mijn boodschap is dan ook: Samenleven met de
vos? Yes, we can!

Slimmer dan de yos: Houd je kippenren yosyrij

Vossen zij n na een lange periode van bijna afwezigheid in Vlaanderen helem aal terug van
weggeweest. Door de relatief gro te opperv lakte van hun territoria en dankzij hun van nature
groot aanpassingsvermogen , laten vossen zich regelmatig opmerken in de buurt van de mens.
Vossen behoren tot onze inheemse fauna en vormen een belangrijke schakel in het
ecosys teem .
Het zij n echte voedselopportunis ten en eten wa t het gemak kelijkst te vinden of te vangen is.
Op het menu va n de vos sta an kleine zoogdieren en wilde vogels (die samen 55% van het
voed ingsdieet van de vos uitm aken ), regen wormen, insecten, aa s en afval. Daarnaast durft hij
ook wel een s pluimvee te roven uit een slecht afgesloten kippenren (15% ). Slaagt een vos er in
een kippenren binnen te dringen, dan wordt zij n jachtinst inct - door de paniekerige dieren
die niet kunnen wegvluchten - zo geprikkeld dat hij meer dieren doodt dan hij kan opeten.
Deze slachtpa rtijen leiden er toe dat de vos op weini g sympa thie kan rekenen. Een
veelgehoo rde reactie is dat de vos extra bejaagd moet worden.
Een intensieve bejaging of bestrijd ing biedt echter geen oplossing. Wanneer ste rfte binnen de
vossenpopulatie toeneemt (door bijv oorbeeld afschot ), neemt ook de voor tpla nt ing toe. Meer
jongen worde n geboren die op hun beurt meer kan s hebben om te overleven. Wanneer een



vos sterft, komt er een territorium vrij voor een meestal jongere vos. Jonge dieren zij n minder
dom inant waardoor meer vossen op eenzelfde opperv lakte kunnen leven .

Wees slimme r dan de vos en houd je kippenren vosvrij!
I . Een omheining moet minimum 1,3 m hoog zij n;
2. de maasgroott e mag ma ximum 3 tot 4 cm zijn;
3. beves tig de d raad aan de buitenzijde van de palen en span de dr aad strak aa n. Indien
mogelijk, span een net boven de kippe nren;
4. plooi de boven ste 40 cm va n de draad naar bui ten om onder een hoek van 30° of bevestig
een of enke le elektrische schrik drade n aan de bui tenkant;
5. vosse n zijn lu ie dieren, ze graven steeds net langs de draad. Leg daarom rondom de
buitenzij de van de omheining een rij tege ls, betonpl aten , plank en of gaas van 40 cm breed ;
6. als je geen tegels, beto nplate n of plan ken legt, gr aaf de draad dan 50 cm diep in.

Voer je al deze voorzo rgs maatregelen nauwgezet uit, dan maak j e het vossen en ande re
pred at ors onmogelijk j e kippenren binnen te dringen. Een de rgelijk e om hein ing is relatief
d uur in aa nkoo p en niet altijd even estheti sch , maar op termijn is het wel de beste en meest
duurzam e oplossing om jouw pluimvee te besche rmen. De meest eenvoudige oplossingen zij n
meestal het meest effectie f:

• Vossen zij n overwegend nachtdieren , je kippen 's nachts onderbrengen in een afgesloten
nachthok kan veel schade voorkomen. Tegenwoordig bestaan er deurtjes die automa tisch
sluiten wanneer het donker wordt ;
• plaat s één of enkele elekt rische draden langs de kippenren ;
• een hond in de tuin kan vossen afschrikken, maar ook een hond kan kippen doodbijten;
• vossen blij ven op een veilige afstand wanneer je geiten of schapen houdt binnen
dezelfde omheining alsje kippen.

Meer info:
www.n<lt uurp lint.be
w\\'\\·.n<l tuurenbos.be

\\'Ww.voge lbesehenni ng.be
\\'IV\\'.debuizerd.be

\\'lVw.inbo.be
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~ ~ Ik heb
• een vraag

Heb je een vraag? Stel deze dan op de website
www.ikhebeenvraag.be en krijg een antwoord
van wetenschappers verbonden aan 32
Belgische onderzoeksinstellingen, universiteiten
en hogescholen!

Wij vonden alvast volgende twee herfstvragen
terug ...

Als bladeren in de herfst verkleuren, hoe komt het dan dat ze niet all emaal dezelfd e kleu r
krijgen, terwijl ze oorspronkelijk toch all emaal groen zijn ?

De groene kleur van bladeren is afkomstig van Chlorophyl, de stof in de bladeren die verantwoordelijk
is voor de fotosynthese. Doordat het zowel blauw als rood licht absorbeert en het groene licht
reflecteert zorgt het voor de groene kleur van de bladeren. Bladgroen is echter geen stabiele stof en
moet voortdurend opnieuw aangemaakt worden door de plant. In de herfst ontstaat een kurklaagje
tussen het blad en de stengel van de boom dat ervoor zorgt dat zer geen stoffen meer in en uit het
blad kunnen. Het Chlorophyl wordt nu niet meer vernieuwd waardoor de groene kleur verdwijnt (dit
begint meestal aan de rand van het blad) zodat andere pigmenten die in het blad aanwezig zijn
zichtbaar worden.

Bomen die in de herfst mooie gele bladeren krijgen zoals de berk bevatten veel carotenen, dit zijn
stoffen die het chlorophyl helpen door licht te absorberen uit het blauwe en blauw-groene gebied.
Bladeren die carotenen bevatten hebben dan ook meestal een frisser groen, als het chlorophyl
verdwijnt blijft enkel het gele caroteen over.

Vele herfstbladeren bevatten echter ook anthocyanen. In de herfst kunnen suikers die aangemaakt
worden in het blad niet meer afgevoerd worden (kurklaagje) waardoor ze in het blad opstapelen. Eens
een bepaalde drempel is bereikt gaan deze suikers onder invloed van licht binden op bepaalde
eiwitgroepen tot anthocyanen die een felle rode tot paarse of zelfs blauwe kleur hebben afhankelijk
van de zuurtegraad in het blad. Een lage zuurtegraad zorgt voor rode kleuren, een hogere
zuurtegraad voor eerder paarse.

De felste herfstkleuren ontstaan bij heldere en droge dagen (zorgt voor de afbraak van chlorophyl en
de vorming van anthocyanen) in combinatie met koude nachten (zorgt voor het kurklaagje) als dit weer
optreedt noemen we dat een Indian summer. In bepaalde delen van de Verenigde staten treedt dit
bijna elk jaar op.

Deze vraag werd beantwoord door drs. Marc Reynders, doctorandus

Waarom zij n er enkel in de herfs t paddenstoelen in het bos? In de andere seizoenen is de
grond soms toch ook vochtig ?

Paddenstoelen zijn eigenlijk de voortplantingsorganen van zwammen. Ze worden gevormd in de
herfst en niet gewoon in vochtige grond. In de periode dat paddenstoelen verschijnen is er veel
voeding (dode bladeren e.d.) voor jonge zwammen aanwezig. Op die manier heeft het nageslacht van
de zwam maximale kans op overleving. Dit is de reden dat paddenstoelen enkel in de herfst vormen.

Vaak gaat er een heel proces van voorbereiding vooraf aan de vorming van een paddenstoel.
Sommige soorten zullen bijvoorbeeld enkel paddenstoelen vormen na weken van 25 of meer graden
(zomer), gevolgd door meerdere weken van koudere en nattere temperaturen met voldoende licht
(herfst).

Je zal dus moeten wachten tot de volgende herfst als je nieuwe paddenstoelen wil verzamelen.

Deze vraag werd beantwoord door ir. Tim Vleugels , Wetenschappelijk attaché
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Stadsbestuur Izegem schaart
zich achter
biodivers ite itscharter

De meest simpele definiti e voor biodiversiteit is 'Al het leven op aarde'.

Het jaar 2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Jaar van de Biodiversiteit. Het
aantal verschillende soorten en hun leefgebieden gaat zowel op wereldschaal als hier lokaal
sterk achteruit. Wereldwijd is ruim een derde van alle soorten met uitsterven bedreigd. Dat
geldt net zo goed voor de soorten in onze eigen provincie en gemeenten.

Natuurpunt-afdelingen en lokale besturen bewijzen al jaren dat er ook op lokaal vlak veel kan
gebeuren om bedreigde natuur te beschermen. Paddenoverzetprojecten, bermbeheer ,
zwaluwsubsidies zijn voorbeelden van mogelijkheden. Om gestructureerd, positief en
vooruitstrevend te werken aan biodiversiteit is het noodzakelijk dat er een kader bestaat voor
deze acties.

Jacqui Stragier, voorzitter van de Izegemse
Minaraad en lid van Natuurpunt De Buizerd
kwam naar me toe met de vraag of het Izegems
stadsbestuur mee wilde werken aan de opmaak
van dergelijk kader. Een engagement van de
gemeente en Natuurpunt De Buizerd om samen
werk te maken van een vooruitstrevend lokaal
biodiversiteitsbeleid. De meerwaarde van dit
charter is dat de gemeente en ook andere
partners, verenigingen of burgers de handen in
elkaar slaan om het biodiversiteitsverlies op
eigen grondgebied een halt toe te roepen.
Hij nam me mee naar de film Home, wellicht
om me nog meer te overtuigen.
Na het zien van deze adembenemende
documentaire over de impact van mensen op
biodiversiteit en klimaat, was ik volledig
overtuigd. We moeten inderdaad stappen zetten
om onze biodiversiteit niet verloren te laten
gaan!
Ik kon ook het voltall ig Izegems schepencollege

overt uigen om hier werk van te maken.

Met de hulp van Francis Kerckhof werd het charter tussen Natuurpunt De Buizerd en stad
Izegem opgemaakt. We willen het natuurlijk niet houden bij enkele blaadjes papier, het is de
bedoeling om ook werk te maken van de vooropgestelde acties,
Samen, onder leiding van onze zeer gedreven minaraadvoorzitter, moet dit zeker lukken.
Ik hoop dat Izegem hierin een voorbeeldfunctie kan zijn voor de omliggende gemeenten en
hen er tevens toe kan aanzetten om een gelijkaardig engagement aan te gaan,

Nadia Staes, Schepen van Milieu Izegem

Hierna de tien hoofdpunten van het charter. Het volledig charter IS te lezen op
IVlnl'.,kbuizerd, be



CHARTER VOOR BIODIVERSITEIT

Tussen het stadsbestuur Izegem,

vertegenwoordigd door Schepen van Leefmil ieu Staes Nadia en Burgemeester Gerda Mylle,

en Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, en haar lokale afdeling Natuurpunt - De

Buizerd , vertegenwoordigd door Jacqui Stragier,

wordt het hierna volgend e 'Charter voor Biodiversiteit in Izegem' afgesloten.

In het kader van '2010 - Jaar van de Biodive rsiteit' reikt Natuurpunt vzw met dit.chart er de lokale

overheid en alle ruimtegebruikers de hand om dringend en effectief - in prakt ijk en op het te rre in .

samen te werken om het verlies van biodiversit eit ook in onze regio terug te dringen. Het baseert

zich op de internationale verdragen tu ssen de Europese en internationale regeringen die

gerat if iceerd werden op de Göteborg-top in 2001 en de VN duurzaamheldstop in Johannesburg in

2002. Sinds de Rlo-conferentle in·1992 en de VN duurzaamheidstop in Johannesburg in 2002 wordt

het verlies aan biod iversite it algemeen beschouwd als één van de belangrijke mondia le

mil ieuproblemen.' Het charter legt de priorite it bij de meest bedreigde en kwetsbare ecosystemen,

met hun leefgebieden en soort en, waarvoor onm iddell ijk beleidsmaatregelen en acties te r behoud

en herstel nodig zijn.

De meerwaarde van dit charter is dat de gemeente en het middenveld de handen in elkaar slaan om

samen het biodiversiteitverlies op eigen grondgebied een halt toe te roepen.

Het samenwerkingsverband st ructureert zich rond 4 pij lers:

kennis (samenbrengen van gegevens)

communicati e (tu ssen partners ond erl ing en naar het grote publiek toe)

betrokkenheid (stimuleren van doelgroepen en midd enveld)

concrete actie (behoud en herstel van leefgebieden en soorten)

Het actieprogramma bevat 10 basispunten die concrete gebledsgerlchte uitwerking krijgen door een
lokaal acti eplan, in overleg met vertegenwoordigers van de lokale afdeling 'Nat uurpunt - De

Buizerd'.

Plaats: Izegem

Voor stad Izegem
Staes Nadia

Datum: 06 september 2010

Voor Natuurpunt
Jacqui Stragier



De ondertekenaars erkennen dat wereldwijd, (~Y1-;'1':Y(:::')

maar ook in Vlaanderen: c;,!' r~\'l

• de biodiversiteit' - met name de samenhang
van alle levende wezens (planten, dieren en
mensen) in goed functionerende ecosystemen
- aan een onnatuurlijk hoog en verontrustend
tempo achteru itgaat. Dit is het gevolg van het
menselijk handelen en wordt versterkt door
de wereldw ijde klimaatverandering.

• de aantasting van de biodiversitei t en het
verlies van de diensten die er door geleverd
worden, de ecosysteemdiensten', onverant
woord negatieve gevolgen kunnen hebben
voor de welvaart van mens en maatschappij
op lokale en mondiale schaal.

• de biodive rsiteit en de natuurlijke leef
omgeving van cruciaal belang zijn voor het
welzijn van mens en maatschappij en met
name voor de gezondheid, recreatie, educatie,
(culturele) inspiratie en keuzevrijheden.

• de biodiversiteit in een gevarieerd en
informatierijk landschap een kans is voor een
streek en haar bevolking, en in belangrijke
mate bijdraagt tot de leefbaarheid van de
(woon-)omgeving en het welbehagen. De
samenhang van natuur, landschap en
cult uurhistorie bepaalt mee de
streekidentiteit en het attractief zijn van een
regio voor bewoners en bezoekers (toerisme
en recreati e).

• bij het terugdringen van de achteruitgang van
de biodiversiteit het noodzakelijk is dat op alle
beslissingsniveaus de versch illende overheden
en actoren hun verantwoordelijkheid nemen
en verhinderen dat de problemen afgewenteld
worden op andere regio's en continenten én
op de komende generaties.

• wij, als welvarende regio in de provincie West
Vlaanderen en als Europese centrum regio, een
bijzondere verantwoordelijkheid en
voorbeeldfunctie hebben voor de
bescherming van het milieu, de biodiversi tei t
en het duurzaam gebruik van de ruimte .

-voor de biodiversiteit niet alleen de overheden een
belangrijke verantwoordelijkheid dienen op te nemen,
maar dat daarnaast zoveel mogelijk mensen, en in het
bijzonder alle actoren en landgebruikers die bij de
landelijke ruimte betrokken zijn, dienen bij te dragen aan
het behoud en de ontwikke ling van de verscheidenheid
van kenmerkende soorten in de aan hen toegekende
ruimte volgens het principe 'Natuur en Landschap voor
Iedereen' . Enkel indien iedereen, van overheden,
organisaties van het middenveld, ...tot burgers, betrokken
worden , heeft het behoud van biodiversiteit en een
gezond leefmilieu een maximale kans op slagen.

-voor acties naar het behoud en het ontwikkelen van de
biodiversiteit een 'doelgroepenbeleid' noodzakelijk is
waarbij de verschillende gebruikers van het landelijk
gebied gesensibiliseerd en aangemoedigd worden om te
komen tot een 'verstandig gebruik' zodat ook
leefgebieden van bijzondere en kwetsbare soorten (rode
Iij stenl) terug worden versterkt.

-he t behoud en het herstel van de biodiversitei t op lokaal
en regionaal vlak een intensief beleid vereist van
bescherming en versterking van natuurgebieden, die met
elkaar in verbinding worden gebracht, en dit in
samenhang met het gehele landschap. Tevens dient een
milieukwaliteit van hoog niveau gegarandeerd zodat aan
de voorwaarden voor kwetsbare soorten (rode lijsten)
voldaan wordt.

- orn tegemoet te komen aan de nieuwe uitdagingen
specifieke en voldoende kwalite itsvolle leefgebieden als
natuurgebied moeten wor den uitgebo uwd, ingericht en
beheerd, dit om de meest kwetsbare en meest bedreigde
biodiversiteit snel en op afdoende wijze te vrijwa ren.

- het noodzakelijk is een beleid te voeren om de kleine
natuurgebieden te ontsnipperen, te versterken en in te
bedden in een netwerk van voldoende 'robuuste' natuu r

in een kwr;'atu'ûrpUnttál
n atuur voor i e d e r e e n

1 Biodiversiteit is het aantal en de verscheidenheid aan levende organismen en ecosystemen die aan mekaar via
een webvormige structuur ondersteunende diensten leveren zoals de voedselkringloop, en die de voorwaarden in
stand houden voor het leven op aarde.

, ecosysteemdiensten = water- , bodem- en voedselkringloop, regeneratie van natuurlijke hulpstoffen, beheersing
van plagen- en vervuiling, chemisch- en genetisch reservoir.. .



1. zich aan te sluit en bij de door de IUCN3 gelanceerde en door de Europese overheid

ondersteunde campa gne 'Count down 2010<4 met de doelste ll ing het ver lies aan

biodiversiteit terug te dringen.
2. samen met Natuurpunt en andere deskundigen adviezen en kennis te verzame len voor de

bijsturing van lopende en de ontwikkelin g van bij komende initiatieven inzake

biod iversiteit.
3. het maatschappelijk draagvlak voor meer robuuste natuur, kwalit eitsvo lle leefgebieden en

een gevarieerd soort enbeleid te bevorderen, door gerichte communicatie met het publiek

en door de betrokkenheid t.O.V. de omgevende natuur en het landschap te vergroten.

4. het beleid en de maatregel en m.b.t. biodiversiteit af te st emmen en te heroriënteren op
duidelijke en meetbare doelen m.b.t.leefgebieden en soorten, volgens vast te leggen

prioriteiten en een concreet st appenplan en daarnaast een eigen bijdrage te leveren aan
de strijd tegen de klimaatverandering.

5. voorrang te geven aan de meest bedreigde en kwetsbare leefgebieden, dier- en
plantensoorten, waarbij de Vlaam se ' rode lij sten'S en de Europese Habitat- en

Vogelrtchtliln '' als leidraad gebruikt worden .

6. voor het werkgebied de bestaande gegevens over de soorten en de leefgebieden van de

Vlaamse 'rode lijsten' en de Europese habitatrichtlijn overzichtelijk samen te brengen,
gebruik makend van de bio logische waarderingskaart, de verspreidingsatlassen en de

informatie van plaatse lijke deskundigen (waaronder Natuurpunt).

7. op basis van deze prioriteiten de nodige aandacht te schenken aan deze leefgebieden, dier

en plantensoorten bij de opmaak van de eigen bele idsplannen (provinciaal
natuurbeleidsplan, GNOP's, ruimtelijke uitvoeringsplannen, beheerplannen ...) en

actiegerichte, bondige en duidelijke doel stellingen te formuleren onder coördinatie van
een deskundige begeleidi ngsgroep.

8. de diverse voorgestelde act ies met middelen en mensen door het bestuur goed te keuren

en uit te voeren; deze act ies veronderstellen een versterkte samenwerking met de
doe lgroepen, waaronder de natuurbeweging en andere ruimtegebru ikers.

9. de initiati even te r versterking van de biodiversit eit uitgaande van organisat ies van het

middenveld (waaronder Natuurpunt) te ondersteunen .
10. het bele id vervolgens te richten op de duurzame instandhouding van de

bestaansvoorwaarden van de desbetreffende leefgebieden en soorten.

natuurpuntê'
natu ur v o o r i e d e r e e n

, IUCN is 'The World Conservation Union', die ongeveer meer dan 10.000 wetenschappers en experts uil 181 landen op
regelmatige basis samen brengt rond het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
4 Countdown 2010 is een wereldwijd samenwerkingsverband van landen, regio's en organisaties die het verlies aan
biodiversiteit tegen 2010 willen terug dringen, in uitvoering van de internationale verplichtingen zoals vastgesteld op de
Wereldduurzaamheidstop van de verenigde Naties in Johannesburg (2002) en de Europese top van regeringsleiders in
Göteborg (2001).
5 Rode lijsten geven de bedreigde status aan van planten- en diersoorten adhv criteria als mate van achteruitgang, de totale
(wereld)-populatie, hel verspreidingsgebied, de populatiedichtheid of -fragmentatie.
6 Europese habitat. en vogelrichtlIjnen bepalen dat elk land van de EU voor zijn grondgebied specifieke zones moet
aanduiden waar deop Europees vlak meest bedreigde en kenmerkende fauna en flora (benoemd in bijlagen van derichtlijnen)
duurzaam kan in stand gehouden worden en waarbij gestreefd wordt naar een samenhangend Europees netwerk van
natuurgebieden (Natura 2000 netwerk).



Bosque de Paz, "Ecologisch Herstel" aan de voet van de Andes in Ecuador.

De Izegemnaar Piet Sabbe trok in 1990 met een Vlaamse NGO naar Ecuador als cooperant voor een
technisch project. Na beïndiging van dit project ontwikkelde hij een ecotoeristische wande lroute, afzakkend
van het mistige Andes hoogland op 4000 meter tot de subtropische valle i van de Guallupe rivier op 980
meter. Een fascinerende vierdaagse tocht door drie ecosistemen.
Bij de Guallupe rivier kocht hij in 1995 een lap afgeta kelde, geërodeerde grond op een helling en bouwde er
een Bed & Breakfast opgetrokken uit rivierstenen en hout. Bij aankoop was de 15 hectare grond net
afgebrand als gevolg van de ieder jaar toegepaste maar verkeerde lanbouwpraktijk "slash-and-bum". Dit
betekent dat de boeren na de oogst alle rommel in de fik steken zonder er rekening mee te houden dat
door de sterke wind in het droge seizoen grote stukken omliggende ongerepte natuu r in de vlammen
opgaan.

Samen met zijn Ecuadoraanse echtgenote Olda Peralta begonnen ze aan de lange weg van het Ecologisch
Herstel van hun domein, beginnend met het aanplanten van vegetatielijnen tegen de erosie. Ze plantten
snelgroeiende stikstof vast leggende planten (vooral van de familie van de vlinderbloemachtigen),
fruitbomen en reuzenbamboe. Veldjes met traditionele gewassen zoals mais, bonen, maniok, zoete
aardappel en suikerriet worden beschermd door en afgewisseld met hogere vegetatie. Die aanpak heet
agroforestry of boslandbouw.

In de omliggende heuvels en in de minder toegang kelij ke valleien is nog heel wat secundair bos te vinden.
Dit is weliswaa r erg gefractioneerd maar bevat nog elementen van het originele subtropische regenwoud. In
die bossen vinden Piet en Olda de jonge endemische plantjes en zaden voor hun boomkwekerijtje.
In 2004 kreeg het domein de naam Bosque de Paz (Bos van de Vrede), vanuit de overtuiging dat de
mensheid respect dient op te bouwen voor de grondstenen van onze samenleving - de natuur en de
vegeta tie - om in vrede te kunnen leven. Zich daarbij niet beperkend tot natuurbehoud maar de volgende
stap zettend naar natuurherstel of Ecologisch Herstel.

Met de steun van heel wat vr ijwill igers evolueerde Bosque de Paz naar een eiland van weelderig groen dat
sterk contrasteert met de omliggende droge heuvels die ieder jaar worden afgebrand.
Samen met een plaatselijke boerengroep - waarvan Piet bestuurslid is - werden jarenlang campagnes
tegen die vernietigende branden opgezet. Dit zonder enig resultaat omdat de overheid de branden niet als
een probleem beschouwt, en vooral omdat er geen wettelijk kader bestaat om de brandstichters aan te
pakken. Hoopgevend is dat de plaatselijke polit ieke raad dan toch op 9 september 2010 - na vele
workshops met juristen - een regelgeving voor het duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdom heeft
goedgekeurd . Ook Broederlijk Delen is bijgesprongen om twee aangrenzende valleitjes, die drin kwater
voorzien voor de dorpen Guallupe en Limonal, een beschermd statuut te geven.

Een bijzondere plaats in het herstel-verhaal krijgt de reuzenbamboe. Guadua anqustifo/ia, een
Zuidamerikaanse bamboesoort die uitstekend geschikt is voor constructies en die in de toekomst in heel wat
toepassingen het hout zal vervangen. Belangrijk is dat Guadua ook een interessante milieu-functie heeft:
het groeit snel en produceert een grote hoeveelheid biomassa (C02 opslag), het houdt de bodem en het
vocht vast en het kan doorlopend geoogst worden zonder kaalslag te plegen. Bosque de Paz stelt voor het
publiek een pad open dat de bezoeker door het "Bernbusa rlo" (bamboetuin) leidt en uitgebreid uit leg
verschaft over bamboe en zijn toepassinge n.

In de voorbije jaren hebben heel wat Bouworde vrijwilligers een handje toegestoken op Bosque de Paz. Dit
resulteerde in een sterker engagement van de bestuursraad van Bouworde die in 2010 14 hectare
braakliggende grond, aangrenzend aan Bosque de Paz, aankocht om te bebossen met inheemse bomen en
bamboe.

En tot slot nog een interessant detail. Dat de niet aflatende herstel-arbeid resultaat heeft opgeleverd toont
de natuur zelf aan: op Bosque de Paz werden in de voorbije maanden weer agoeties, gordeldieren,
eekhorens en verschillende soorten reptielen waargenomen. Ook het vogelbestand en de broedplaatsen zijn
er terug.

Meer inlichtingen en foto ' s over Bosque de Paz en Ecologisch Herstel op de website: www.bospas.org
Of schrijve n naar Piet Sabbe op: bospasforest@gardener.com



Exit l2QPulierendreef in M andelhoek. (zie foto voorpagina)

Woensdag 29 september bracht ik samen met Rik Ledoux van W&Z en de aannemer Joseph

Lebbe in het kader van de populie renkap in het reservaat een voorbereidend werkbezoek aan

Mande lhoek.

Alleen mr. Lebbe had het contract gezien, noch de mensen van Waters en Zeekanaa l, noch

Natuurpunt-De Buizerd hadden enig inzicht gekregen.

Ik stelde voor om de gevelde popu lieren via de weide van Ludwig Pillen af te voeren, wat ik

maanden geleden voor de opmaak van het contract ook al gevraagd had. (Tijdens dit eerste

bezoek ware n zowel mensen van W&Z en de boswachter aanwezig.) Blij kbaar had men met

onze wens geen rekening gehouden, want niemand had contact opgenomen met mr. Pillen van

de Valora . Dus ik haalde Ludwig de buur van Mande lhoek erbij .

Na een korte wandeling door de sompige weiden en wat overleg kwamen aannemer Lebbe en

Ludwig Pillen tot een akkoord . Men kon door de weide naar het reservaat .... mits herste l ervan

: effen van de grond en herinzaaien van het gras. Ook de pr ikkeldraad afsluit ing diende na de

werken hersteld te worden.

Oef, een hele geruststel ling ... er zou geen schade aangericht worden aan de linden en andere

planten aan de ingang van Mande lhoek.

Bij ons eerste bezoek, voor de contract opmaak, vroeg ik om alleen de stamme n van de

populieren af te voeren . Vrijwilligers van NP-DBzouden de kruinen opruimen en het brandhout

meenemen. Dat werd mij dan ook beloofd...... .. Groot was mijn verwonder ing, zeg maar

ontgoocheling, toen ik vernam dat bijna alles zou worden meegenomen. Alle takken groter

dan 9 cm diameter zou worden verhakseld en gebruikt worden voor bio-massa .

Van een pasitieve samenwerking averheidsdienst(en) lokale milieuvereniging gespraken !

Maar soit, vrijdag 1 okto ber begon men met kappen. Toen ik rond 8.30u ging kijken, hadden

de twee Poolse zagers en de

"inlandse" kraanman reeds

een Stal popul ieren geveld. 's

Avonds waren alle popu lieren

vanaf de Mande l tot aan de

materiaalkeet reeds

neergelegd.

Maandag 4 oktober werd op

2/3 kracht gewerkt want de

"inlandse" kraanman was ziek.

(Het zijn dus niet alti jd de

"vreemdelingen" die van onze

ziekenkas profiteren .)



Vanaf 5 oktober draaide, of beter zaagde, men terug op volle toeren. De reuzen van 30 m en

meer knalden één na een met een doffe klap tegen de grond. Woensdag 6 oktober kort na de

middag was de klus geklaard, de populieren waren niet meer. 't Is te zeggen ze waren er nog

wel maar in horizontale positie.

Donderdag de 6de werd begonnen met de opkuis . De boomstammen werden uitgesleept tot

aan de ex-Valora en het te verhakselen materiaal werd bijeen "gescharreld" met de kraan.

Wat resulteerde in een imposante hoop, dubbel zo hoog en vele keren de lengte van het

materiaalkot ... Vrijdagmiddag was ook die klus geklaard.

Toen ik maandagmorgen 11 oktober rond 09.00u in het reservaat aankwam , was de kraanman,

jawel de inlandse,alleen aan het hakselen. Enorme grepen popul ier, takken en stukken stam

gooide hij op de korte t ransportband van Tiger. Tiger was de kolos van een hakselaar op

rupsen, bestuurbaar door onze "in landse"vriend van in zijn kraancabine . Tiger de

verschr ikkelijke, had 500 pk en was bij machte om stammen van 75 cm doorsnede te

versnipperen. Bij een tweede bezoek rond 15.00u was Tiger al aan het uitrusten, zijn werk zat

erop . Een enorme

massa gehakseld hout

lag te wachten op

vervoe r langs het

Kanaal.

De populierendreef

was voltooid verleden

tijd.

Ongeveer 30 oplegge rs

stammen werden

opgehaald . De meest

rechte en de dikste

wo rden per container

verscheept via Antwerpen naar ..... China. Daar worden ze "gefileerd" om fruitkisten te maken

...... die komen dan terug naar Europa .... Kwestie van de ecologische voetafdruk niet al te klein

te houden. Een gedeelte wordt verwerkt tot paletten en het afval gaat naar de papierfabriek.

Eind goed al goed.

De in ons vorig boekje aangekondigde werken zijn voorbij . Ingrijpende werke n die we reeds

jaren lang planden zijn eindel ijk uitgevoe rd en tot een goed einde gebracht. Ook al kreeg de

materiaalkeet enkele "takjes" op zijn dak. Maar aan het reservaat zelf is er al bij al minima le

schade aangericht. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat mits enkele aangepaste

beheerswerken, o.a. aanplanten van een ondoord ringbare haag, de dreef over enkele jaren

een meerwaarde zal zijn voor ons reservaat Mandelhoek.

Jacqui.



NIEUWS UIT DE VOGE LWER ELD

Zoals iedereen wel weet inven ta riseert Luc Vander beken reeds j a ren vogels in en om de
groene long. Hier bij zijn zeer gewaardeerde bijdrage.

°KlcirlCkarckicten ( Inven taris vanaf de cen trumbrug tot Emelgem brug) zangposten
2007 1I zangposten
2008 14 zangposten
2009 6 zangposten
2010 4 zangpos ten

U merkt een bijzondere terugval. Een beetje geschie denis. Vroege r werd de riet rijke
berm zuidoever vanaf cen trumb rug tot in Izegem een 2-taI keer/j aar ove r de ganse
breedte geklepel d, met als gevolg dat gee n ka rek ieten tot broeden konden komen .
Enkele j ar en terug en na heel wat briefwisseling met Wenz ( toen nog ope nba re wer ken )
konden we bekomen dat het riet niet meer geklepeld zou worden. Enkel een
veiligheidsbreedte van ongevee r Im ging nog geklepeld wor den ( nu gemaaid en
weggezogen naar aanleiding van een bermbeheerspl an). En ze waren daar .de kleine
ka rekie ten. Het is jammer dat men nu reeds voor de tweede maal op rij op sommige
plaat sen tot 3m ver vanaf het fietspad gaa t riet maaien. Karekieten hebb en nu éénmaal
overjaars riet nodi g. We gaan cont act opnemen met Wenz om tot een oplossing te
kom en.

De bosl'ictzangers hou den mee r van een mengeling riet , struwee l. Dit vinden ze in ' t
Spoo rwegdomein. Het aanta l zangposte n va riee r t lichtj es van 2 tot 4 ( 2007-3, 2008-4,
2009-2,20 I0- 3).

G raslllnsscn (zie foto hieronde r) zitten vaak op de pylonen van het elek tr isch net van de
spoo rlij n. Zangposten va n I tot 2.

Tuinfluiter gemiddeld 2 zangposten en dit in
de wilgenstruwelen.

\n Mandelhoek (en dit is wel nieuw) wa ren
er 2 zangposten bosri et zan ger en I zangpost
kleine ka rek iet. Ook dodaars brachten net
zoals verleden j aar een nest jongen groot in
de vierka nte vijver.



°Zwaluweu

Over cen inven tarisati e boeren zwaluwen beschi kken we niet , maar het zullen er niet veel
zij n. Een koppeltje bracht 2 nes ten groot hier ro nd de Za ndbe rg, Bruggest raat ,
Ingel munster.

In Ingelmunster is er nog steeds een min of meer vas te kolo nie en dit in de Lacrawijk. In
de Ge ntstraa t was er terug een broe dsel na enkele jaren afwezigheid.

Hicr dc gegevens;
2006 19 nesten
2007 I I nesten
2008 17 nesten
2009 21 nesten
20 10 14 nesten

Zoals u wellicht wel weet br achten wij kunst nes ten aa n de ringb ru g Ingelmunster. In
2008 broedde er I koppeltj e, in 2009 war en er dit 3 en in 2010 2.
In 2009 werden er ook kunstnesten aangeb racht aan de Wantebrug maar tot nu toe
zonde r succes.
We willen dit nog uitbreiden door aa n Emelgembrug kunst nesten aan te brengen, Dit is
voorzien voor 2011 .

°Futcn

Een opmerkelijke ve rschij ning in het ka naa l was wel een koppeltj e futen met 3 jongen.
Hct zou goed zijn om , eens een nes t gelokaliseerd, ( wa t niet evident is) een st rook links
en rechts ervan als visvrij e zone in te richten .

Met heel veel dank aan Luc .

Hendri k Debeuf.



NE5TKA5TEN EN VOEDERPLANKEN

ALLERHANDE :

Met de winter voor de deur is het hoog tijd om

aan onze vrienden de vogels te denken.

Het wordt t ijd om de voedertafel uit het tuinhuis te halen en terug te

installeren . Misschien ook t ijd om een nieuw nestkastje op te hangen. De

winterperiode is de beste periode, de kastjes worden nu en dan al eens

bezocht en gekeurd. Vaak worden ze ook gebrui kt als slaapplaats ... niet enkel door vogels, maar ook

muizen maken er gebruik van!

AI onze producten zijn te bezichtigen op onze website www.debuizerd.be zijn.

voedertafel met staander

voedertafel muurmodel

25 €

15 €

voederhui s met staander

voederta feJ grondmodel

45 c

1O€

voedertafel hangmodel 15 c voeder tafe l hangmodel plexi zaadbak 17.50 €

ophangbevestiging voor voedertafel

Koolmees / pimpelmees / mussenkast / kwikstaart / vliegenvanger / boomk ruiper

roodborst / win terkoning

mussenappartement / spreeuwentoren

hommel kast grondmodel groot

hommelkast grondmodel klein

solitaire bijen /vlinderkast

solitaire bijenkast

2.50 c

10 c

1O€

15 €

18 €

12€

15 c

1O€

Bestellen doe je best via een bestuurlid of rechtstreeks bij Jacqui 051/30.47.31 of via mail

info@debuizerd.be.

Nu de winter voor de deur staat bieden we vanaf dit najaar

ook zakjes aanmaakhout aan voor de houtkachel of open

haard.

assorfment

zakjes

aanmaakhout

€ 1,50 per zakje



© "U Smets

In de kilte van november

Hij zat vol weemoed

gebogen tegen zijn Leuvense stoof.

Zijn rechterarm leunde op de pokenhanger,

de peervormige lamp bescheen vanonder

de melkopalen lampenkap

z'n verwarde haren en de

verbittering op zijn gelaat.

Had Rembrandt hem hier

aan t poseren gezet?

Zijn gefronste voorhoofd,

de uitstekende jukbeenderen en

de wal/en onderzijn vermoeide

ogen

accentueerden zijn

meedoçentoosheid:

Hij dacht nu, op deze donkere

novemberavond, aan het graf

van zijn vrouw, dat onlangs van

het kerkhof verwijderd werd

Tegen de muur op de

wanordelijke tafel stond,

tussen het brood en de boter,

een boeket kleine witte chrysanten

onder hun vergeelde trouwfoto.

Karel De Pelsemaeker



OfPlCE & PAPER-CENUR

Westlaan 214
8800 Roeselare

Tel. 051/25 49 90
Fax 051/25 49 99

Tuinen Chris Boone

ontwerp- aanleg en
onderhoud van tuinen,

afsluitingen terrassen en
vijvers

Gentsestraat 81
Moorslede

Boomkwekerij
5t-.Amandstraat 10

8740 Pittem
tel:051/77.25.87

Gsm :0472/67.54.14
www.tulnenchrlsboone.be

Pedicure
Demeulenaere Kathleen

H. Depraeterestraat 3
8770 Ingelmunster

051 131.39.27

Biobox thee en
theeproducten

Verkoop etherische oliën

5jankara

KANTOOR
BOUCKAERT

PROFESSIONEEL ADVIES
MET

PERSOONLIJK KARAKTER
Hinnebllkst raat 78
8770 Ingelmunster
Tel 051 30 27 84
Fax 051 31 66 78

IEDERE WERKDAG 8-12 U
13.30·18.30

DONDERDAGNAMIDDAG
OP AFSPRAAK

ZATERDAG 09·11 U.

DE FAGOT Dagbladhandel BARDOEL NV Drankenservice
DE SNEPPE Rudy Ampe

Stationstraat 48 Zaagsel, houtkrullen
Bruggesteenweg 83 A en vlaslemen Bier - frisdranken - Kolen

8770 Ingelmunster
Verpakt

8760 Meulebeke Vergeldermolenstraat 3 Elf Juli 51ngel10
8840 Oostnieuwkerke 8770 Ingelmunster

Tel: 051/31 0074 Tel. 051 69 68 92 Tel.: 051 31 07 12
Tel. 051 30 01 91

sneppe@telenet.be www.bardoelnv.com Fax. 051 321440

HAIR ART ANGELA

Dames en Heren

BID-CONCEPT

Lendeleedsestraat 88
8870 Izegem

Tel. 051 305803

Praat- & Sfeerkaffee

'T Elfde Gebod
Bij Filip Vanacker en

Eveline Dcmierbe
Kerkplein 9 - Izegcm
17 oude volksspelen

zaal gratis ter
beschikking

Elke dag vanaf 17H
Zondag vanaf 10.3011

Dinsdag gesloten

G.S.1. nv
SCHRIJN-&TIMMERWERKEN

(Hout & PVC) GEERT s TORME
Lodewljk de Reetlaan 36

8870 IZEGEM
MAATWERK & AFWERK ING

van
zolderinrichting • keukens

binnend euren (alle
houtsoort en)

plafonds, Interie urs van
hor ecazaken

zitmeubelen· trappen 
veranda's ...

tel. 051 307449
Fax 051 31 7221

VANDEKERCKHOVE
NV

Auto-elektrlciteit
Autoradio's

Afstelling motoren
Mobilofoon
Batterijen

Kortrijkstraat 46
8770 Ingelmunster

051300892

JEAN·LUC TILLIE &
zoon

Alle bouwkarweien
Aanleg terrassen,
opritten en vijvers

Dossestraat 15
8770 Ingelmunster

051 3031 71

Bruggestraat 218
8770 Ingelmunster

tel. 051 301542
fax 051 484218
info@aviflo ra,be

SLAGERIJ
'T WORSTJE

Koen &An
Lefevere-Vantieghem

uit sympathie

Kruisstraat 47
8870 Izegem

Tel. 051 30 0921

Brandhouthandel
5tradeltrans

Lodewijk De Raetlaan 60
-IZEGEM

0476 156 77 45

Houtblokken uit de stam
gezaagd en gekliefd.
Houtpellets Din plus
gekeurd.

Aanmaak
hout


