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Bmggestraat 195, 8770 Ingelmunster 0511312162
voorzitter, secretariaat, vleermuizen, roofvogels en amfibieën, conservator spoorweggebied,
MINA-raad, Gecoro, Z-W-Vl. Koepel

Ardooisestraat55, 8870 Izegem 0511304731
ondervoorzitter, natuurgids, voorzitter MINA-raad Izegem, conservator Mandelhoek,
vogelopvang
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PAUL MAES
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SERGE NOPPE
serge.noppe@debuizerd.be

Ardooisestraat 55,
MINA-raad Izegem

Europalaall 2,
amfibieën, zwaluwen

Kortrijkslraat 40,
penningmeester

Nijverheidstraat 25,
MINA-raad, Z-W-Vl. Koepel

Provcnseweg 23,
roofvogels, zwaluwen, Gecoro

8870 Izegem
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8970 Poperinge
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0511310366

05113009 SI
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EDDYVROMAN
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Kard.Cardijnlaan55, 8870 Izegem 0511309356
natuurgids, zwaluwen, amfibieën, MINA-raad Izegem, Z-W-VI. Koepel

GEERT STEELANT
geerl.stecll1lll(/ dcbuizcrd.be

Blekerijstraat 133,
padden, Mina-raad Izegem

8870 Izegem 0511313796

KATHLEEN DEMEULENAERE H. Depraeterestraat 3
kalhIccn.dcmculcnaercul'debu izerd. he MINA-raad Tngelmunster

8770 I11geilnunster 0511313927

KURT DE SMET
~ lIrt ,dcsmelrtldebu izeTel.he

Bollewerpstraat 159A, 8770 Ingelmunster 0511300673
redactie en lay-out, webmaster, MINA-raad IngelllluI1ster, Z-W-VI. Koepel

POL DELEERSNYDER
pol.c1ckersnvderVi debuizerd.be

Haaipanderstraat61, 8870 Izegem
padden, natuurgids, MINA-raad Izegem

0511301423

WOUTER MORTIER
wOlltcr.morticrÛI dcbuizerd.bc

Steenovenstraat 48, 8860 Meulebeke 0486133 33 43

Rekeningnummer Natumpunt De Buizerd vzw: 464-9351561-38

Wie op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten kan zich abOlU1eren op onze nieuwsbrief door zijn
emailadresdoortegevenviaeenmailnaarinfo@debllizerd.be

Bezoek ook onze website wlVlV.debllizerd.be



VOORWOORD

In de eerste plaats een gelukkig en gezond Nieuwjaar toegewenst aan u en uw dierbaren. Zoals u merkt
is ons contactblad ietwat vernieuwd naar lay-out toe.
Onze natuurwerkgroep werd 28 jaar geleden opgericht door enkele jongere natuurminnenden. Met vallen
en opstaan kreeg de natuurwerkgroep gestalte. Nieuwe mensen kwamen de groep versterken. In 1983
werd natuurwerkgroep De Buizerd een vzw. Ondertussen was de vzw medebeheerder van De
Mandelhoek en beheerder van De Kikkerpaaiplaats. Halverwege de jaren 80 kwam daar het
Spoorwegdomein bij.
De toen grotere natuurverenigingen De Wielewaal en Natuurreservaten gingen enkele jaren terug samen
verder onder één vlag namelijk Natuurpunt. Verleden jaar werd door Natuurpunt contact met de vzw
opgenomen met de vraag of de vzw in zee kon gaan als een volwaardige Natuurpuntafdeling. Na een jaar
besliste het bestuur om verder te gaan onder Natuurpunt-
De Buizerd vzw. Met als werkingsgebied Izegem-Ingelmunster. Wegens een te drukke agenda zullen we
er niet in slagen om dit jaar nog een startvergadering te geven. De bedoeling is om in maart 2008
weliswaar in uitgesteld relais een "star1 en algemene vergadering te geven " waarbij de werking zal
voorgesteld worden en met achteraf een receptie met een hapje en een drankje. De samenwerking met
Natuurpunt Mandelstreke blijft behouden en zal in de toekomst nog verfijnd te worden.
Ondertussen ontving je vanuit Natuurpunt een brief met wat meer uitleg rondom "de fusie". Belanglijk in
deze samenwerking is dat de eigenheid van De Buizerd vzw die reeds 28 jaar lang bestaat onveranderd
blijft. We werken verder met dezelfde motivatie en gedrevenheid verder samen met onze leden.
Als Natuurpunt-De Buizerd vzw zijn we in een overgangsjaar en ja, alles zal niet direct als een goed
geoliede machine lopen wat de praktische kante lidgelden, ... ) van de samenwerking betreft. Indien
onduidelijkheden aarzel dan zeker niet om iemand van bestuur te contacteren.
Als huidig bestuur geloven we in de samenwerking en dit kan enkel de Natuur ten goede komen. De tijd is
niet blijven stilstaan. Ondertussen is er een erkenningdossier voor Mandelhoek, Kikkerpaaiplaats en 't
Spoorwegdomein opgesteld en doorgestuurd om dit door specialisten verder te behandelen en af te
werken. De eerste kritieken zijn positief. Bij erkenning kunnen we zo aanspraak maken op XE/ha beheerde
oppervlakte en gevende reservaten een betere bescherming.
De tijd is niet blijven stilstaan. Ondertussen zijn er enkele actieve leden bijgekomen en mogen we Pol
Deleersnijder en Wouter Mortier verwelkomen in onze bestuursploeg.
Onderaan vindt u nog eens de aangeboden mogelijkheden voor een lidmaatschap bij NatuUlpunt- De
Buizerd Vzw. Ondel1ussen is de kalkoen en de champagne verteerd en vliegen we er tegenaan. Een ganse
resem werkdagen, de tweedehandsmarkt begin februari, etc.
Wie een handje wil komen toesteken tijdens de tweedehandsmarkt ( inschrijven, wegplaatsen
goederen, binnenbrengen goederen, afrekening, opkuis,. ....) kan contact opnemen met Hendril{
Debeuf 051/312162 of helldrik.debeul@debuizerd.be. Ik wens u verder veel leesgenot.

Namens NatuUlpunt - De Buizerd vzw, DebeufHendrik

Aansluitmogelijkheden Natuurpunt-De Buizerd vzw

l}Voliedig lidmaatschap Natuurpunt-De Buizerd vzw 20€( ganse gezin)
In ruil ontvangt u Natuur.blad( oplage 71000 ex.), Klimop van de Zuid-Westvlaamse Milieu- en
Natuurkoepel(oplage 3100 ex.), dit boekje (oplage 140 ex.) + tussendoortje.
Indien vroeger nog geen lid was van Natuurpunt ontvangt u welkomstgeschenk nl een Fiets- en
Wandelgids
en een CD met vogelgeluiden.
20 € te storten naar 230-0044233-21 met vermelding" Nieuw lid Natuurpunt-De Buizerd vzw",
Coxiestraat 11, Mechelen
2)Sympathisant van Natuurpunt-De Buizerd vzw 10€(ganse gezin)
Deze formule is ook geldig voor leden van Natuurpunt maar aangesloten bij een andere afdeling.
In ruil ontvangt u dit boekje en tussendoOl1je. Mits opleg van 5 € ontvangt u Klimop.
IO€ te storten op 464-9351561-38 met vell11elding " Sympathisant Natuurpunt-De Buizerd vzw"
Kortrijkstraat 40, 8770 Ingelmunster. Of 15 € met vermelding" Sympathisant+Klimop"



KOMENDE ACTIVITEITEN

Zondag 20 januari
Werkdag Mandelhoek van 9hOO tot 12hOO
(zie apart aliikel)

Zondag 27 januari
Werkdag Mandelhoek van 9hOO tot 12hOO
(zie apart artikel)

Zaterdag 2 en zondag 3 februari Vogels beloeren
(Zie apart atiikel)

Zondag 3 februari
Werkdag Mandelhoek van 9hOO tot 12hOO
(zie apart atiikel)

Vrijdag 8, zaterdag 9, zondag 10 februati
23ste tweedehandsmarkt in Familiepark Aviflora.
Voor een uitvoerige uitleg zie aparte bijdrage in dit boekje.

Zondag 17 februati
Watervogeltellingen ism INBO
Het is de bedoeling om alle watervogels op naam te brengen en de aantallen. Het traject die wij affietsen
is vanaf de Brug AI7 tot aan het sas te Ooigem.
Vetirek met de fiets aan Mandelhoek om 14hOO. Verrekijker meebrengen.
Graag vooraf een seintje aan Hendrik Debeuf.

Zondag 17 februari
Werkdag Mandelhoek van 9hOO tot 12hOO
(zie apati atiikel)

Zondag 24 februari
Werkdag Mandelhoek van 9hOO tot 12hOO
(zie apati artikel)

Vrijdag 7 maart om 20hOO Aviflora
Startvergadering Natuurpunt-De Buizerd vzw
Zowel leden als sympathisanten zijn van halie welkom.
Aan de hand van een powerpoint voorstelling zal de werking van de nieuwe vereniging voorgesteld
worden aan de hand van veel foto's.
Deze voorstelling zal ongeveer een uurtje duren. Daarna wordt er en receptie met een hapje en een
drankje aangeboden.

Zondag 9 maali Geleide wandeling Mandelhoek
De eerste wandeling van het nieuwe werkjaar onder leding van een natuurgids.
Aanvang 9h30. Laarzen en verrekijker meebrengen.

Zaterdag 15 maart Nacht van de Duisternis
Activiteit organisatie Minaraad Izegem
Zie aparte bijdrage elders in dit boekje.

Zondag 16 maart
Watervogeltellingen ism INBO



Het is de bedoeling om alle watervogels op naam te brengen en de aantallen. Het traject die wij affietsen
is vanaf de Btug AI7 tot aan het sas te Ooigem.
Vertrek met de fiets aan Mandelhoek om 14hOO. Verrekijker meebrengen.
Graag vooraf een seintje aan Hendrik Debeuf.

Vrijdag 28 maart. Voordracht ecologie
Op een vlotte, sappige en niet te vervelen manier zal dhr.Chris Ellebaut ons meevoeren doorheen de
wereld van de ecologie.
Deze voordracht vangt aan om 20hOO en dit in de Platijnzaal Bibliotheek Izegem. Dit is het zaaltje
rechtover de frituur station Izegem.

Noteer reeds in uw agenda
Vlaamse Ardennendag 27 april
Vanaf 1988 nemen we deel aan dit evenement. Telkens worden 2 waardevolle natuurgebieden bezocht in
de Vlaamse Ardennen.
Dit jaar wordt dit Etikhove en in de namiddag het Kordaalbos in Nokere.
Meer praktische info in volgende boekje van april.

Buizerdweekend naar WESTERLO 23 - 24 en 25 mei 2008

Vetrek op vrijdagavond 17h.

Westerlo, gelegen in de Antwerpse kempen.

Verblijf in jeugdherberg boswachtershuis.

richtprijs 120 euro
voorschot 50 euro betalen tegen 20 apIil 2008

InschIijven bij Geert Steelant 051 31 3796
rekeningnummer 750_ 9488280_92



NATUURPUNT DE BUIZERD vzw organiseert
De gezelligste tweedehandsmarkt uit de streek

08 - 09 - 10 februari
2008

Zaal AVIFLORA,
Bruggestraat 128 INGELMUNSTER

Als VERKOPER: u kunt uw goederen binnenbrengen op:

Vrijdag 08 februari tussen 9h30 en 19hOO
Zaterdag 09 februari tussen 8h30 en l1h45

De goederen worden gratis ingeschreven en uitgestald, u hoeft niet bij uw goederen te blijven en er dient
geen standgeld betaald. te worden. Na de verkoop komt u uw geld en niet-verkochte goederen ophalen en dit
op zondag 10 februari tussen 18hOO en 20hOO. Bij verkoop wordt er 25"10 van de verkoopprijs afgehouden die
naar de kas van vzw De Buizerd gaat..

- Voor goederen boven de 150 € gaat bij verkoop max. 37,50 € naar de vzw.
- Wapens, levende en opgezette dieren, oude kledij, oud textiel en oude schoenen worden geweigerd.
- De inrichters behouden zich het recht voor om bepaalde goederen te weigeren.
- Minimum bedrag is 0,25 €. Prijszetting gebeurt per 0,25 € tot 5€, daarna gaat het omhoog per 0,50 €.
- Voor grote hoeveelheden van éénzelfde soort neem je best contact op met iemand van het bestuur.

Je kan natuurlijk ook goederen gratis afstaan aan de vzw. Indien je van plan bent
dit te doen, neem gerust contact op met iemand van het bestuur.

Als KOPER: de goederen kunnen bekeken en gekocht worden:

Zaterdag 09 februari tussen 13h30 en 18h30
Zondag 10 februari tussen 10hOO en 16hOO

Inkom GRATIS

Je neemt mee wat je bevalt en betaalt aan de kassa. Eenvoudiger kan niet.
BRENG FAMILIE- VRIENDEN EN KENNIssEN OP DE HOOGTE VAN DEZE SFEERVOLLE EN

GEZELLIGE TWEEDEHANDSMARKT

Voor meer inlichtingen: Debeuf Hendrik' 051131.21.62 0474/087.320
De Smet Kurt 051130.06.73 0474/391.913
Stragier Jocqui 051130.47.31
Of email mfo@debuizerd be

Bezoek ook eventjes onze.website wWVl.debuizerd.be

t

I
Verantwoordelijke uitgever

VZW DE BUIZERD

Brllggeslraat 195
8770 Ingellllunste,'
Tel. 051 131.21.62

info@debuizerd.be

www.debuizerd.be



KALENDER NATUURPUNT MANDELSTREKE
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Studiedag Natuurbeheer in de Praktijk
I

I~n

natuurpunt~~,i
-"., ..,..~ ........

De volgende Studiedag Natuurbeheer draait rond het thema IONa!norontwikkeling" en vindt plaats op

zaterdag 1 maart 2008.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DOOR/IK
lOUllIl'"

TCONTACT

Zaterdag 1 maart 2008, welkom vanaf 9uOO
Deelnameprijs (inc!. broodjeslunch & koffie)
€€ 5 p.p.
€€ 2 p.p. (reductieprijs, geldig voor studenten)
Insclu·jjven : door betaling van het juiste bedrag op rekening 778-5905457-55 (Jean-Marie Lievens,
Malle), met duidelijke vermelding van "Natllurbeheerdag" + de naam van de deelnemer(s). Om
organisatorische redenen is VOORAF INSCHRIJVEN VERPLICHT en dit TEN LAATSTE TOT
DINSDAG 26 FEBRUARI 2008 !

Plaats

Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk, Gebouw A
Etienne Sabbelaan 53
8500 KOltrijk 11

DOOfll4KSES1EH ~G

Tel 02.528.89.06 (Olivier Dochy, INBO)
Tel 050.40.32.98 (Olivier Dochy, Provincie W-VL)
Natllurbeheerdag·@kuleuven-kOitrijk.be



WEST-VLAAMSE THEMADAG NATUURBEHEER 2008
KU Leuven Campus Kortrijk
Zaterdag 1 maart 2008

9.00u Ontvanqst en koffie
9.30u Welkomstwoord Prof. Koenraad Muylaert

(KUL Camous Kortriik)
9.40u Natuurontwikkeling in West-Vlaanderen: Kris Decleer (INBO)

introductie en stand van zaken
10.00u Natuurontwikkeling : vuistregeis voor de Jan Van Uytvanck (INBO)

oraktiik
10.25u Natuurinrichtingsprojecten in West- Wim Pauwels (ANB)

Vlaanderen
10.40u Ontwikkelen van interessante vegetaties: Kris Decleer (INBO)

de rol van de zaadbank

111.05u I--'p-"a"'u"-'ze'----- _

11.30u Van landbouwgrond naar waardevol bos: Kris Vandekerkhove (INBO)
tios voor de oraktiik &cb

12.00u Actief Biologisch Beheer van vijvers: van Koenraad Muylaert (KUL
troebele soep naar helder met Campus Kortrijk) & co
waterolanten

I 12.30u I Middagpauze

Paral'lel 1 . Water
13.45u Waterpeilverhoging: een natte droom? Joy Laquiere & Jan De

Bie (VLM)
14.10u Natuurontwikkeling in en langs stromend Sven Vrielynck (ANB)

water
14.35u Creatie van zilte habltats in de polders: Edgard Daemen (VLM)

van ruilverkaveling tot
natuurcomoensaties

Parallei 2 . Land
13.45u Duinenherstel : van monotoon struweel Sam Provoost (INBO) &

naar riik arasiand Marc Leten (ANB)
14.10u Grondverzet: omgaan met wettelijke Leticia Gheysens

verolichtinqen (Natuurpunt)
14.35u Volledig kunstmatige 'natuur': inrichting Jan Feryn

e'n beheer van toevallig ontstane (M ilieuconsulent),
kalkrijke terreinen in ZW-Vlaanderen Olivier Dochy (prov. W-

VI & INBO) en Wim
Pauweis (ANB)

!15.00u I--'-P"'a"'uz""e'-- _

15.20u Herstel van siikken en schorre in de Maurice Hoffmann (INBO)
IJzermondinq

15.45u Natuurontwikkeling rond de stadswallen Robrecht Pillen (Natuurpunt
van Damme Damme)

16.10u Natuurontwikkeling rond de Blankaart: Hendrik Vermeulen (VLM)
qrootse plannen voor moerasherstel

16.3:>u Slottoespraak Jan Durnez (gedeputeerde
orovincie West-Vlaanderen)

I 16.45u i--'R""e"'ce:-JP"'t"'ie'-- _



PLANTHOEK

We zijn de feestdagen al voorbij. maar toch wil ik de Kerstroos eens onder de loupe
houden. De latijnse naam is Helleborus Niger. De bloem is zuiver wit en toch heet zij
"niger", wat een zwarte kleur zou moeten aanduiden. Neem daarvoor eens je spade
en bekijk de wortels: d ie zijn zwart!
De bloem zelf heeft niets weg van een roos; die naam komt van een oude legende:

Volgens een legende zag de monnik Laurentius tijdens een winterse wandeling een
"kerstroos" uit de sneeuw tevoorschijn komen; dat wonder inspireerde hem tot het
nog altijd met kerst gezongen lied "Er is een roos ontsprongen .... " De 'roos' was in
feite de bij de monnik onbekende wit gebloemde Helleborus, zwart genoemd naar de
uiterst giftige zwarte wortel.

De Helleborus Niger is een vaste plant, die buiten in de tuin hoort. Het geslacht
Helleborus heeft trouwens een negatieve bijklank. Het zijn allemaal planten met zeer
giftige nevenwerkingen. De H. Niger, heeft met de kerstperiode zijn bloeitijdstip.
In het algemeen vanaf november tot februari.
Deze plant die het heel goed doet in onze tuinen heeft zeker in lage borders en langs
randen een nog steeds toenemende waarde. Zeker omdat de late bloei zorgt dat er
ook in de donkere maanden van het jaar een klein sierlijk bloemetje te ontdekken
valt. De hoogte van deze plant, die groeit op een wortelstok, varieert rond de 30 cm.
De mooie helder witte bloemblaadjes met hun goudgele harten verschijnen steeds in
grote aantallen. Zeker aan te bevelen is om deze plant zo lang mogelijk op dezelfde
plaats te houden in de tuin. Het is pas na jaren op hetzelfde plekje te vertoeven dat
de bloemenpracht van deze Ranonkelsoort op z'n best komt. Kerstrozen houden er
niet van veel te worden verplaatst, zoek dus een plekje waar hij kan blijven staan
voor vele jaren. .

I. HeliebOl'us Niger
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Het negatieve kantje aan deze rasechte winterbloeier is de giftigheid. Net zoals bij
het grotere broertje, Helleborus foetidus, beter gekend als het "Stinkend Nieskruid",
zit het gif in alle delen van de plant. De glycoside, het gif, is met geen enkele
bekende manier uit de plant te krijgen. Het gif is dodelijk voor mens en dier. De
symptomen gaan van sterk purgerende werking tot krampen, delirium en dood door
ademnood. "Misschien een idee voor de perfecte moord " zou Inspector Morse
zeggen.
In zeer kleine dosis toegediend zou het voor bepaalde kwalen wel een positieve
werking hebben en zo werd het ook gebruikt vanaf ca. 1.400 voor Chr. tot laat in de
jaren 1800. Maar gezien de kracht van het gif was een overdosis snel toegediend en
kiezen dokters nu gelukkig voor meer te vertrouwen middelen.

Het Pol/en van H~ilii~:91ri§ is zaehtgeel tot ble~!igrVs.
Hier snoept een bij uit de neetarkoker van de Kerstroos (hel/.t11fi~'tJ en begint op zijn

. kotfje het zachtgrijze pol/en van deze bloem te verzamelen.

Alle soorten Helleborissen houden van een goed doorlatende kalkrijke humusgrond.
De plant laat zich goed uitzaaien, na de bloei als de zaaddozen beginnen open te
barsten snijd je deze af en leg ze in een emmer te drogen.
Na een paar dagen vallen de zaadjes eruit. .
Laat de zaden niet uitdrogen maar zaai je onmiddellijk. Het volgende voorjaar komen
ze dan te voorschijn. Na drie jaar komen pas de eerste bloemen te voorschijn.
Aangezien Helleboris een bosplant en winterbloeier is houd ze alleen in de winter
van zonneschijn, in de zomer kan ze best onder struiken of bomen gedijen.

Je kent me al, ik koos de Helleborus niet zonder reden!
Het is een sterke mooie en goede bijenplant voor het vroege voorjaar,volgens de
soort heb je bloei van december tot aprill .

Bart



MANDELVALLEl INGELMUNSTER.

Zaterdag 24 november laatstleden werd er door het Agentschap voor Natuur en bos en de
natuurwerkgroep
Natuurpunt De Buizerd vzw een stukje Mandelvallei aangeplant in Ingelmunster.
Dit nieuwe natuurgebied" Mandelvallei" situeert zich tussen de Ringbrug N50 en het
waterzuiveringsstation Aquafin langs de Trakelweg.

Het 1,8 grootte terrein, een stukje Mandelmeers, heeft na een lange geschiedenis eindelijk zijn
bestemming gevonden.
Hier volgt die geschiedenis.
Op de 18de eeuwse Ferrariskaarten zijn die Mandelmeersen reeds aangeduid.
Deze laaggelegen meersen (graslanden, weiden) waren van belang voor de veeteelt, maar
vooral voor de vlasnijverheid. Herinner je nog de roterijen langs de rivier en de kapelletjes vlas
die stonden te drogen langs de oevers.
In 1967 startten de verbredingswerken aan het kanaal Roeselare - Leie. De vaart werd
verbreed tot 50m om schepen tot 1350 ton toe te laten.
De Mandelmeersen zo'n 7 ha groot werden een groot opspuitbekken voor het slib afkomstig
van die verbreding
De werken duurden tot 1980 en het opgespoten terrein was een waar paradijs voor vele vogels.
Vooral tijdens de trekperiode kwamen hier nog al wat watervogels foerageren.
Halverwege de jaren 70 kwamen de eerste gewestplannen: dit stuk Mandelvallei werd
industriegebied
categorie 2.
Het lagergelegen gedeelte tussen de slibbak en de Ringbrug werd door vzw De Buizerd in
beheer genomen als
Kikkerpaaiplaats. (Voordien waren hier amfibierijke poelen.)
Industrie kwam er niet. Wel werden veel opgespoten gronden gebruikt door landbouwers die er
voornamelijk maïs teelden. Maïs vraagt veel mest en aan die vraag werd ruim voldaan ....
tonnen en tonnen gier werden uitgestrooid. (De resultaten zijn nog waarneembaar,
stikstofminnende planten zoals netels overheersen.)
Andere stukken grond werden voor minder fraaie doeleinden gebruikt, namelijk als
"opslagplaats" .
( Zeg maar stort.)
Eind jaren 90 kwamen de nieuwe gewestplannen. Het gebied werd grotendeels blauw
ingekleurd: gebied voor gemeenschappelijk belang.
Het containerpark, de gemeentelijke werkplaats en Aquafin vonden er hun stek. Een ander stuk
wordt jaarlijks gebruikt als Labadoux-festivalweide.
De Kikkerpaaiplaats werd reservaatgebied.
Het stuk tussen Kikkerpaaiplaats en Aquafin werd natuurgebied.
Na die bestemmingswijziging trok een delegatie van vzw De Buizerd naar Brugge en klopte
aan bij het toenmalig bestuur Aminal afdeling Natuur. Onze vraag was het terrein een andere
bestemming dan "openbaar'stort te geven.
De aankoopprocedure werd gestart maar het bleef lange tijd stil. Tot we boswachter Mathieu
Foré hierover aanspraken, plots kwam er wel schot in de zaak ... en op 22/12/2005 was de deal
rond.
Het gebied was eigendom van Natuur en Bos.

Op 15/05/2006 bespraken Sven Vrielynck, Wim Pauwels, Mathieu Foré, Kurt De Smet en
ikzelf de plannen. Natuur en Bos en de Provinciale Visserijcommissie waren reeds geruime tijd
op zoek naar geschikte percelen voor de aanleg van een buitendijkse paaiplaats en hier
vonden ze die.
De kweekvijver ( paaiplaats) komt er aan de zuidelijke kant, kant Trakelweg, en zal ondergronds
in verbinding staan met het kanaal.



Eerst was er voorzien om het achterste stuk, tegen de Mandel, als graanakker in te zaaien,
Maar na bekijken van gelijkwaardige projecten leek deze plaats minder geschikt en werd
besloten om een gemengd bos aan te leggen,
Zo geschiedde eind november.
100 zwarte elzen, 200 meidoorns, 200 sleedoorns, 200 Gelderse rozen, 100 hondsrozen, 25
bosrozen, 125 zomereiken, 360 essen en 30 tamme kastanjes werden door een 30-tal
vrijwilligers, onder het toeziend oog van de boswachter Mathieu en Patrick, een van zijn
arbeiders, in ideale weersomstandigheden geplant.

Later dit plantseizoen worden nog 100 zachte berken, 200 hazelaars, 200 sporken, 200
Europese vogelkersen en 100 lijsterbessen bijgeplant. Dit onder voorbehoud van levering, want
alleen autochtoon plantmateriaal wordt
aangeplant.

NATUURDOIVlEIN
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Volgende fase is
het aanleggen van
de eigenlijke
paaiplaats,
voorzien voor
2009-2010,

De administratieve
afwerking zoals
stedenbouw
kundige
vergunningen,
aanbestedingen
'" is lopende,

Rem op de
werkzaamheden is
de sanering van
het vervuilde stort,

De aanleg van
ingedijkte wandel-,
fiets- en
ruiterpaden is
voorzien voor
2008,

Voilà, klein maar
fijn,

Mandelvallei
mag er zijn!

Jacqui



BEHEERSWERKEN in MANDELHOEK.

Tijdens het beheerscomité van 03/11/2007 werden er een resem beheerswerken opgetekend.
Beheerswerken die wij traditioneel in het begin van het jaar proberen uitte voeren.

Hier een onvolledige opsomming:
uitdunnen bomen op berm.
herstellen afsluiting.
plaatsen "verbodspalen" .
maaien berm voor het reservaat.
meidoorn verplanten.
vrijmaken en invullen infobord.
maaien en kappen recht en links van dreef.
kuisen, vervangen en nummeren van nestkasten.
hooimijt installeren in voorweide.
kappen langs doorsteek.
maaien en kappen rond eerste vijvers.
maaien hoek Pillen.
ijsvogelberm maaien.
rietveld maaien.
maaien en kappen aan de Vierkante Vijver.
kappen aan de Lissepoel.
de Mandeloevers vrijhouden.

Zoals je ziet het zullen drukke zondagvoormiddagen worden.
Indien je de overtollige calorieën, opgedaan tijdens de eindejaarsfeesten, op een gezonde en
verantwoorde manier wil laten verbranden .... indien je eens lekker wil uitzweten ....
indien je eens goed wil uitwaaien ...

dan is het reservaat Mandelhoek the place to be !

Dit op zondag 13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 -17/02 en 24/02, telkens van 09.00 tot 12.00.
Wij zorgen voor lekkere, warme soep en broodjes. Frisse drankjes zijn er ook.

Vele handen maken het werk licht .... daarom hopen wij je te mogen ontmoeten op een of
andere zondagmorgen .... de natuur zal er wel bij varen!

De conservator.

KRUIDENVERKOOP VOORJAAR 2008

Bent u op zoek naar éénjarige, tweejarige kwaliteitskruiden voor in potten, moestuin of op het
terras, dan bent u aan het goede adres. Inderdaad, reeds voor de 4de maal organiseert
Natuurpunt - De Buizerd vzw een heuse kruidenverkoop.
3 jaar terug werden er ongeveer een 250 verkocht en verleden jaar waren dit er al bijna 800.
De lijst die vanaf half februari beschikbaar zal zijn bevat zo'n 300 soorten. Bestellen zal nog
kunnen tot eind maart.
Deze kwaliteitsplanten kunnen aangekocht worden tegen ong. 2€/stuk en kunnen worden
afgehaald tweede helft april.
De opbrengst gaat volledig naar de werkingskas Natuurreservaat Mandelhoek.



VOGELS BELOEREN 2 en 3 februari

Reeds voor de 8ste maal organiseert Natuurpunt " Vogels Voeren en Beloeren" en dit op 2 en 3
februari 2008.
Wintertijd is ook de tijd dat vele vogels het moeilijk hebben om aan voedsel te geraken. Voederen
tijdens de winteren is dan ook meestal de redding voor vele vogels. Voor visetènde soorten zoals
blauwe reiger en ijsvogel zijn is meestal fataal indien de vriesperiode lang aanhoud. Wie een
tuin(tje) heeft kan vaak een bonte mengeling van vogelsoorten zien bij de voederplank. Merels,
mezen en roodborstjes zijn algemeen aanwezig op en rond de voederplaats, met wat meeval kunt
u ook lijsters, groenlingen, vinken, spreeuwen "beloeren". Hoe meer variatie in voedsel u aanbiedt
onder de vorm van zaden, zonnebloempitten, vetblokjes, pindanoten en fruit en op hoe meer
plaatsen u voedert, hoe meer soorten een bezoekje zullen brengen. Natuurpunt verzamelt deze
winter gegevens omtrent de tuinvogels. Dit jaar gaat deze telling door op 2 en 3 februari en we
hopen dat u ook een beetje tijd vrijmaakt om je tuinvogels op en rond de voederplaats te tellen. In
2007 werd er in Vlaanderen in 7288 tuinen geteld, goed voor 255000 vogels. Meer info vind u op
de website www.natuurpunt.be/tuinvogels.

PADDENTREK 2008

Het is weliswaar nog "putteke" winter, maar binnen pakweg 2 maanden kan het al zover zijn dat
amfibieën "wakker" komen en naar gaan paren in één of andere poel. Padden leggen de langste
afstanden af om de poel te bereiken met veel hindernissen. Vaak dienen ze wegen te dwarsen met
veel slachtoffers als gevolg.
Reeds vele jaren houdt Natuurpunt-De Buizerd vzw overzetacties in Ingelmunster en vooral in
Izegem om het aantal verkeersslachtoffers sterk te verminderen en met succes.
Volgens cijfers van Hyla werden er in 2007, 88857 padden overgezet in 72 gemeenten. Daarnaast
ook nog eens 10000 bruine kikkers en 6000 salamanders. In 2006 echter werden er 177506
padden overgezet. De verklaring verschil dient gezocht te worden door het feit dat de winter 2006
2007 een "rare winter" was. Het werd kouder eind januari dan terug zachter en opeens was daar
terug een winterprik waardoor paddentrek met horten en stoten op gang kwam.
Wie wil meewerken aan paddenoverzetacties in Izegem of Ingelmunster kan steeds contact
opnemen met Thierry Leperre (voor Izegem) 051/310366 of thierry.leperre@debuizerd.be of met
Bart Maes (voor Ingelmunster) 056/320467 of bart.maes@debuizerd.be

POELENONDERZOEK

De laatste poelen onderzoeken in Ingelmunster-Izegem dateren van eind de jaren zeventig,
waarbij een tiental poelen werden onderzocht naar het voorkomen van amfibieën. Ondertussen is
veel veranderd in het poelenlandschap. In die 25 jaar kenden we verdere intensivering en
schaalvergroting in de landbouw, verdwijnen van poelen en hagen, .....
Tussen de periode 2000 en 2005 werd een grootschalig project opgezet in het Heuvelland en het
Brugse Ommeland onder impuls van Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, Regionaal
Landschap Houtland en gebiedswerking van Provincie West-Vlaanderen, Hyla ( amfibieën en
reptielenwerkgroep van Natuurpunt en het Instituut voor Natuurbehoud ( nu Inbo).
Dit initiatief gaf de aanleiding om in gans West-Vlaanderen poelen te gaan onderzoeken naar het
voorkomen van amfibieën. Deze inventarisatie loopt over 2 jaar. Natuurpunt-De Buizerd vzw werkt
daar ook aan mee en neemt Izegem-Ingelmunster voor hun rekening.
Dit zal natuurlijk veel werk met zich meebrengen" in een relatief korte periode. Wie wil meewerken
kan altijd contact opnemen met Hendrik Debeuf 051/312162 of hendrik.debeuf@debuizerd.be



Wandelingen in onze provinciedomeinen 2008

Ardooie Veld

Zondag 9 maart, 14 - 16h Op zoek naar amfibieën

Stefaan Parreyn, befaamd amfibieënspecialist, gaat gewapend met schepnet samen met ons
op zoek naar de fraaiste padden, kikkers en salamanders in de poelen van het domein. We
zijn benieuwd welke soorten we zullen aantreffen en benieuwd welke tips Stefaan zal geven
om het beheer van het domein nog beter af te stemmen op het overleven van de soorten.

Gids: Stefaan Parreyn
Afspraakplaats: Cafetaria 'De Keunepupe' in het domein, Bloemgatstraat, Ardooie
Organisator: provinciedienst NME i.s.m. Natuurpunt Gewerveld
Info: Steunpunt NME Zuid, tel 056 24 99 92, fax 056 24 99 90 of Natuurpunt Gewerveld:

http://www.zwvlkoepel.be/Gewerveld.htm

Zondag 13 april, 14 - 16h Tjiftjaftocht

De Tjiftjaf zingt als één van de eerste de nieuwe lente in. De Tjiftjaf is het symbool bij uitstek
dat de lente in het land is en dat de natuur op exploderen staat' De zomergasten beginnen
stelselmatig uit het zuiden terug te keren, padden en kikkers hebben hun eitjes al afgezet en
vroege lentebloeiers en de gids zijn er klaar voor.

Gids: Catherine Priem
Afspraakplaats: Cafetaria 'De Keunepupe' in het domein, Bloemgatstraat, Ardooie
Organisator: provinciedienst NME
Info:Steunpunt NME Zuid, tel 056 24 99 92, fax 056 24 99 90

5terrebos

Zondag 3 februari, 10 - 12h Winterse schoonheid

Het Sterrebos, aangelegd in stervorm, getuigt van een uitzonderlijke structuur en schoonheid'
Dirk vertelt ons winterse weetjes en laat je het kleine ontdekken waar je anders over kijkt..
Een ideale winterwandeling voor de hele familie!

Gids: Dirk Vandewalle
Afspraakplaats: parking van het domein in de Sterrebosdreef
Organisator: provinciedienst NME i.s.m. CVN Roeselare
Info: Steunpunt NME Zuid, tel 056 24 99 92, fax 056 24 99 90

Zondag 6 april, 10 - 12h Watertanden!

Geen water zonder waterdieren! Het domein bulkt van leven in de poelen' Vochtige
stukjes bos verzekeren een geschikt onderkomen voor padden en salamanders en de
poelen zijn het podium voor heuse kwaakconcerten' De lente in z'n mooiste uitvoering!

Gids: Stefaan Parreyn
Afspraakplaats: parking van het domein in de Sterrebosdreef
Organisator: provinciedienst NME i.s.m. Natuurpunt Gewerveld
Info: Steunpunt NME Zuid, tel 056 24 99 92, fax 056 249990 of Natuurpunt Gewerveld:

http://www.zwvlkoepel.be/Gewerveld.htm



De Baliekouter

Zondag 17 februari, 14 - 16h Knoppen van bomen

Het herkennen van bomen in de winter is niet altijd gemakkelijk' De bladeren zijn verdwenen
en de schors en de vor-m van bomen kunnen verwarring scheppen als je ze op naam wil
brengen. Gelukkig zijn er ook de knoppen die de ware identiteit aan het licht brengen!

Gids: Hans Vansteenbrugge
Afspr'aakplaats: parking van het domein in de Ommeganckstraat
Organisator: provinciedienst NME i.s.m. De Torenvalk
Info: Steunpunt NME Zuid, tel 056 24 99 92, fax 056 24 99 90 of De Torenvalk:

www.detorenvalk.be

De Gavers

Zondag 3 februari, 9:00 - 11:30h Overwinteraars op De Gavers

De Gavers zijn gekend voor grote populaties watervogels die in deze stille tijden hun stekje
vinden op de plas. Er wordt gekwaakt en gekwetterd van jewelste, een water'concert zonder
dirigent' De gids laat je kennis maken met de leden van het ensemble.

Gids: Natuurwerkgroep De Gavers
Plaats van afspraak: Parking West
Organisator: provinciedienst NME i.s.m. Natuurwerkgroep De Gavers
Info: Steunpunt NME Zuid, tel 056 24 99 92, fax 056 24 99 90 of Natuurwerkgroep De

Gavers: www.gavers.be

Berge/en

Zondag 3 februari, 9:30 - 11:30h Klimaatwandeling

Ons klimaat verandert en dat zien we ook in onze provinciedomeinen. Soorten die vroeger
onze hardere winters niet konden trotseren blijken nu wel te overleven. Er zijn nog tal van
signalen in de natuur dat ons Belgisch weertje verandert... De natuur als klimaatsbarometer'

Gids: Jozef Bruneel
Plaats van afspraak: aan Cafetaria Bergelen in de Hemelhofweg in Gullegem
Organisator: provinciedienst NME i.s.m. Natuurpunt Wevelgem - Menen
Info: Steunpunt NME Zuid, tel 056 24 99 92, fax 056 24 9990 of Natuurpunt Wevelgem 

Menen (Jozef B,'uneel): 056415290

Zondag 6 april, 9:30 - 11:30h Amfibieën op de versiertoer

Het waterrijke domein is een echte magneet voor padden en kikkers die er elk hun plaatsje
vinden. De winter is voorbij en met warmer wordende dagen neemt de activiteit in de poelen
toe. Alles draait rond voortplanting en ook in deze boeiende wereld geld het recht van de
sterkster

Gids: Stefaan Parreyn
Plaats van afspraak: aan Cafetaria Bergelen in de Hemelhofweg in Gullegem
Organisator: provinciedienst NME i.s.m. Natuurpunt Wevelgem - Menen
Info: Steunpunt NME Zuid, tel 056 24 99 92, fax 056 249990 of Natuurpunt Wevelgem 

Menen (Jozef Bruneel): 05641 5290



15 maart 2008" NACHT VAN DE DUISTERNIS",

Voor de eerste maal organiseert de Izegemse Mina-raad in samenwerking met het
Stadsbestuur een activiteit in het kader van" De Nacht van de Duisternis",

Het is de bedoeling dat we door het "donkere" Kachtem een wandeling maken naar
het Rhodesgoed. Daar worden we opgewacht door twee sterrenkundigen.
De ene is verbonden aan de Volkssterrenwacht van Beisbroek, de andere aan de
Volkssterrenwacht Astrolab Iris van Zillebeke. Zij brengen elk een telescoop mee!

Concept:

19.15 : Verzamelen aan de kerk van Kachtem
(Parkeren kan op het marktplein.)

19.30 : Wandeling langs openbare wegen door het verduisterde Kachtem naar het
Rhodesgoed, de openbare verlichting en de reclameverlichting is uit!
Korte boswandeling.

20.30 : Voorstelling i.v.m. sterrenkunde door twee ervaren astronomen.
21.00 : Sterren kijken.

Mars, saturnus en de maan zijn zeker van de partij.
Doorlopende powerpoint-voorstelling in het vernieuwde Rhodesgoed
"Over sterren en planeten".

Als je zelf een sterrenkijker bezit, breng die dan gerust mee.
Bezit je er geen, dan is een verrekijker en/of een veldkijker ook heel goed bruikbaar.

Warme kledij en stevige wandelschoenen zijn nuttig.

De Milieuraad en het Stadsbestuur zorgen voor een drankje in de splinternieuwe
tearoom van het Rhodesgoed.

Jacqui
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OfP.ICf & .APfR.CfNTER

Westlaan 214
8800 Roeselare

Tel. 051/254990
Fax 051/25 49 99

Tuinen Chris Boone

ontwerp - aanleg en
onderhoud van tuinen,

afsluitingen terrassen en
vijvers

Gentsestraat 81
Moorslede

Boomkwekerij
St-.Amandstraat 10 8740

Pittem
tel:051/77.25.87

Gsm:0472/67.54.14
www.tuinenchrisboone.be

Pedicure
Demeulenaere Kathleen

H. Depraeterestraat 3
8770 Ingelmunster

051 131.39.27

Biobox thee en
theeproducten

Verkoop etherische oliën

Sjankara

KANTOOR
BOUCKAERT

PROFESSIONEEL ADVIES
MET

PERSOONLIJK KARAKTER
Hlnnebilkstraat 78
8770 ingelmunster
Tel 051 302784
Fax 051 31 66 78

IEDERE WERKDAG 8-12 U
13.30·18.30

DDNDERDAGNAMIDDAG
DP 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 Singel 10
8840 Oostnieuwkerke 8770 Ingelmunster

Tel: 051/31 0074 Tel. 051 69 68 92 Tel.: 051 31 0712
Tel. 051 3001 91

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

HAIR ART ANGELA

Dames en Heren

BlO-CONCEPT

Gentsestraat 55
8870 Izegem

Tel. 051 30 58 03

D & VPLANT
PRODUCT/ON bvba

UIT SYMPATHIE

G.S.1. nv
SCHRIJN·&TIMMERWERKEN

(Houl & PVC) GEERT STORM E
Lodewijk de Raetlaan 36

8870 IZEGEM
MAATWERK & AFWERKING

van
zolderinrichting - keukens

binnendeuren (alle
houtsoorten)

plafonds, interieurs van
horecazaken

zitmeubelen - trappen·
veranda's ...

lel. 051 307449
Fax 051 31 72 21

VANDEKERCKHOVE
NV

Auto-elektriciteit
Autoradio's

Afstelling motoren
Mobilofoon
Batterijen

Kortrijkstraat 46-48
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 30 1542
fax 051 484218
info@aviflora.be

SLAGERIJ
'TWORSTJE

Roger & Ingrid
Lefevere • Margot

uit sympathie

Kruisstraat 47
8870 Izegem

Tel. 051 30 09 21

Boomkwekerij De Linde
Bart Dequidt

Nieuwst!'aat 70
8956 KeJllJllel

tel: 057/44.63.49
Fax: 057/44.82.94

\\ \\ \\ .hoUllllm ('1;:('rijd('lindl'.h('

Verkoop van
fruitbomen

aan
particulieren

Milieu
vriendelijke

teelt


