
• WEST-VLAANDEREN STEEKT GROENE HANDEN UIT DE MOUWEN TIJDENS DAG VAN DE NATUUR

'Helpende handen zijn meer dan
welkom op 19 en 20 november'
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INGELMUNSTERIIZEGEM 
Elk jaar tijdens Dag van de
Natuur heeft Natuurpunt
De Buizerd, samen met tal
loze mannen en vrouwen
met groene vingers, een
vaste afspraak langs het
Spoorwegdomein in Ingel
munster. En dat is dit jaar
niet anders! Nieuwe activi
teit is hetplaatsen van een
houtwal en aanplantingen
rond het Waterbekken
Bossebeek in Izegem.

H
et Spoorwegdomein in Ingel
munster is een van de drie
natuurreservaten van Na

tuurpunt De Buizerd. 'Wij hebben
het gedeelte van tussen de een·
trumbrug, de spoorlijn Kortrijk
Brugge en het kanaal Roeselare
Leie in ons beheer', vertelt Jacqui
Stragier van de Izegemse Milieu
raad. 'Door de inzet van een groep
enthousiaste vrijwilligers kan het
beheer van het spoorweggebied
volgens de regels van de kunst wor
den uitgevoerd. Maaien, hooien in
de zomer, kappen en knotten in de
herfst. Een zwaar. karwei, maar we
lijken er wonderwel in te slagen.
Dag van de Natuur is voor ons het
uitgelezen moment om mensen te
laten kennismaken met dit stukje
natuur. We hebben meerdere na·
tuurreservaten in ons bezit, maar
elk jaar kiezen we ervoor om tijdens

Dag van de Natuur het spoorweg
domein aan te pakken.'
Op zaterdag 19 november wordt
iedereen uitgenodigd om samen
met enkele Natuurpunt-vrijwilligers
de handen uit de mouwen te
steken. 'Opdracht dit jaar is .het
afvoeren van materiaal. Daags
ervoor zal de terreinploeg van
Natuurpunt maaien en opslag hak
ken. Bedoeling is dat de vrijwilligers
tijdens Dag van de Natuur het
groen wegbrengen. Wij zorgen
voor het materiaal, het enige wat
we vragen is dat de mensen hun
eigen handschoenen en laarzen
meebrengen. We starten om 9 uur,
einde is voorzien om 16 uur. '.s Mid
dags voorzien we soep en bróodjes.
Inschrijven is geen must, maar wie
graag een lunch nuttigt, laat dat
beter weten via 051304731 of via
jacqui.stragier@telenet.be.

Houtwal
op zondag 20 november organiseert
de Milieuraad Izegem in samenwer
king met de Provincie en met
Natuurpunt De Buizerd de aanplant
van een houtwal rond het Water
bekk.en Bossebeek. 'We nodigen
iedereen uit om te helpen met het
aanplanten van bomen als es, eik,
populier maar ook planten als mei
en sleedoorn, hondsroos, zwarte els
en vele andere. Voorkennis is niet
vereist. Er zullen voldoende vrijwilli
gers met de nodige kennis aanwezig
zijn om de deelnemers te begelei
den. De aanplanting vindt plaats van
14 tot 17 uur. Nadien voorzien wij
voor de helpers nog een hapje en
een drankje. Inschrijven is niet no
dig.' (meegedeeld)

Hoogdag
voor de natuur

Het weekend van 19 en 20
november 2011 wordt een echte
hoogdag voor de natuur in
West-Vlaanderen. Samen mèt
Natuurpunt, de regionale land
schappen en de Gezinsbond
trekt het provinciebestuur in
West-Vlaanderen dan opnieuw
de Dag van de Natuur in gang.
Ook dit jaar zullen weer honder
den vrijwilligers in tientallen
projecten in zo'n 80 gemeenten
in de kustprovincie de groene
handen uit de mouwen steken.
Op het programma? Knotten,
hakken, snoeien, maaien, plag
gen, aa",planten. Kortom, tal
van inspanningen om de natuur
een boost te geven. Jong en
oud, gezinnen en verenigingen,
kunnen op de Dag van de Na
tuur zelf meewerken aan meer
natuur in de eigen streek. Voor
een overzicht van de projecten
kan u terecht op www.west
vlaanderen.beldagvandenatuur.
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