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8770 Ingelmunster
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voorzitter, secretariaat, vleennuizen, roofvogels en amfibieën, conservator spoorweggebied,

Bruggestraal 195,

MINA-raad, Gecoro, Z-W-Vl. Koepel
JACQUI STRAGlER
i<lcqui.stragierCa debuizcrd.bc

Ardooisestraat SS,
8870 Izegem
051130 47 31
ondervoorzitter, natuurgids, voorzitter MINA-raad Izegem, conservator Mandelhoek,
vogelopvang
Ardooiseslraat 55,
MINA-raad Izegem

8870 Izegem

051130 47 31

THIERRY LEPERRE,

Europalaan 2,

8870 Izegem

051/310366

IhiclTv.lencITc(á dcbuizcr<l.bc

amfibieën, zwaluwen

8770 Ingelmunsler

051130 09 51

ROSA WAELKENS
rosa.waclkcnsm dcbuizcrc!.bc

PAUL MAES

Kortrijkstraal 40,

paul.maesql debuizerd.bc

penningmeester

BARTMAES

Nijverheidstraat 25,
MINA-raad, Z-\V-Vl. Koepel

8780 Oostrozebeke

056/320467

hé\rt.lllae~(a debuizcrd.bc

SERGE NOPPE
serge.noppe@debuizerd.be

Provenseweg 23,
roofvogels, zwaluwen. Gecoro

8970 Poperinge

0498/151714

EDDYVROMAN

ecld".\ roman61 debuizerd.bc

Kard.Cardijnlaan 55,
8870 Izegem
051130 93 56
natuurgids, zwaluwen, amfibieën, MINA-raad Izegem, Z-W-VI. Koepel

GEERT STEELANT
\.!.ccrl.slcc)ant(ll deblli7crcl.be

Blekerijstraat 133,
padden, Mina-raad Izegem

KATHLEEN DEMEULENAERE H. Depraelereslraat3

8870 Izegem

051/313796

8770 Ingelmunster

051/313927

kathleen.demculcnacreUl debuizerd.be MINA-raad lngelmunster

KURT DE SMET
ktlr! .<!cslllct0!debu izerd. he

Bollewerpstraat 159A,
8770 Ingelmunster
051/300673
redactie en lay-out, webmaster, MINA-raad Ingelmullster, Z-W-Vl. Koepel

POL DELEERSNYDER
pol.deleersllvdcr(it dcbuizerd.bc

Haaipauderstraat 61,
8870 Izegem
padden, natuurgids, MINA-raad Izegem

051/30 1423

WOUTER MORTIER

Steenovensiraat 48,

0486/33 33 43

8860 Meulebeke

\\-olilcr.morticr(il debuizerd.be

Rekeningnummer Natuurpunt De Buizerd vzw: 464-9351561-38
Wie op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten kan zich abonneren op onze nieuwsbrief door zijn
emailadresdoortegevenviaeenmailnaarinlà@dcbuizerd.be
Bezoek ook onze website www.dcbuizerd.bc

VOORWOORD
Voor u ligt het laatste boekje van 2008
Sinds 1979 verscheen om de drie maanden dit" tijdschrift" in allerlei formaten. In het begin was
het nog typen op stencils( soms een ganse zondag) en daarna gaan drukken, samen rapen en
nieten en verzenden of met de fiets in de bus steken. De computer deed zijn intrede en de
technieken verbeterden door de jaren heen.
Kurt nam de taak op zich om het boekje samen te stellen en te laten drukken. Iedereen weet
dat een tijdschrift samenstellen een huzarenstuk is ( artikels binnenkrijgen, opmaak,
herschikken, aan de bel trekken (soms meerdere malen). Na heel wat discussies heeft het
bestuur besloten om "deze vorm" van het tijdschrift te verlaten en te vervangen door een
nieuwsbrief. Momenteel kijken we nog na wat de mogelijkheden zijn ( in samenspraak met de
Post). Denk nu echter niet dat we onze leden in de kou laten staan. Verre van!! De nieuwsbrief
zal normaal gezien tweemaandelijks verschijnen en zal af en toe verschillende extra bijlagen
bevatten.
Door omstandigheden kon de website niet op punt gezet worden. De volgende maanden zal
dit gebeuren. Ondertussen is de zomer aan zijn einde, de congés zijn voorbij en het wordt terug
tijd om de handen uit de mouwen te steken. Veel leesgenot en tot op één of andere activiteit.
Hendrik Debeuf
**************************************

Foto voorpagina: Waaiertje: (Schizophvl/ulII C01t11111I11e) (foto genomen in Mandelhoek)
Beschrijving:
Vruchtlichaam schelp- tot waaiervormig, vaak gelobd, zijdelings aangehecht, {2) 1-4 cm.
Bovenzijde van het schijnhoedje met tot over de rand uitstekend harig dons, (grijs)wit, soms met
een purperen tint. Onderzijde met op de ·Iamelsnede gespleten en omkrullende, radiaire
schijnlamellen, bleek vleeskleurig tot violetgrijs. Vlees taai.
Sporeekleur wit.
Voorkomen
Op (gestapelde, dikke) stammen en takken van loofbomen (beuk, populier).
Saprofiet.
Status
Algemeen. Rode Lijst (Kwetsbaar).
Extra informatie
Uit het inmiddels ook gekweekte Waaiertje wordt als belangrijkste medicinale bestanddeel de
polysaccharide Schizophyllan gewonnen, die bij de behandeling van baarmoederhalskanker
wordt gebruikt.
Zondag 12 oktober 14:00H :

themawande!ing paddenstoe!en ~.~ande!hoek·
Gids: Frank Vandendriessche

ACTIVITEITEN
ZONDAG 5/10/08
Week van het bos Rhodesgoed.
( Zie aparte bijdrage)
ZONDAG 12/10/08
Laatste geleide wandeling 2008. Gids Koen Maes
Verzamelen om 9h30 aan de ingang van Mandelhoek.
Onder leiding van een ervaren natuurgids.
Einde omstreeks 12hOO
ZONDAG 12/10/08
Themawandeling rond "Paddenstoelen" in Mandelhoek. Hoewel er gans het jaar
paddenstoelen te zien zijn, is de herfst wel de meest geschikte periode om .. veel
paddenstoelen" te vinden. Specialist Frank Vandendriessche zal ons alles over en
rond paddenstoelen op een goed te vatten manier bijbrengen.
Aanvang om 14hOO.
ZONDAG 19/10/08
Autoloze zondag Izegem
(zie aparte bijdrage)
ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16/10/08
Dag van de Natuur
Zaterdag 15/10
Beheerswerken in 't Spoorwegdomein.
Aanvang 9hOO, einde 12hOO.
In de namiddag gaan we een handje toesteken in Izegem, waar een
hoogstamboomgaard zal aangeplant aan provinciaal domein Bosmolens. Afspraak
om 13h45 marktplein, Ingelmunster. Einde omstreeks 17hOO
Zondag 16/10
Beheersweken in 't Spoorwegdomein.
Aanvang 9hOO, einde 16hOO.
Er zijn voor 's middags broodjes voorzien, wie wil blijven over de middag graag een
seintje naar H.Debeuf 051/312162 of hendrik.debeuf@debuizerd.be

ZATERDAG 22/11/08
Timmernamiddag nestkasten bij Raf.
Om ons reeds een beetje voor te bereiden voor de nestkastverkoop eind dit jaar is er .
een timmernamiddag voorzien.
We verzamelen om 13h30 bij Jacqui.
Wie graag een handje wil komen toesteken graag een seintje naar Jacqui,
051/304731 of jacqui.stragier@debuizerd.be
Meebrengen; hamer, trektang, schroevendraaiers
ZONDAG 14/12/08 & 21/12108
Werkdag Mandelhoek
Aanvang 9hOO, einde 12hOO.

Hierna volgt een greep uit de activiteitenkalender van natuurpunt Mandelstreke. Meer info

bij Piet Desmet 051122.58.52 of op hltll:llusers.llunclora.be/munclclstrckc/ugcndu.hlm
Do 2 oktober
Voordracht: Aardstralen
014: 00 6° Jagersstr ism De Reiger en Dienstencentrum Patria
4, Moorslede
Zo 5 oktober
(909:30-17:00
Oostnieuwkerkestwg

o

Zo 5 oktober

Onze deelname aan \Vcek van het Bos

<r

Rik Cappelle

en.bRUmMIROM
ROESELARE

thema= bos en klimaat
Zo 12 oktober
(908:00

Het Leen + Meetjeslandse Krekengebied
(909:00 kerk St-Jan-in-Eremo
014:00 bosinfocentrum het Leen

Voordracht: Wat is levende voeding?
Do 16 oktober
014:006° Jagersstr ism De Reiger en Dienstencenltum Patria
4, Moorslede
Zo 19 oktober
(910:00-11 :30
Babilliestr

Open natuurwandeling Kleiputten Rumbeke

~Koen

<r

~

Maes

Dr Deraedt

Piet Desmet

Kaas-en-wijnavond in zaal Don Bosco
Za 25 oktober
019:00 's Gravenstr €15pp - insclu'ijven tegen 15/10 op rek 979-9627307-62
11

Wim
Marichal

Za 15 november
(909:00-16:00

~

Zo 23 november
008:30

Dag van de natuur
aanplant houtkant in Moorslede
beheerswerken in de Kleiputten
Bourgoyen in Mariakerke + Molsbroek in Lokeren
(909:30 bezoekerscentrum Driepikkelstr
014:30 bezoekerscenltum Molsbergenstr

r.:o

Piet Desmet

~Philippe

Deprez

In hel westen van Gent ligt het waardevol natuurgebied BOIlI'1;!o\ ('n·O~s('l1Icers{'n van 230 hectare (2,3 km!) dat ontsnapte aan de
verstedelijking. Hel open landschap bestaat cr uit vochtige graslanden, doorsneden mei sloten en grachten. Een paradijs voor
planten en dieren.
Het landschap van de Bourgoyen-Ossemeersen is een vallei, uitgeschuurd door de Leie, met vochtige graslanden die 's winters
onder watcr lopcn. Zulke natte graslanden worden bij ons meersen genoemd. Zc liggen op een bodem van klei die nauwelijks
water doorlaat. Het deel ten noorden van de Leie hcet de Bourgoyen, het deel ten zuiden ervan de Ossemccrscn. Bijna centraal in
de Bourgoyen ligt een zandige hoogte of donk met daarop hct historische Valkenhuis dat nu als beheersboerderij dienst doel.
De Vlaamse overheid voerde in de periode 2004·2007 een natuurinrichtillgsproject uit. Dit zorgde voor een grote stap vooruit op
de weg mmr iandschapsherstel en ontwikkeling van meer natuurwaarden.
's Winters loopt het laagste deel van het reservaat onder watcr. In dit bijna ontoegankelijke gebied komen dan grote concentraties
watervogels voor. De Bourgoyen zijn een belangrijk overwinteringsgebied voor dc smient, wintertaling, slobeend, pijlstaart,
krakeend en kemphaan.

Het i\lobhrock is sinds 16 december 1984 een natuurreservaat nabij Lokeren van ongeveer 80ha, beheerd door vzw Dunne. Het
Molsbroek is een moerasgebied mei een grole biodiversiteit. Het heeft bovendien het grote voordeel dal een 4,5 km lange verharde
wandeldijk doorheen dit natuurgebied steeds vrij toegankelijk is. De wandeldijk biedt grote voordelen voor het ruime publiek,
waJll het volledige natuurgebied is vanaf dil hoger gelegen pad te overLien. Het is dus niet nodig ohservatictorells of verhoogde
schuilhuttcn te bouwen, zoals dat in andere natuurreservaten wel eens nodig blijkt. Op weinige plekken in ons land treft mcn langs
een dergelijk mooi pad zoveel verscheidenheid aan: een uitgestrekte moerasvlaktc met talrijke watervogels, elzenbroeken,
rivierduinen, rietvelden en uit cstrektc vochti e aslanden.

Zo 7 december
008:30

St Donaaspolder en Sophiapolder
<:909:30 Hof ter Mude Sluisstr

Voordracht: Natuurfotografie
Do 11 december
014:00 6° Jagersstr ism De Reiger en Dienstencentrum Pah'Îa
4, Moorslede

~ Ludo
Momerency

<r Rudy
Debl1lyne

J
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Domein Rhodesgoed is de ideale uitvalsbasis voor een geslaagde Week van het Bosactiviteit! Het Rhodesgoed is op elk moment van het jaar een bezoekje waard. Maar op 5
oktober nog net ietsje meer: de Week van het BÇ>s viert er haar 30ste verjaardag meteen
waaier aan activiteiten voor jong en oud!

Zondag 5 oktober - Domeinbos Rhodesgoed (Izegem)
(h)eerlijk ontbijt in zaal ISO (Sint-jorisstraat 60)
Prikkel pas-wandeling Pasar
Beleidsmoment Week van het Bos
In aanwezigheid van Vlaams minister Crevits
Geleide wandelingen
Begeleide fietstocht (32 km - max. inschrijvingen 75)

9.00 u • 12.00 U
9.00 u • 11.00 U
11.00 U
14.00

u,

14.30

u

15.00

u & 16.00 u

Doorlopend van

11.00

u tot 18.00 u

- Vrije fietstocht doorheen het stadslandschap Roeselare (vanaf g.oou)
- Informatiedorp met talrijke standen over bos en klimaat, ...
- Vrije wandeling in het domeinbos Rhodesgoed (incl. nestkastjes timmeren,
prijsvraag en paarden in het bos)
- Supertofbosspel voor jongeren (vanaf 14.00u)
Verder nog Sprookjesbos, tentoonstellingen, straattheater, kinderanimatie, muziek, ...
AffPHAA~<
Domeinbos Rhodesgoed - Izegem
DRJO~~;€:l\AM ~\YAf~,R H[~T ~Of

- Met de pendelbus: haltes aan goederenstation (Izegem) en Vijfwegen (Emelgem)
vanaf10jO u tot 18.00 u, elke 15 minuten.
- Met de fiets: fietsers krijgen een beloning en er worden extra fietsenstallingen voorzien.
De parkeergelegenheid in de omgeving is heel beperkt.
4
,..
~\.f1E ER 1ij\J f () R\1fiATl E
Voor meer info i.v.m. de openingsdag én het programma tijdens de week:
www.weekvanhetbos.be of bel '1700'
,r
••
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vragen over oerelKoaarnelO: www.sllmweg.oe (KliKI op WplOCalleS)
or,. 070 34 53 40...
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Agentschap voor Natuur en Bos, Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Stad Izegem, Stad
Roeselare, Stad-land-schap Regio Roeselare, Pasar vzw en Natuurpunt-De Buizerd

Week van het Bos
Vlaamse opening in het domein bos Rhodesgoed (Kachtem) • Zondag 5 oktober
De aankondiging voor de aftrap van het grootste bosevenement in Vlaanderen, de Week van het Bos,
vond u al terug in het vorige boekje ... maar nu is ook het programma voor dit bosfeest in kannen en
kruiken.
Zoals u kunt zien, is er voor elk wat wils. Hoewel de kinderen en jongeren ontegensprekelijk één van
de belangrijkste doelgroepen zijn, heeft de Week van het Bos de voorbije decennia een breed
activiteitenspectrum ontwikkeld rond het bos en haar gebruikers in Vlaanderen. Kortom, iedereen komt
aan zijn trekken!
Naar jaarlijkse traditie wordt de Week van het Bos opgebouwd rond een thema. Voor de 30'te
verjaardag van de boshappening werd gekozen voor "Bos en Klimaat", een brandend actueel themal!1
Hieronder enkele boeiende weetjes over "Bos en Klimaat" (bron: www.weekvanhetbos.be):
•

Bossen oefenen invloed uit op hun omgeving, en dus ook op het kiimaat. Door hun typische
eigenschappen beïnvloeden ze onder meer de temperatuur, de neerslag en de luchtkwaliteit
op aarde. Ze halen CO, uit de lucht en leggen dit broeikasgas vast in hun biomassa. Dit
betekent meteen ook dat goed beheer van bestaande bossen en aanleg van nieuwe bossen
de toename aan CO, in onze atmosfeer kan helpen afremmen! Uiteraard is het in de eerste
plaats belangrijk dat we ons energieverbruik beperken. Bossen kunnen immers nooit de
huidige koolstofuitstoot van alle menselijke activiteiten compenseren. Maar alle beetjes
helpen: een deel van die uitstoot kan echt gecompenseerd worden door het bebossen en
herbebossen van gronden wereldwijd. Het is één van de vele argumenten voor meer bos!

•

Hoeveel CO, slaan bossen op? Uiteraard verschilt de opnamecapaciteit van bossen heel
sterk, afhankelijk van de leeftijd, klimaatzone, het type bos of bodem, ... Als we in Vlaanderen
een nieuw bos aanleggen dan bereikt de opslag van koolstof zijn maximum na ongeveer 150
jaar. AI die jaren neemt 1 hectare (twee voetbalvelden) bos in Vlaanderen gemiddeld 11 ton
CO, per jaar op. Leggen we energieplantages aan, dan kan dit oplopen tot een
indrukwekkende 55 ton CO, per hectare per jaar. Om een idee te geven: de gemiddelde belg
stoot jaarlijks 6,9 ton CO, uit. Test je eigen CO, -uitstoot op www.energievreters.be!

•

Hier groeit uw groene stroom: korte-omloop houtteelten
De Vlaamse overheid roept de bevolking op om minder energie te verbruiken, maar ook om te
kiezen voor 'groene energie'. Groene energie is energie uit duurzame bronnen, zoals zon'en
wind, waterkracht of biomassa.
Korte-omloop houtteelten zijn dichte aanplantingen met snelgroeiende boomsoorten, zoals
wilg of populier. Eenmaal aangeplant kan zowat elke 3 jaar hout geoogst worden, dat kan
gebruikt worden voor energie of als vezel in de plaat-of papierindustrie. De struiken schieten
vanzelf weer uit en kunnen tot 7 maal toe geoogst worden.
Een aanplanting van 1 ha produceert· jaarlijks ongeveer evenveel energie als 5000 liter
stookolie! Korte-omloop houtteelten zijn bijgevolg bijzonder interessant omdat ze op korte tijd
enorme hoeveelheden houtige biomassa kunnen produceren. Meer en meer particulieren en
bedrijven investeren overigens vandaag reeds in een verwarmingsinstallatie op houtsnippers:
je combineert het comfort van de traditionele installaties met het opwekken van groene
stroom.

•

Een gouden (houten) tip: gebruik hout!

Hûüt wûidt gebiüikt Vûûi tal van tûepassingen: palen, papier. meubeien, daken, v.:erktuigen,
schrijnwerk, vloeren, verpakkingen, ... Doe maar eens de test en kijk om je heen. Beschrijf in
de kamer waar je bent alle elementen die uit hout gemaakt zijn of waarin hout verwerkt is. Je
telt er gauw een handje vol! Hout beschikt dan ook over een aantal unieke troeven! Het is:

Hernieuwbaar: als een bos goed beheerd wordt, groeit er steeds opnieuw hout bij!
Recycleerbaar: aan het eind van een eerste 'nuttig' leven kan hout opnieuw gebruikt
worden als bv. nieuw meubel, verpakkingsmateriaal, papier, plaatmateriaal, of brandstof.
Koolstofneutraal: Verbranding van hout voor energie is een gesloten kringloopl En bij
andere toepassingen van hout blijft de koolstof gedurende de hele levensduur van het
afgewerkte product opgeslagen.
Een materiaal met gunstige warmte-eigenschappen: het heeft een aangename
oppervlaktetemperatuur en is een goede isolator.
Een materiaal waarvan de productie en verwerking minder vervuilend en
milieubelastend is dan zijn alternatieven: 4 keer meer energie is nodig voor de productie
van beton, 8 keer meer voor PVC, 60 keer meer voor staal, en wei 130 keer meer voor
aluminium!!
•

Werk mee aan bosbehoud wereldwijd: koop hout uit duurzaam beheerde bossen.
Het bos is tegelijk een van de duurzaamste én kwetsbaarste hulpbronnen van de mens. Mits
verstandig beheer kan het eeuwig blijven voortbestaan, maar misbruik kan binnen enkele uren
of weken over het lot van bossen beslissen. Het gebruik van hout als grondstof is
klimaatvriendelijk als het uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is!
Duurzaam bosbeheer houdt rekening met zowel de economische, ecologische als sociale
functie van het bos. Eigenlijk betekent het dat de bosbeheerder zijn bos op zo'n manier
beheert dat niet alleen wij er vandaag van kunnen genieten, maar ook onze kinderen en
kleinkinderen morgen.
Maar hoe kun je als consument herkennen of houtproducten afkomstig zijn uit duurzaam
beheerde bossen? Via het systeem van boscertificering: bossen die positief geëvalueerd
worden, ontvangen een certificaat en het hout uit deze bossen mag verkocht worden met een
label. Het meest bekende initiatief is het FSC-Iabel. FSC (Forest Stewardship Council) is een
internationaal keurmerk dat streeft naar verantwoord bosbeheer. Wereidwijd bestaan er ook
nog andere certificeringssystemen waaronder het PEFC-Iabel (Program me for the
endorsement of Forest Certification system).
Er zijn al heel wat gecertificeerde producten te verkrijgen in België. Daarnaast zijn in
Vlaanderen ook al een aantal grote bosgebieden FSC-gecertificeerd: het Meerdaalwoud, het
Zoniënwoud, het Heverleebos, Egenhovebos en de bossen van de Lage Kempen. Waar
mogelijk kies je overigens best voor inlands gecertificeerd hout: dat dient immers heel wat
minder ver getransporteerd te worden, waardoor ook op dat vlak de CO 2-uitstoot beperkt blijft.
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid is ambitieus en zal de
komende jaren de verdere certificering van onze Vlaamse bossen blijven stimuleren. Om dit
duurzaam bosbeheer ook voor de vele kleine en versnipperde Vlaamse bossen verder
mogelijk te maken en te promoten, heeft het ANB sinds eind 2006 ook een FSCgroepscertificaal. Organisaties en privé-eigenaars die dergelijke bossen beheren en daarbij de
FSC-criteria respecteren, kunnen lid worden van de groep en op die manier een FSC-Iabel
voor hun bos behalen en hun hout als FSC-gelabeld op de markt brengen. Op die manier wil
het ANB het behalen van een FSC-Iabel voor alle Vlaamse bosbeheerders, ook voor privéeigenaars, laagdrempelig en zeer realistisch maken.
Om alles over gecertificeerd hout te weten te komen, kan je een kijkje nemen op WW\\lJairtimber.be (standhouder op zondag 5 oktober op het Rhodesgoed), fscwwf.be of www.pefc.be.

•

Bufferende bossen.
Bossen zetten niet alleen CO 2 om in zuurstof en biomassa. Ze bieden ook beschutting tegen
warmte, houden de bodem intact bij zware stormen, vormen een buffer tegen wind en
regen, ... Ongetwijfeld is het je al opgevallen tijdens een zomerse wandeling in het bos:
bossen houden ons hoofd koel!

•

Bomen zijn cool! Vele mensen zoeken in de zomer verkoeling onder de bomen. Dat komt
omdat het bladerdek van de bomen heel efficiënt het invallende zonlicht tempert. Tussen de
gebouwen van de stad blijft de hitte bovendien gevangen: hierdoor kan de temperatuur er tot
6°C hoger zijn dan erbuiten. Als je bedenkt dat we de komende jaren steeds meer met
hittegolven zullen af te rekenen hebben, dan weet je dat een aanbod van toegankeiijk bos in
de nabijheid van die steden héél belangrijk is. Bossen, parken, open landschappen en
waterpartijen creëren koelere gebieden waar het 's zomers aangenaam vertoeven is.
Personen of organisaties die bossen aanleggen kunnen trouwens rekenen op forse subsidies
van onze overheid, en ook voor de openstelling van je bos kan je financiële ondersteuning
krijgen.
Maar ook de vergroening van de stad zelf is belangrijk: onderzoek wijst immers uit dat bomen
in je nabije omgeving ervoor kunnen zorgen dat je woning minder temperatuurswisselingen
ondergaat, en dat je hierdoor tussen 7 en maar liefst 40% op je energiefactuur kan besparen!
Een ideetje voor thuis?

•

Filteren van fijn stof: groene stofzuigers?
Bomen en bos beïnvloeden ook de luchtkwaliteit. Ze produceren niet alleen zuurstof, ze
kunnen de lucht ook 'schoner' maken. Bomen en struiken vormen immers een natuurlijke filter
tegen luchtvervuiling: ze zijn in staat om stofpartikels op te vangen en vast te leggen in
bladeren en takken. Hoe dichter de bomen zich bij de bron van (fijn) stof bevinden, hoe beter
de filterwerking! Eén stadsboom kan ongeveer net zoveel fijn stof uit de lucht halen als er door
ongeveer 10.000 autokilometer geproduceerd wordt. Stadsbossen, laanbomen en
bomengordels rond industriegebieden zijn dus van onschatbare waarde als biologische filter
voor een beter leefklimaatl En dat merken we ook echt aan de volksgezondheid: recent
onderzoek in New York heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat kinderen die in straten met
bomenrijen wonen, minder astma hebben dan kinderen die in een boomloze straat wonen!

•

Ontspanning: horen, zien en ... bomen planten! Bomen hebben ook een positief effect op een
ander soort 'klimaat': het leefklimaat voor de mens. Sporters houden hun inspanning langer
vol in het bos dan daarbuiten. Kinderen die vaak in het bos spelen, ontwikkelen een betere
motoriek. Zieken en gekwetsten revalideren sneller met uitzicht op het groen, en gezonde
mensen hebben minder last van stress als ze in een groene omgeving wonen of werken. Er
zijn dus wel duizend redenen om bomen te planten en bossen te beschermenl

•

1 miljoen nieuwe bomen voor Vlaanderenl
Bossen zijn belangrijk voor een mooier en gezonder Vlaanderen. Daarom geeft de Vlaamse
overheid dit jaar het startschot voor een nieuw en ambitieus project: 1 miljoen nieuwe bomen
voor Vlaanderen.
Dit project kadert in The Billion Tree Campaign (de Campagne voor 1 Miljard Bomen) van de
Verenigde Naties (www.unep.org). Met deze zeer succesvolle campagne willen zij het
aanplanten van bomen wereldwijd stimuleren. En waar 6 miljard mensen 1 miljard bomen
kunnen planten, wil de Vlaamse overheid - samen met 6 miljoen Vlamingen en de Vereniging
voor Bos in Vlaanderen - er 1 miljoen bijdragen voor Vlaanderen.
Ook jij kunt de daad bij het woord voegen! Neem de handschoen op, poot vakkundig een
boompje in de grond en registreer deze goede daad op www.vbv.be. Zo komt de teller dankzij
jouw hulp opnieuw een stapje dichter bij de 1 miljoen nieuwe bomen voor Vlaanderenl

KOM DUURZAAM NAAR HET RHODESGOED
Het thema "Bos en Klimaat" indachtig, worden de bezoekers aangemoedigd om op een duurzame
manier naar de Week van het Bos te komen. Daarom krijgt iedereen die met de fiets komt een leuke
beloning. Er kan eok gebruik gemaakt worden van de gratis \''''!eek van het Bos-pendelbus, met haltes
aan het goederenstation (Izegem) en de Vijfwegen (Emelgem), vanaf 10u30 tot 18u00 en dil elke 15
minuten. De parkeergelegenheid in de omgeving van het domeinbos Rhodesgoed zal er immers heel
beperkt zijn.

BEHEERSWERKEN NATUURRESERVAAT MANDElHOEK.

Na de herfstachtige zomer staat de winter voor de deur. Tijd om de beheerswerken in het
reservaat te plannen.
Nu we deel uitmaken van de grote Natuurpuntfamilie kunnen we werken laten uitvoeren
door N.P. Beheer vzw. We denken aan het maaien van twee rietvelden een een stuk
grasland. Op 18 november komen mensen van NP de situatie ter plekke bekijken. Misschien
kunnen we nog andere beheerswerken aan hen uitbesteden.
Een ander werk, nml. het "opkappen" van de populieren in de Ingangsdreef, kunnen wij niet
zeif uitvoeren, dit wegens te gevaarlijk en
geen geschikt materiaal. Dus contacteerden
wij een gespecialiseerde firma. In novemberdecember komen zij kappen, wij "kuisen" de
boel op.
Naar jaarlijkse gewoonte situeren de meeste
werk-voormiddagen zich in januari-februari,
ook deze winter is dit het geval. Maar we
beginnen er al aan in december, kwestie van
een goede conditie te hebben met de
eindejaa rsfeesten.
Volgende zondagen worden voorbehouden:
14/12 en 21/12/2008
11/01/2009 en 18/01
08/02 en 15/02.

Zondag 09 november komt het beheerscomité (grijze eminenties) samen in Mandelhoek om
de uit te voeren beheerswerken prioritair vast te leggen. (Ik heb reeds mijn potloodje klaar.)
De werkdagen beginnen om 09.00 h, 't is winter, en duren tot ongeveer 11.30 h.
De lekkere "Kathieen" -soep, de belegde broodjes en het drankje achteraf zullen smaken.
Wij hopen je te mogen ontmoeten tijdens één of meerdere zondagvoormiddagen.
Immers vele handen maken het werk ...... plezierig i
Jacqui

EERLIJK·

-ONTBIJT 2008

ZONDAG 5 OKTOBER ~ ZAAL ISO
Een organisatie van de Noord-Zuidraad, de Minaraad,
de Gezins-en Welzijnsraad en hetjeugdhuis

NIET op de openbare weg gooien!

Op zondag 5 oktober 2008 organiseren de Noorcl-Zuiclraad,
de Minaraad, de Gezins-en Welzijnsraad en het Jeughuis het

EERLIJK-ONTBIJT 2008
Vanaf 9 uur kan u in zaal ISO (h)eerlijk komen ontbijten.
Proef er van eeri Eerlijk Biobuffet:
IJ Producten van eedijke handel uit de Wereldwinkel
IJ Bioproducten van biohoeve Lochting-Dedrie
IJ Lekker brood van onze Izegemse bakkers.
Wij zijn er zeker van dat u meteen"verkocht" bent aan
deze producten!
Prijs: 5 euro voor volwassenen - 2,5 euro voor kinderen tot 12 jaar
Wanneer: Vanaf 9 uur tot 11 uur aanmelden
Kaarten: Enkel verkrijgbaar in VVK op volgende adres:
Stadhuis Izegem - Korenmarkt 10 - 8870 Izegem
Contact: 051 337 300 of noorclzuidraad@izegem.be

In samenwerking met:
Oxfam Wereldwinkel
Biohoeve Lochting-Dedrie
Bakkersbond Izegem
Stad Izegem

v.u. Sc.hepen

Nadia Staes - Korenmarkt 10 - 8870 Izegem

Natuurpuntkalender 2009

Beste,
Naar jaarlijkse gewoonte verschijnt opnieuw een Natuurpuntkalender voor het
komende jaar. Traditiegetrouw zijn daarin 13 schitterende foto's gepubliceerd,
waarin we Vlaams natuurschoon op een prachtige manier aan bod laten komen.
Uitzicht: het gaat om een kalender van 13 recto-verso bladen (cover en 12
maanden). Op de recto zijde wordt telkens een foto afgedrukt, de versozijde bestaat
uit de kalendergegevens. De bladen zijn aan elkaar gehecht met een wire-osysteem,
er is één bevestigingsgaatje voorzien. Het gesloten formaat is 33,5 cm x
23 cm, het open fonnaat is 33,5 cm x 46 cm.
Prijs: de verkoopplijs van de kalenders bedraagt

7,50 euro (inc!. BTW).

Bestellen en afhalen kan bij alle bestuursleden of je kan mailen naar inliJ({ûdebuizerci.be
Fotos:

Cover: Dambordjes
-De Damse Vaart in de winter
· Velduil
· Kleine plevier
· Waterranonkel
· Boomkikker
· Klaproos
· Groene specht
· Kaardebol
· Mistlandschap
· Oorzwammetje
· Bessen van de Gelderse roos
· Meerkoet

Zoek eens een alternatief!
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Aanmelden kan aan infostahd op GRot~ 0f}~~T.:

Organisatie Stadsbestuur Izegem en de MINA-raad
v.u. Schepen vin lftrm~;eu thdil 5111$. Korenmll~.ll0. 8870 IU!em

.' .,.

1.

2,
3,

4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11.
12,

13.

14.
15,

Grote Markt
-Aperitiefconcert, Kon. Fanf. Vrede en Eendracht Kachtem (11.00 u. tot
12.00 u.)
-Korfbaltornooi (Vanaf 14.00 u)
doorlopend van 11 tot 17.00 u.:
-Centrale infostand
-Fotozoektocht
-Origineelste bezoeker
-Actiefste burger
-Dans door Life Danscenter en de Izegemse
dansacademie
Gratis fietscontrole en graveren door de PolItIezone Rlho
Korenmarkt
-start Week van de Jeugd
-Demonstratie Skaters
Krijtwedstrijd voor kinderen
Gekke fletsen
Drumband Scouts
Petanque-tornooi
Circus Diaboliek
Straattheater Claeys Hllde (doorlopend)
Grime
Natuur-en Cultuurwandeling (start om 14,00 u,)
kunstenaarsdorp
-keramiek
-schilderen
-houtsculptuur
-caricaturist
Circusshow 'De Sven'
vuurshow door 'De Sven'
Kerkplein
-Huifkartocht
-Volkspelen
-Kindervolksdans
-Trontinettekoers rond de kerk

WE HEBBEN PRIJS!!
Het hoeft niet meer uitgelegd te worden dat het niet goed
gaat met onze zwaluwen!
In Ingelmunster en Izegem zijn het aantal broedgevallen van
boeren- en huiszwaluwen op bij manier van spreken" op
één hand te tellen".
Reeds vele jaren zet Natuurpunt - De Buizerd zich in om de zwaluwen een handje te
helpen door middel van metsplankjes en zowel Izegem en Ingelmunster geven
subsidies voor zwaluwnesten.
In Izegem en Ingelmunster zijn er nog hier en daar broedsels te vinden, maar de
grote kolonies zijn verdwenen. In de Lacrawijk te Ingelmunster broeden er ieder jaar
toch nog tussen de 15 en 20 koppeltjes.
Enkele jaren terug speelden we met het idee om kunstnesten op te hangen aan de
ringbrug te Ingelmunster ,die dicht bij de Lacrawijk ligt.

Een 8-tal kunstnesten werden aangekocht en Raf monteerde ze op de nodige
planken. Met de hulp van de Ingelmunsterse brandweer en de nodige vergunningen
werden deze bevestigd aan deze brug in de lente van 2007. In 2007 geen succes,
maar dit jaar kwam het eerste koppeltje er broeden. Ondertussen is de vergunning
binnen om nog kunstnesten op te hangen aan de Wantebrug. Dit is voor deze winter.
Hendrik

I2Davidsfonds Meulebeke
AI Gores Klimaatambassadeur Serge de Gheldere:

Betaalbaar, comfortabel én milieuvriendelijk leven kan!

Dat de klimaatopwarming een feit is, staat nu wel voor iedereen vast als een paal boven
water. Het is misschien niet de gelukkigste gekozen uitdrukking in tijden van smeltende
poolkappen en stijgende zeespiegels, maar de discussie of onze planeet nu al dan niet
warmer wordt, hebben we achter de rug. Er zijn wel nog wat achterhoedegevechten over de
over de rol die de mens hierin speelt of het aantal graden dat het warmer zal worden. Maar
uiteindelijk zijn die debatten niet essentieel.
Veel belangrijker is wat wij zullen ondernemen tegen de klimaatopwarming. En als het even
kan, liefst met zo weinig mogelijk comfortverlies. We zijn nu eenmaal verwende mensen.
En zo zijn er van die mensen die denken dat het kan. Serge de Gheldere is één van die
mensen. "Doemdenken over klimaatverandering is even gevaarlijk als het ontkennen ervan."
meent hij. Zelf probeert hij met zijn bedrijf Futureproof/ed duurzame producten te
ontwikkelen. Daarnaast wijdt hij zijn leven aan de boodschap dat we nu actie moeten
ondernemen om beter met het milieu om te gaan zodat dit een leefbare planeet blijft.
Voor het Meulebeekse Davidsfonds genoeg redenen om de man uit te nodigen. Het
Davidsfonds mag dan wel geen natuurvereniging zijn. Het is duidelijk dat zonder milieu er
ook geen cultuur meer zal kunnen zijn. Op vrijdag 14 november aanstaande komt Serge
de Gheldere bij Davidsfonds Meulebeke ons alles nog eens haarfijn uitleggen over wat we
kunnen en moeten doen om de Aarde te redden. An inconvenient truth, maar wel één die
niet te negeren valt.

PRAKTISCH:
Serge de Gheldere op vrijdag 14 november 2008 om 20 uur in Delicatesse (Gentstraat
tegenover Aldi) in Meulebeke

Toegang: € 5 -leden "Natuurpunt" "De Buizerd" € 3 (geldig voor ieder gezinslid)

Meer info?
Davidsfonds Meulebeke - Johan Tuytte, Baronielaan 7 - 8760 Meulebeke
tel. 051 484714 - gsm 0473 22 9376 - dfmeulebeke@skynet.bewww.meulebeke.davidsfonds.be

~Davidsfonds Meulebeke
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Zaterdag 15 november 2008 organiseert de Milieuraad van Izegem opnieuw de
Dag van de natuur.
In het parkgebied Wallemote, meer bepaald op de terreinen van de tennisclub Isis, wordt een
hoogstamboomgaard {her)aangeplant.
Deze aanplanting past in het kader van de uitbreiding en herstel van het parkgebied WallemoteWolvenhof.
De "Isis boomhaard" stond er erg belabberd bij: vele bomen waren dood en de meeste andere
waren ernstig ziek. Pieter Vandevoorde, provinciale verantwoordelijke voor het provinciedomein,
coördineert de heraanplanting. De oude, ziek bomen worden verwijderd en vervangen door
streekeigen soorten. Hij koos voor oude, meestal onbekende, appelrassen zoals: Dubbele
Bellefleur, Jacques Lebel, Kattekop, Keuleman, Kalvijntje, Trezeke Meyers, Dello, Reneitte
Parmentier, Eysdener Klumpke, .....
Wij verzamelen om 13.45 op de parking van Wallemote en om 14.00 beginnen we te planten.
Na de aanplant is er een drankje en een hapje voorzien.
Gelieve zelf je spade of schop mee te brengen.

Laarzen komen van pas!

De dag van de natuur is een realisatie van de Izegemse Mimieuraad I.s.m. de Provincie WestVlaanderen, Natuurpunt-De Buizerd en de Karekietjes.
Zoterdag 15 november 2008 om 14.00 .... enige gelegenheid om een Trezeke ... een Jacques ... een
Klumpke... of een Bellefleur vast te pakken

.............. J.NG~1M.U N.$J.t;.R
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Ingelmunster 1
Wat Maaien en hooleneneen rij knotwilgen onder handen nemen
Wanneer & waar Zaterdag 15 novem ber van 9u-12u en zondag 16 november van 9u-16u
op 'I spoorwegdomein In de Kleine Izegemstraat in Ingelmunster
Wie Natuurpunt De Buizerd I.s.m. gemeente Ingelmunster
Info Hendrik Debeuf. 051/312162. hendrlk.debeuffadebuizerd.be
Nuttige tip Stevig schoeisel meebrengen. Drank en eten zijn voorzien.
Ingetmunster 2
Wat Aan planten speelbos
Wanneer & waar Zaterdag 15 november van IOu-12u bij het jaagpad langs het kanaal
Roeselare - Lele lzuldelijke oeverJ. juist over de Ringbrug
In Ingelmunster
Wie Gemeente Ingelmunster
Info Patricia Ryelandt - Francis Fraeyman. 051/337432.
pat ric ia .rye landtfalngelmunste r. be
Nuttige tip Laarzen en spade meebrengen. Drank Isvoorzien
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Brandhout, van bos tot stoof
DEMONSTRATIEDAG - Zaterdag 29 november 2008 (van 10u tot 16u)
Domeinbos Wijnendale, Torhout
WAAROM?
Interesse voor brandhout zit in de lift en steeds meer mensen gaan zelf hout zagen in het bos. Er wordt jaariijks
heel wat zaag- en snoeiwerk verricht door particulieren in de diverse landschappen van Vlaanderen. Het gaat
hier veelal om onderhoud van knotbomen, houtkanten, hagen, hakhoutbosjes, bomenrijen en het uitvoeren van
klelnschaiige bosexploitaties. Bij de ene ligt het doel eerder bij het onderhoud zelf, bij de anMre bij het
eindproduct brandhout.
Aangezien het veelal gaat om mensen die niet specifiek zijn opgeleid in deze materie, kan de uitvoering van
deze werken dikwijls op een heel aantal vlakken nog verbeteren. Door het organiseren van deze
demonstratiedag worden zo veel mogelijk praktische aspecten van kleinschalig bos- en landschapsbeheer
toegankeiijk voor een breed pubiiek. Dit alles moet er voor zorgen dat de kennis en de praktijk bij particuiieren
verbetert voor wat betreft het uitvoeren van beheerwerken aan houtige gewassen in bossen en landschappen.
WANNEER?
Zaterdag 29 november 2008
Vanaf 10u00 tot omstreeks 16u00 (openbare houtverkoop als afsluiter)
WAAR?
Domeinbos Wijnendale te Torhout. Het domeinbos is gelegen langs de Oostendestraat (N33), dit is de weg van
Torhout naar Oostende.
De GPS-gebruikers kunnen "Fonteinpad" te Torhout ingeven als bestemming.
WAT?
Op de demonstratiedag "Brandhout, van bos tot stoof' worden antwoorden gegeven op vragen als:
'Hoe werk je goed?'
'Hoe werk je veilig?'
'Hoe werk je natuur- en milieuvriendeiijk?'
'Welke machines zijn er op de markt?

•

Langs een wandellraject in het domeinbos kan je terecht voor verschillende demonstraties: van
kettingzaag slijpen tot het vellen van bomen en kiieven van hout. Dit alles live voor u gebracht door
ervaren instructeurs.

•

Het informaliedorp met stands van bos- en iandschapsbeherende organisaties, lokale actoren,
overheden, ... zorgt niet alleen voor een gezellige sfeer maar biedt ook een schat aan interessante en
praktische info en tips.

•

Op de marktpiaats kan ook effectief materiaal aangekocht worden.

•

Om 16u wordt de dag afgesloten met een openbare houtverkoop (met tekst en uitleg). Zo ziet u ook
eens hoe dit er aan toe gaat. Zeker de moeite waard!

Een organisatie van Agentschap voor Natuur en Bos, Inverde vzw, de bosgroepen Houtland en IJzer & Leie, de
regionale landschappen Houtland, IJzer & Polder en West-Vlaamse Heuvels, de provincie West-Vlaanderen,
Proclam en stad Torhout, met medewerking van het Kasteel Wijnendale.
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Internationaal natuurfotografie festival 13-141 121 2008
Uniek in België
Live presentaties op groot scherm

5 buitenlandse topfotografen
5 Vlaamse natuurfotografen
20 korte klankbeeldprojecties

2 fototentoonstellingen
120 foto's BVNF (gratis)
GO foto's Argus (gratis)

I nfostands met fotoapparatuur, natuurreizen,
bu ite nsportm ateriaa I

En meer
Driejaarlijks
Festival georganiseerd door de Bond Verantwoorde
NatuurFotografie, wordt gehouden in prachtig ruim cultuurcentrum Ter
DiJft te Bornem. Gemakkelijk te bereiken tussen Antwerpen, Gent en
Brussel. Kaartverkoop vanaf 1 oktober per telefoon, email of website,
rechtstreeks bij cc Ter Dilft (www.terdilft.be). Keuze tussen halve dag-,
hele dag- en combikaart voor beide dagen, tickets vanaf €7,SO. De fototentoonstellingen zij n gratis te bekij ken.

Vûlledig piûgiamma en alle infûimatie ûp speciale website:
www.natuurfotofestival.be

aankondiging
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INVESTEREN IN DE ZON
Ons land is niet echt een zonovergoten regio en
toch Is investeren in zonne-energiesiods vorig
jaar -energie een hype geworden. Wil dat nu
zeggen dat Vlaanderen bet energiebesparingslicht heeft gezien? O( is er wat anders aan de
band?
Een paar zonne·energiepanelen op het dak van
uw woning installeren is in ieder geval een

goudeu zaak aan het worden voorwieeeninteressante eo bovendien risicoloze laogetermijobelegging zoekt ,'oor eeD pak spaarcenten. De
ervaring is aan het leren dat een dergelijke beo
legging er niet altijd toe bijdraagt om zo efficiënt eo spaarzaam mogelijk om te springen
met energie.
PASCAL SERTYN

ZONNE-ENERGIE
MAAKT OPGANG
ALS GEGARANDEERDE
BELEGGING
GENT 10ns land is niet echt ten
zonovergoten regio en toch Is in·
v~sleren In zonoe·energle sinds
rorig jaar zon ne'cllergi e een hype
gewordell. Dat blijkt voor.1luit de
exponenti~le stijging \'3n de elektrlcitei\.spl·oductie uit zonneenergie In Vlaanderen. In 2002
werd slechts 5 megawatlllllr
(mwh) stroom opgewekt \130 zon·
ne-energie. Dltt Is lets meer dan
h~t lj;emiddelde jaan-erbrulk "an
lEu \'laamsgerln. Tn2006was de
productie al opgelopen tot L356
mwh en \"origjoar \'olgde een ver·
viervoudiging tot 5.520 lllwh.
Wil dat nllzeggl!ndat Vlaanderen
het energiebesparinglIcht heeft
ge2l~n? Ofis er lets anders aan de
band?

Het Vlaams Instituut voor Bio-

Ecologisch llouwen en Wonen
'locht vorige week tijdens een stu·
diedag oMr\-erklaringen \'oor die
plotse sterke toename \'300 de in·
tcresse vlln de Dt'lg iu 'lonne-ener·
g1e, De opkomst voor de studiedag illustreerde trouwens die
grote belangstelling, Een grote
z.aalul \'01 mtillaTticllliereo, arehite<:ten en stlldiebureans.
De stijging \'an de 'ZOnne-energie·
productie mag de \'oorbije twee
j:\ar wel spectaculair zijn, \·erge·
Irken met aodere landen Is
VJnnnderell en ook België een
achterblijvertje. Landen zoals
Duitsland en Nederland staat al
heel wat \'erder bij de uitbouw
\1In een zonne·eoergleproductie.
De bljdrltge van lonne-energle
om de broeika.sultstoot vao de

Zonne-energie op het web
() OUlINE
"""oIf.[n~ril~spa'fIl

.b<

Allerlei tips \'oor
eoergiriJe.sparing,
rationeel energie·
gebruik eo ber,
nlcu.....bare-encr·
giebronnen in
Vlaanderen,

o o~nlNE
.......·/I'.Înfru.be
"-"-II'.undls.be

Voor o\'erzicht \'AU
lm'esteringssteu 0
van de elektrIcI,
teitsdistribullebe·
hrerder in uw
gemeente.
OOtRINE
""""w.cde.b~

De Organisil.tle
\'oor duurzame
nergle in VJaan-

derrn. Hel streef·
doel \'3U de ,"errni·
ging Is de be\'orde,
riol \'an de torpas·
sln( van duurtame
energie en enerIie·
besparing.

Verder biedt het
een hele rist links
al'In naar andere
webadressen met
hûormatie o\'er
effieli!nt omgaan
met enrrgir.

o ONLINE

C, ONLINE

........."".vib~.b~

Site van het
Vlaams lnstituut
\'oor Blo·Ecolo·
ctsch bouwen rn
wonen,
(} ONlIUE

..........~dialooi:.bt
Geeft cursussen
over bouwrn, wa·
ter eo energie.
Oml"at ouder meer
een (orum waar je
terecht kunt met
wagen o\'rr energiebesparende
iu\·uteringen.

W'. ..... bOU"iltum·

wonlng.be
Om stap voor stap
te weten te komen
waaraan je mort
drnkenom bij
nieuwbouw of
...ernleuwbou.....
energie te bespa·
reil.
"

Of411NE

........'W.bOlll'o'enen·
wonen.be
Informalle O\'er de
renO\'allepremie
\öUl de Vlaamse
overheid,

klassieke cleklrlciteltsproductle
terug te dringen is ook heel beo
perkt. Ondanlls de forse stijging
\'M de zonne·ellergleproductieln
'2007 bedroeg de bijdrage lot de
hernir\lwbare energieproductie
amper O,t procent. Dat verzinkt
in hel nlel bij bet belang \'an elektric:lteltsproductie uit ah'al
(30%), biomassa \'au land, en
tuinboulV (IS%) en \\illdenergleparkrIl te land (li"\l6).
Dat de llopularitelt van zonne·
energie toch een dergelijke op'
stoot kent, heeft \'eel te maken
met bet feit dat het zowat de enige
mogelijkheid is \'oorde particulier om een zeer directe bijdrage
te lc\"t~ren tot hel terugdringen
\-aI\ de broeikasgassen.
Een w1ndenl"rgieturblne in de
tuin zetten Is \'andaaz; 1.0 goed als
onmogelijk omdat er geen wette·
Iijke regelge\ing bestent om op
gezlnssc.haal elektrleitelt tc halen
uit wind~nergie. Stroom opwek·
ken door een lOkro bloma.qaccntrale in de tuin is ook tlilgesloten.

Foto\'oltaTsc:hc 'lonnepanelen op
uw dak. installeren is cehter zeer
gemakkelijk..
Deo\"Crheid heeft het extreem ge,
makkelijk gemaallt. Een vergl1nnlng llall\1"agen Is niet nodig zolang niet mrer dan 20 procent
nn het dak wordt Ingenomen
door de foto\'oUalsChe (PV·) in·
stallaUe. Dat geldt o\'erlgens ook
\'oor thenniscbe :mnnepaoe!en
\'oor de productie \'an sanitair
warm water of woningvenvarming.
Tegelijk ZOlgt de orerheld er via
fiscale energiebesparingkortlngcn, subsidies Cll Invcsterlngs·
steun ...oor dat de aankoopprijs
\'ao zoonepaoelen en In het bij'londer fotovoltaIsche 7.oone·
energiesystemen ge\-oellg ...er·
l~d kan worden.
Wie 'lijn rekenmachientje l"rbij
neemt, stelt \'andaag zelfs vast
dat het een lucralic\'ebelegging Is
geworden.
Eengezin dat een PV-S)'strem met
een oppervlakte \'an 16 \ierkante

meier op het dak \'an de bestaan·
de woning laat installeren zal die
investering vall zo'n l2.000 cmo
(nc1uslefbtw) in negen jaar hebben terugverdiend. Als de Inves·
tcringsamell\"alt met hct optrekken van een oieuwe woning Is
men oll13jaar uit de kosten.
Daarna begint de zonne-energie·
installatie 'lelfs geld op te brengen, dP..nkzij hel systeem \'an
groenestroomcertifkaten.
De
o\'erheid hedl beslist dat wie
groene stroom produt'ccrt gedu·
rende hviotig jaar een subsidIe
van 4S eurocent krijgt per gepro·
dut'eerdc kilowattuur bovenop de
normale \·ergoeding.
W"ie ...andaal 12.000 euro Inves·
teert In een P\'·s)'Steem \'3n '" bij
4 mrt~r, int on~r eeD periode van
t\vintlgjaar in leder ge\'i\l 15.:100
euro dankzij de groenc.stroom·
subsidie. Door de fiscale aftrek,
e\'entueel aange\'tJld met een ge·
meentelijke subsidie, loopt het
terug\"erdlenrffect al op lot
19.2"0 euro. Ten slotte biedt c1~
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Hoe kun je de zon
in huis halen?
Folo\'ollalsche zonnepanelen
tteklleu \'/lndaag Rlle aandacht
naat zich toe, mallr de Zal} gebruiken om uw energierekening naar
beneden te hakn kan op '·('nehll·
lende 1l1wleren.

• Passieve thermische
zonne·energle

Zonn@p<lnelen Installeren Is een lucratieve belegging geworden. ~ Jltu'~~o.tse.-"
PV·installatie het voordeel dat de
elektrklteitsmeler terugdraait
omdat u zelf stroom produceert,
De voorgaande berekening gaat
wel ult \'3.n een opttmale energie,
productie doot het PV-systeem,
Dat betekent: op bet zuiden gericht ell gten schaduwinval.
Wat Iedereen zich nu af\'Taagt, is
wanneer de overheid zal Ingrijpen om de beleggershrpe rond
zonne·euergle af te zwakken. Th
meer omdat zonne-encrgle als
langete.rmljnbelt'Jllng niet altijd
Ie \'erzoenen Is met zonoe-t'nergil' als middel om energie te besparen en een, weliswaar minieme. bijdrage te le\'ereo tot het beperken \'an de broelka5sa5sen.
Nu al kloppen bij het Vlaams In·
stituut ,'OOr Bio-Ecolopsche Douwen en Wonen gezinnen aan die
absoluut l'en PV-s)'steem 'villen
maar die "OOt het o'"erlge geen
enkele Interesse hebben om energie Ie besparen, blj\'oorbeeld
door hun dak te isoleren. Voor
"ie e(OM beW\lst wil omgaan met

energie moet er eerst \'oor zorgen
dat hij of zij zo weinig mogelijk
energie ,"erbruikt, stelt Dirk Alldelbofs ,'an de Llmburgsc Vlbeafdeling" ZOnne-energie mag pas
aan dl' beurt komen als alle hwesterlngen In energiebesparingen
gebeurd tijn,
En om Iedereen met de neus op de
feiten te drukken komt AndelJlofs
\'oorde dag met een zeereonerete
berckening,
SleI datje 500 euro hebt om energie te besparen. Dat bedrag In Cotovoltaïsehe zonnepanelen stop-pen doet dl' slroomrekenins jaarlijks met 75 kilowattuur (kwh)
dalen, Dltzelfde bedrag in\'esleren in een zonneboiler le\'ert al
een besparing op van 250 kwh per
jaar. Een oude diepvries \'er\";ln·
gen door een nieuw exemplaar levert een minderverbruik van
500 kwb op en ten slotte kan
500 ellro dakisolatie de stroomrekening zelfs met 4.000 kwh
doen dalenreduceren,
{pul

'Vat? BIJ passieve zoune'energle
komt het erop aan via rechutrerkse buonnlng langs de ramen de
kamers inhuls tevcrwarmen. Het
is ecbter WlI.t al te eenvoudl! 0111
gewoon de ramen zo groot mogellJk te makeu. Want zelfs superisa·
lerende beglnlng Isoleert niet
veel meer dan een niet geTsoleerde
muur, stelt Marleen De Ro)·e \',111
Ode V1underen.
'Vaanoor moet jQ opletten?
RaDJen op het zuiden zijn volgens
De Rore een noodz3lI.k om enige
kans te maken op l'en energiebesparing" Bovendien moet werk
worden geUlaa.};t van wanden en
\'Ioereu die de warmte kUilDen bijhouden. ngelljk Is het opletten
voor overvcrhltt.lng, En dat bete.kent in\'tslettn In zonneweringen.

• Actieve thermische
zonne-energie
'Vat? Streddoel Is de zonnewarmte op te vangen, op te. slaan
eu Ie verdelen. Een van dl' meest
bekende toepuslngen Is de zonneOOiler"oor deverwarmiD.! van hel
sanitair water. Maar ook voor dl'
verwarming 'öUI dl' woning komt
het In aanmerking. Een niet alle-

daagse loepassing Is hel zWembad, Eeu verwarmd n\'l'lllbad mag
dan wel bet symbool zijn \'an over,
matig energieverbruik, maar wie
het water verwarmt met de warm·
te van de zon hoeft daarvoor niet
zeer veelte invuteren en kan re,
kenen op een rendellleut dat de
100 procent benadert.
Dat Is zekcl"nlet het geval wannerr
zonlleWaI1ute gebruIkt wordt voor
sanitair ""ann waler of woning·
\"eIWanlling, Een zonneboiler
dekt ml),1waal SO procent van de
jaat'lijkse energiebehoefle, Voor
\'erwannlng blijft dl." bijdrage nn
actie\"e thermische energie uit de
zon beperkt tot 15 à 25 proeent.
Het grote ,·oordeel? Aetie'"e
lhennlsche zonne·energie Is vooral geschikt \'oor dl." \'erwnming
\·au sanitair water elJ zwembaden.
Allerhande steun maatregelen zorgen eJ"\'oor de relatief hoge Investering om hHsaoitalr water \iade
"Zon te verwarmen fori getemperd
wordt.
~'OOr particulieren is er de investerinS5steun \'111 de ele1..1riciteiLsdlstrtbUllebeheerders, ,'an heel
Wilt gemeenten ell ~ommige pro'indebe.stut"ell en Is er de belastlllg\-·ermindering - maximaal
3,440 euro per jaar ~ \'an de (edrraleoverheid. De Jenovatiepremie
\'au de Vlaamse overheid biedt
ook mogeJijkheden als de in\"Cstering fn een "Zonneboiler deel uitmaakt \'an een reno\";ltle \'an de
woning"
Voor btdrijtvn is er e"eneens de
invl'Steriog&StnJlI '·au de distributlenetbehetrder; biedl de Cede!':!le
o\'erbeld een \-erhoogde iU\'eslerill!-5aftrek en '·erstrekt de Vlaam·
se overheid t"t'n eeologiesteun,
'Vaan'oor moetje opletten?
Actle'-e mnne·energie noodza:lkt
de Installatie "an "Zonnecolleeloren op het dak en \'8n een tank
voor warmteopslag.
Aangezien de zon alleeu niet '"ûl·
slaat om het hcle jur op een effielfnte mi\nier sanitair wann wa·
ter te hebben of de wonllJg te VH'
warmen,;5 er bovendien nood aan
navenvarming waarbij gebruik
gemaakt wordt van gas of stookolie"
Het i500k bela.ngriJkom de zonnecolleL10ren en de warmteopslag
"ZO dicht mogelijk bij elkm>.r te
plaatsen. Hoe minder leidingen er
nodig zijn, hoe kleiner hel ws.rmte\'erlies ond~nl"eg, I\lel andere
woorden. een lank op zolder Is
beter dan l'en tank in de kelder,
\'oor l."en optimaal rendement heb

je een dak nodig dat op hel ruiden
Is geot-l!nte.erd. en met een bellI11gsgraad \"All 20 procent.

• FotovoltaYsche
zonne-energie
'Vat? rolo\'ultalsche zonne-t'.lll'rgil' of PV Is In geellliJd uitgegroeid
tot net paradepll\rdjevoor \Iie in'·esteert 111 zonue'energle. In tegenstelling tot passieve- of actieve
zonne,energie wordt er geen
warmte ult de zonnestrAlen gehaaid maar wordt het zonlicht
omgezelln elektriciteit" Heel efficiënt zijn deze PV-jnsta1laties nog
niet. Ongeveer \ol- prO{"ent van het
zonlicht word.t omgezet In elektriciteit, de reSl gaat \'erloren in de
'"Ol·m "all wiltmIe.
Hel grote ,·oordeel? De elektriciteitsopbrengst \"In een PV-in·
stallalie wordt '·errekend door de
stroomverbnlikmeter terug te
draaien, De \'ergoedillg per kilo·
wattuur die lu mindering wordt
gebraeht bedr.qt tussen 15 en
17 eurocent. Maar dankzij de z.ogetlaamde groene.stl'OomcertiflCllten - lCen subsidieregeling komt dllllr nog eens 45 lCurocent
OO,'enop.
Daarnaast komen ptJrlkuliertn
io aanmerking \'oor een belasting"er mindering - tot maximaal
3.440 euro per Jaar - en bieden
een rist Vlaamse gemeenten hUil
Inwoners Investeringssteun aan,
BldrijL'ffl kunnen behalnopsubsidles \ia croenestroomcertlfiea·
teu ook rekeuen op ecologle.steun
'"an dl' Vlaamse en ten \'erhoogde
1n'"esteringsaftN!k \";lll de federale
o\'erheld,
'Vaan'oor moet Je opletten?
Het rendement "au PV-srstemen
Is \'oer \'onr heel \·eel dlscuule.
Schaduw op de PV-panelen - hoe
beperkt ook - haalt dl' elektrteitel150pbrengst serieus naar beneden. Dat koml doordat de ZOI\neenergiecellen dil' het minst
siroom produceren, Utpalend "Zijn
\'oor de opbrengst van het hele
s)'$teem.
Overllll'esteren In PV heeft niet
veel zin. Meer nl"OOl\l prooueeren
dan uw j8ll.rlijks verbruik le"ert
~~"'1' pY1r...... rjP I'>l' F.r I_ ~"'''''' \!It_
gocdiug gepland wanneer de elektrlciteitsmeler onder nul SaaI, De
en'i\riU8 leerl bovendIen dat ondel" nul gun soms resulteert in
foutieve fltetmen. Rn sommige
elektril:lteltslc\·eranel~rs zijn er
ook niet tuk op om Je dan nog als
~Iant Ie llellbell.
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NESTKASTEN EN VOEDERPLANKEN ALLERHANDE:

Met de winter voor de deur is het hoog tijd om aan onze vrienden de vogels te denken.
Het wordt tijd om de voedertafel uit het tuinhuis te halen en terug te installeren. Misschien ook tijd
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 gebruikt als slaapplaats ... niet enkei door
vogels, maar ook muizen maken er gebruik van!
In een kleine tuin kan je twee tot
drie kasten ophangen, liefst voor
verschillende soorten.

Je

hangt ze beste op zo'n 3 meter
hoogte, met de viiegopening naar
het zuidoosten of noordoosten.
(Nooit naar het westen, het
regengat, of naar het zuiden, het
zonnegat.)
Oude nestkasten kuis je best uit in
de herfst. Gebruik zeker geen
detergent maar haal het oude
nestmateriaal eruit en veeg het
kastje eventueel schoon met een
harde borstel. Gebruik ook geen
carboiine of andere giftige
producten.
Om geen nare ervaringen te hebben
met vogelvlooien, zet je het
nestkastje best open en je kuist het
pas uit enkele dagen later!
Je kan je tuin vogelvriendeiijk maken I Dit kan gebeuren door allerhande aanplantingen van bomen
en struiken. Mezen, winterkoninkjes, merels, heggenmussen, spreeuwen, mussen en roodborstjes
... zijn er zeker ... door ze 's winters te voederen is de kans groot dat ze het hele jaar bij je blijven en
dus ook een nestgelegenheid zoeken en maken.
Natuurpunt - De Buizerd helpt je bij het inrichten van je vogel- en diervriendelijke tuin. Hier volgt
ons aanbod van voederplanken en nestkasten.
Voor een foto moet je op onze website www.debuizerd.be.
Bestellen doe je best via een bestuuriid of rechtstreeks bij Jacqui 051/30.47.31 of via mail
jacqui.stragier@telenet.be.

VOEDEREN
voedertafel met staander
voederhuis met staander
voedertafel muurmodel
voedertafel hangmodel
voedertafel hangmodel met plexi zaad bak
ophangbevestiging voor voedertafel
NESTKASTEN VOGELS
koolmees
pimpelmees
mus
spreeuw
kwikstraat jvliegenvanger
boomkruiper
rood borst
winterkoning
mussenappartement
spreeuwentoren
mezen pot in gebakken klei

ZOOGDIERENKASTEN
egel kast
wezelkast
hermelijn
bunzing

PRIJS

25 €
45€
15 €
15 €
17.50€
2.50€
PRIJS

10€
1O€
10€
10 €
1O€
1O€
1O€
1O€
15 €
15€
15€

PRIJS

20€
12 €
15 €
15€
INSEKTENKASTEN

hommelkast met bloempot
solitaire bijen jvlinderkast
solitaire bijen

PRIJS

15€
15 €
10€

Wandelingen in onze provinciale domeinen 200S
Ardooie Veld
Zondag 9 november, 14 - 16h
Onder stoelen en banken!
Elk jaar openbaart het wonder zich opnieuw, 't Veld bulkt van de paddestoelen! Traditioneel gaan we met
de specialisten van de begane paden en zoeken de fraaiste exemplaren. Wil je bovendien meer weten
over paddestoelen in eigen tuin, breng een exemplaa,- of foto mee...
Gids: Christine Hanssens en Frank Vandendriessche.
Afspraakplaats: Cafetaria 'De Keunepupe' in het domein, Bloemgatstraat, Ardooie
Sterrebos
Zondag 5 oktober, 10 - 12h
Tips voor natuurfotografie
Tot scha en schande ondervinden we dat goede natuurfoto's maken niet zo vanzelfsprekend is' Patrick,
ervaren natuurfotograaf, neemt beginnende fotografen mee op een wandeling vol tips en uitleg om tot
een goed resultaat te komen. Vergeet je fototoestel niet en stel alvast je vragenlijstje op'
Af....pra<lkplaat<;: parking

\<111

het domein in de Slcrrebo;;;drccl' : Gids: Patriek Keirsebilck

Wallemote - Wo/venhof
Zondag 30 november, 10 - 12h
Op stap met de domeinwachter
Domeinwachters beheren de domeinen, kennen de natuurwaarden zeer goed en geven dus als eerste
advies bij uitbreidingen en dagelijks beheer. Door hun dagelijkse aanwezigheid in de domeinen maken ze
ook soms onwaarschijnlijke dingen mee... Maak kennis met de domeinwachter van 't Veld, steeds een
boeiende ontmoeting voor groot en klein' Gids: Dirk Verhak, Domeinwachter
Afspraakplaats: parking van het domein in de Kokelaerestraat
De Baliekouter
Zondag 21 december, 14 - 16h
De natuur in winterslaap
Winterkoninkjes zingen uit volle borst, hazen en konijnen eten de laatste restjes groen, plassen
worden 's nachts bedekt met een glinsterend laagje ijs.. Het is winter... Hoe overleven die hazen en
konijnen de nog lange winter eens alle groen verdwenen is? Leggen bosmuizen wintervoorraden
aan? Vreemd, sommige bomen en struiken blijven groen ... Bevriezen hun bladeren dan niet? Laat
je meevoeren door "Koning Winter" en geniet!
Gids: Johan Heyde. Afspraakplaats: parking van het domein in de Ommeganckstraat
De Gavers
Zondag 12 oktober, 14:30 - 16:30h
Op stap met Van Zwam
Ja, er zijn nog heel wat paddestoelen in november' Sommige paddestoelen lijken helemaal niet op
de klassieke paddestoel, andere groeien zo groot uit dat je het niet voor mogelijk houdt! Wilde je al
altijd weten welke die vreemde paddestoel is die elk jaar opnieuw in je tuin verschijnt? Breng hem
gerust mee, of beter nog, neem er een foto van. Onze specialisten zijn al even nieuwsgierigheid!
Gids: Natuurpunt Gaverstreke
Plaats van afspraak: Parking West
Zondag 7 december, 9:00 - 11:30h
Overwinterende watervogels
De Gavers is vooral bekend om haar grote populatie overwinterende watervogels. Naast de meer gewone
soorten, zorgt elke winter voor de nodige verrassingen en brengt soms eerder ongewone soorten naar de
plas. We brengen de vogels dichterbij in onze sterke telescopen en zien ze gedetailleerder dan ooit!
Gids: Natuurwerkgroep De Gavers Plaats van afspraak: Parking West
Berge/en
Zondag 2 november, 9:30 - 11:30h
Indian summer in Bergelen
De herfst doet haar uiterste best om u haar mooiste kleuren te laten zien... De bomenvariatie in het
domein zorgt voor een schitterend kleurenpallet en Ides Desplancke zorgt voor een kleurrijke kijk op de
vallende bladeren.
Gids: Ides Desplancke
Plaats van afspraak: aan Cafetaria Bergelen in de Hemelhofweg in Gullegem

Ik ben een kind
Van de herfst
)

Wanneer de zon haar warme stralen
Op de berkentop en beukenkruin
Laat lichten over rood en bruin,
Dan is 't me een lust door 't bos te dwalen,
En, in de koele najaarswind,
Eens ruim en zuivel' adem t' halen.

I

,l

I

~
~

I

De herfsttijd heb ik steeds bemind!
I
Ik ben geen vredig lentekind,
Dat, in de blijde mei geboren,
I Het aardrijk in zijn bruidstooi vond.
Mij geurden roos nog meidoorn,
Bij mijn eerste ,morgenstond;

Geen schelle leeuwerik liet zich horen:
De nachtegaal zijn minnelied
Klonk bij mijn eerste nachtrust niet.
Mijn wieg stond tussen dorre bladeren
En afgevallen vruchten in:
Vandaar in mij die najaarslnÎn,
Die zachte weemoed alle jaren,
Wanneer de winden met euvelmoed
De bladeren afschudt voor mijn voet.

Karel De PelseJlloeker, geboren op 24 oktober 1949

Tuinen Chris Boone

OfFICE & .APER-ClNTIR

Westlaan 214
8800 Roeselare
Tel. 051/25 49 90
Fax 051/25 49 99

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

Pedicure
Demeulenaere Kathleen
H. Depraeterestraat 3
8770 Ingelmunster

051/31.39.27
Biobox thee en
theeproducten
Verkoop etherische oliën
Sjankara

www.tulnenchrisboone.be

DE FAGOT

Dagbladhandel
DE SNEPPE

HA/R ART ANGELA
Dames en Heren
BlO-CONCEPT
Lendeleedsestraat 88
8870 Izegem
Tel. 051 305803

UIT SYMPATHIE

Drankenservice
Rudy Ampe

sneppe@telenet.be

www.bardoelnv.com

Tel. 051 3001 91
Fax. 051 321440

G.S.1. nv

JEAN·LUC TILLIE &
zoon

SLAGERIJ
'TWORSTJE

Alle bouwkarweien
Aanleg terrassen,
opritten en vijvers

Roger & Ingrid
Lefevere - Margot

8760 Meulebeke

sCHRIJN·&TIMMERWERKEN
(Houl & PVC) GEERT sTORME
Lodewljk de Raetlaan 36
8870 IZEGEM
MAATWERK & AFWERKING

van
zolderinrichting - keukens
binnendeuren (alle
houtsoorten)
plafonds, interieurs van
horecazaken

Dossestraat 15
8770 Ingelmunster
051 3031 71

zitmeubelen· trappenveranda's ...
lel. 051 307449
Fax 051 31 72 21

Auto-elektriciteit
Autoradio's
Afstelling motoren
Mobilofoon
Batterijen
Kortrijkstraat 46·48
8770 Ingelmunster
051300892

Bier - frisdranken - Kolen
Elf Juli Singel 10
8770 Ingelmunster

uit sympathie
Kruisstraat 47
8870 Izegem
Tel. 051 30 09 21

Boomkwekerij De Linde
Bart Dequidt
Nieuwstl'aat 70
8956 Kernrnel
tel: 057/44.63.49
Fax: 057/44.82.94

VANDEKERCKHOVE
NV

D & VPLANT
PRODUCT/ON bvba

Hinnebilkstraat 78
8770 Ingelmunster
Tel 051 302784
Fax 051 31 6678
IEDERE WERKDAG 8·12 U
13.30·18.30
DONDERDAG NAMIDDAG
OP AFSPRAAK
ZATERDAG 09·11 U.

Tel. 051 696892

Bruggesteenweg 83 A

Tel: 051/31 0074

PROFESSIONEEL ADVIES
MET
PERSOONLIJK KARAKTER

Zaagsel, houtkrullen
en vlaslemen
Verpakt
Vergeldermolenstraat 3
8840 Oostnieuwkerke
Tel.: 051 31 07 12

Stationstraat 48
8770 Ingelmunster

BARDOEL NV

KANTOOR
BOUCKAERT

\\ \\ \\ .boomk\\ rkcrijdelindc.bC'

Bruggestraat 218
8770 Ingelmunster
tel. 051 30 1542
fax 051 484218
info@aviflora.be

Verkoop van
fruitbomen
aan
particulieren
Milieuvriendelijke
teelt

