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NIEUW

Wie op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten kan zich abonneren op onze nieuwsbrief door zijn
emailadres door te geven via een mail naar inl'o@debuizcrd.bc
Bezoek ook onze website www.dcbuizcrcl.be

VOORWOORD

De vakantie is voorbij, we kenden een heerlijke zomer, zelfs een wespenrijke zomer.
Ondertussen is iedereen weer in zijn gewone" doen". Ook de vereniging is uit vakantie en gaan
er weer stevig tegen aan.
Enkele opmerkelijke waarnemingen en vaststellingen in onze contreien. De zwaluwen in en om
de Lacrawijk doen het goed dank zij inspanningen van Natuurpunt-De Buizerd en de "eigenaars
van zwaluwnesten". Dodaars (foto hieronder) en meerkoet broedden voor het eerst in
Mandelhoek. De paaiplaats( zie foto kaft) aan de kikkerpaaiplaats is zo goed als af, nu nog de
vis ...
In een verdere bijdrage komen we mee uitvoerig terug op deze 2 merkwaardige vogels. Verder
zitten er ook korte weetjes ingelast omtrent het reilen en zeilen in en om onze reservaten.
De BBQ was weer geslaagd met dank aan iedereen die meehielp, die erbij was en natuurlijk
niet te vergeten 'Traveling Light" die ons een fijn optreden bezorgden.

Er staan weer een ganse resem activiteiten op de agenda ( zie verder). Tijdens het
kermisweekend te Ingelmunster eind september ( nl. zondag 27 september) zal Natuurpunt-De
Buizerd een klein standje opslaan om promotie te maken voor de vereniging. U kan daar
trouwens al nestkasten bestellen. hoe meer hoe liever...
Verder veel leesgenot.

Debeuf Hendrik

Nogmaals een warme oproep om uw oude inktpatronen af te geven aan iemand van
bestuurleden,de opbrengst ervan gaat integraal naar ons reservatenfonds.

De dodaars (Tachybaptus ruficollis) is met
zijn 26 cm het kleinste lid van de fulenfamilie.
Het is een donkere vogel en heeft een vrij
korte nek met een roodachtige hals. De
snavelbasis is groengeel. Ze komen voor in
heel Europa behoudens Scandinavië, in heel
zuidelijk Afrika en in Zuid en Zuidoost-Azië.
Deze vogel leeft in zoetwatermeren, vijvers
en traagstromende rivieren. Maar ook in
reservoirs en grindputten. Zijn legsel bestaat
uit 4-6 witte eieren op een platform van
drijvende vegetatie. De ouders delen de
broedperiode van 19-25 dagen. De jongen
kunnen zichzelf voeden en kunnen vliegen
na 44-48 dagen.

KOMENDE ACTIVITEITEN

CURSUS POELEN EN NATUURLIJKE VIJVERS( inrichterlnverde)
Water brengt leven en dit is zeker waar voor een poel of een natuurvijver. Maar dan moet je deze goed
aanleggen en beheren.
Hoe diep? Hoe groot? Welke vorm? Waar legje de poel of vijver? Allemaal vragen dieje best oplost
vooraleer je een de slag gaat.
In deze cursus leer je hoe je een nieuwe poel of natuurvijver moet aanleggen. Je maakt kermis met het
ecosysteem van een poel en leelt het begrijpen. Verder wordt het leven in het water van naderbij bekeken.
WarUJeer?
15-22-29 september ( telkens een dinsdagavond) van 19h30 tot 22hOO.
Excursie op zaterdag 3 oktober in de namiddag.
Waar?
Bibliotheek ( Plantijnzaal), Grote markt, Izegem
Deelnameprijs
20€ voor studenten
40€ oud-cursisten bosbekwaamheid of werknemers ANB
50€ anderen
Of het gepaste bedrag in opleidingscheques
Hoe insclu'ijven?
Insclu'ijven kan op www.inverde.beoftelefonisch via 02/6582494
Deze cursus loopt in samenwerking met Natuurpunt-De Buizerd vzw

Zondag 13 september Geleide wandeling in Mandelhoek
Aanvang om 9h30 ingang reservaat (bereikbaar via Waterstraat)
Gids van dienst; Mario Manhaeve
Zondag 27 september
Aanwezigheidstand braderie kemlls lngelmunster
Vrijdag 2 oktober
Info avond rond zOrUJe-energie. Tijdens deze info avond komt u alles te weten over zOrUJepanelen en
zOrUJeboilers.
Thema's zoals werking, besparing, kostprijs, premies, ..... komen uitvoerig aan bod.
Aanvang om 19h30 en dit in de Plantijnzaal ( nabij station) bibliotheek Izegem.
Zaterdag 3 oktober Timmernamiddag
De stock aan nestkasten is minimaal zodoende zal er tijdens deze activiteit er terug een ganse resem aan
nestkasten vervaardigd worden. Afspraak om l3h30 bij Jacqui. Meebrengen; wat klein timmermateriaal.
Graag vooraf een seintje geven aan Jacqui (051/304731) indien u wenst deel te nemen.
Zondag II oktober Autoloze zondag Izegem
Organisatie Minaraad Izegem.
Zie aparte bijdrage in dit boekje
Zondag II oktober Geleide wandeling in Mandelhoek
Aanvang om 9h30 ingang reservaat (bereikbaar via Waterstraat)
Gids van dienst: An Van de Walle

Woensdag 14 oktober Groene fietstocht
Organisatie Minaraad Izegem ism minaraad Ingelmunster.
Zie aparte bijdrage in dit boekje;
Zondag 11 oktober tot 16 oktober
Week van het bos. (zie aparte bijdrage)
In Izegem zijn er eveneens activiteiten voor scholen (info bij Jacqui)
Zondag 18 oktober' : ThemawandeIing Paddestoelen in Mandelhoek.
Aanvang 14hOO Ingang Mandelhoek. Gids van dienst is Frank Vandendriessche, die op een eenvoudige
maar vattende manier ons doorheen de wereld van paddenstoelen ons een leerrijke namiddag zal
verzorgen. Wie erbij was verleden jaar zal dit zeker beamen.
Zondag 25 oktober : 3de Izegemse Eerlijk Ontbijt in zaal Iso.
Meer info bij Jacqui Stragier. 0511304731 of jacqui.stragier@debuizerd,be
Zaterdag 19 en zondag 20 november'
Dag van de Natuur : Meer info in het volgend boekje

Hierna volgt een greep uit de activiteitenkalender van Nat/l/lrp/ll/t Mal/delstreke. Meer info bij Piet
Desmet 051/22.58.52 of op http://users.pandorn.bc/mandclslrckc/agenda.htm
~ Peter
Zo 13 se tember
Stambruges en zijn zandzee « Mer de sable })
Hantson
008:00
Org. Zwalimo
Zo 20 september

010:00-11:30

.en

(909:00 kerk Stambruges
natuurwandeling Kleiputten Rumbeke

~

Piet Desmet

Babilliestr
Zo 27 september

~050/790959

.endeurdag VogelOpvangCentrum Beernem

®14:00 - 17:30
Bulskampveld
Za 3 oktober

Natuurpunt Trefdag in Antwerpen

009:15 -17:00
Zo 11 oktober

Hannecartbos en westkuststrand

008:30

Org. Zwalimo
(909:30 vbnc De Nachtegaal - Olmendreef 2 - De Panne

'i

weekend 17-18
oktober

ZieZoZoogdier
Zoogdieren telweekend

Zo 18 oktober

Biodiversiteitsdag te HOilede in de week vh bos

008:30-18:00 hoeve
ter Kerst

Ism gemeente Hooglede

Zo 18 oktober

Open natuurwandeling Kleiputten Rumbeke

010:00-11 :30
Babilliestr

Ism 't West-Vlaamse hart •

za 31/10- ma 2111

weekend naar Schouwen-Duiveland
~
richtprijs 160 euro - inschrijven tegen 25/9 dmv 50 euro voorschot

~

Koen Maes

~ Els
Verhaest
051 231391

~

Piet Desmet

W Ria Wyffels

WEEK
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Programma:

WWW.WBBkvanhetbos.bB
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Natuur en Bos

WEEK VAN HET BOS
ZAAD MET PIT!

11 t.e.m. 18 oktober 2009
De zomer is bijna achter de rug, de herfst staat voor de deur. De Vlaamse bossen zullen bin'nenkort weer
vele bosliefhebbers op een prachtig tafereel van herfstkleuren trakteren. De herfst is de ideale periode om
het bos te beleven: een frissen neus halen, stiekem snoepen van de vele vruchten, je laten verwonderen
door de honderden paddenstoelen, ... voor elk wat wils. En wie graag van het bos geniet, moet zeker tijd
vrijmaken tijdens de Week van het Bos van 11 tot 18 oktober. Het bos ontvangt je met open armen ... en
.een ruim aanbod aan bosactiviteiten.
.
Het Agentschap voor Natuur en Bos, Vereniging voor Bos in Vlaanderen en tal van organisaties,
verenigingen, scholen en lokale besturen staan garant voor een waaier aan bosactiviteiten in heel
Vlaanderen. Wil je weten wat er allemaal in je buurt te beleven valt, surf dan naar
www.weekvanhetbos.be of vraag de programmakrant bij je gemeente.

Zaad met pit!
Dit jaar gaat de Week van het Bos terug naar de kern van de zaak: het zaadje. Zo zijn de bomen in onze
Vlaamse bossen allemaal ooit begonnen. Ze komen ergens vandaan. Ze hebben hun eigen verhalen. En
die zullen tijdens de Week van het Bos verteld worden. Zo kan je een handje meehelpen tijdens een
zaadoogst. op ontdekkingstocht gaan in een echte boomkwekerij, lekkernijen maken van bosvruchten en
-zaden, een zaadje laten kiemen en opkweken, verwonderd worden door eeuwenoude hakhoutstoven ...
het kan allemaall
Maar er is meer. Tijdens de Week van het Bos wordt het belang van autochtone bomen en struiken in de
kijker geplaatst. Want dit is niet onbelangrijk.

Waarom zijn autochtone bomen en struiken belangrijk?
Autochtone planten hebben zich eeuwenlang aangepast aan de lokale groeiomstandigheden. Daardoor
hebben autochtone populaties andere genetische eigenschappen dan niet-autochtone populaties. Omdat
die overerfbare informatie heel waardevol is, mag ze niet verloren gaan en willen we de genetische
diversiteit bewaren.

Wat is Inheems of autochtoon?
Een plantensoort is inheems in Vlaanderen, als Vlaanderen in het natuurlijk ~erspreidingsgebied van de
soort ligt. Als die plant bovendien van oorsprong inheems is, spreken we van een autochtone plant. Of in
iets technischer woorden: een plant is autochtoon in een bepaalde streek in Vlaanderen, als hij een
nakomeling is van planfen die zich sinds hun spontane vestiging na de laatsfe ijstijd altijd natuurlijk
hebben verjongd; of als hij een nakomeling is van planten die kunstmatig werden vermeerderd met alleen
lokaal materiaal. Een zomereik afkomstig uit de Balkan is dus niet autochtoon in de Vlaamse Ardennen,
hoewel de soort zomereik inheems is in Vlaanderen.

Waarom werken met autochtoon materiaal?
Sinds het einde van de jaren '90 heeft het Agentschap voor Natuur en Bos een duidelijke strategie
vooropgesteld voor het behoud en het gebruik van autochtone bomen en struiken in Viaanderen. Deze
worden namelijk bedreigd door ontbossing, bosfragmentering en intensief bosgebruik. Van heel wat
soorten blijven er in Vlaanderen maar enkele restpopulaties over. Daarnaast worden die resterende
autochtone populaties bedreigd doordat al te vaak inheemse soorten met niet-autochtoon materiaal
worden aangeplant. Zo gaat heel wat informatie over de genetische diversiteit verloren door de inkruising
van niet-autochtoon materiaal. We willen de resterende autochtone populaties van bomen en struiken
daarom de nodige kansen op behoud geven, Het is belangrijk dat de genetische diversiteit van de
populaties zich verder kan ontwikkelen om sterker te staan in de toekomst. Dat betekent dat we de
restpopulaties moeten beschermen en zo veel mogelijk autochtoon piantsoen moeten aanplanten.
Drie redenen om te kiezen voor autochtone bomen en struiken:

1.

2,

3.

Goed voor de biodiversiteit (verscheidenheid aan planten en dieren): autochtone bomen en
struiken vormen de ruggengraat van de voedselketen. Het in blad komen, bloemen krijgen,
bladeren verliezen, ... is atgestemd op de levenscyclus van onze insecten, vogels en andere
dieren.
Grotere overlevingskansen: autochtone bomen en struiken zijn zeer goed aangepast aan onze
milieuomstandigheden en ons klimaat. Dit resulteert in minder groeiproblemen, minder
vorstgevoeligheid, minder vatbaar voor plantenziekten, ...
Beter voor het milieu en de lokale werkgelegenheid: het gebruik van autochtone bomen en
struiken vermijdt transport van plantmateriaal over grote afstanden en is dus minder vervuilend.
Extra vraag naar autochtoon plantgoed betekent bovendien extra tewerkstelling bij lokale boeren,
kwekers en verkopers van plantmateriaal.

Waar bevinden zich nog autochtone bomen en struiken?
In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt sinds 1997 gewerkt aan een inventarisatie van
autochtone bomen en struiken in Vlaanderen. Daarbij krijgen de gelnventariseerde bomen en struiken een
quotering van a (vrijwel zeker autochtoon), over alb of b (waarschijnlijk autochtoon) tot c (mogelijk
autochtoon). De indeling gebeurt op basis van volgende criteria: de ouderdom van bossen en houtkanten,
de aanwezigheid van indicatorpianten voor oude bossen, de aanwezigheid van oude bomen ,of
hakhoutstoven en het samen voorkomen van de typische waaier aan standplaatseigen bomen en struiken.
De inventaris sinds 2008 afgerond,

Brochure: 'Autochtoon plantsoen in opmars'
Wil je meer weten over de herkomstgebieden in Vlaanderen, de wetgevende achtergrond, de
zaadoogst, de opkweek in de praktijk of plantadvies?
Download dan de brochure 'Autochtoon plantsoen in ,opmars' (pdf-document) op
www.natuurenbos.be en klik via thema's door naar soorlenbeleid en aufochtone bomen en
struiken.

Ook op de website van het Instituut voor Natuur en Bosonderszoek (www,inbo,be) kan je info
terugvinden, Je vindt er ook een overzicht van het wetenschappelijk onderzoek dat naar een
aantal autochtone soorten gevoerd wordt.

TWEEDE GROENE FIETSTOCHT VOOR SENIOREN TIJDENS DE WEEK VAN HET BOS

Na de succesvolle eerste groene fietstocht voor senioren in 2008 wensen zowel de Izegemse MINAraad als de seniorenraad dit initiatief te herhalen,
Voor 2009 werd een nieuwe enthousiaste partner gevonden: het gemeentebestuur van
Ingelmunster, Opnieuw is het de bedoeling om via een aangename fietstocht een aantal mooie
plekjes natuur en bos in beide gemeenten te ontdekken,
De fietstocht wordt opnieuw georganiseerd in het kader van "De Week van het Bos" en gaat dit jaar
door op woensdag 14 oktober, Start-en aankomstplaats is het sportcentrum van Ingelmunster,
Bollewerpstraat 92A (verzamelen vanaf 13,30u, start om 14,00u)
De organisatoren zorgen voor een veilige begeleiding en een verzekering voor alle deelnemers en
achteraf wordt ook een kopje koffie met taart aangeboden, De fietstocht zelf is ongeveer 25 km,
Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is verplicht! Inschrijven kan via de milieudienst van beide
gemeenten, Het aantal deelnemers per gemeente is beperkt tot 100 i
Als extraatje stelt het Stad-land-schap 't West-Vlaamse hart nog een prijzen pot ter beschikking en
zorgen de organisatoren ook nog voor een informatiemap,
Voor meer informatie en inschrijving:
milieudienst@izegem,be of tel 051/337319 (Jan Feys)
milieu@ingelmunster,be of tel 051/337432 (Patricia Ryelandt)

Natuur van dichtbij ...
Onze provincie krijgt veelal de stempel van bos- en natuurarmste provincie opgedrukt. Ergens heeft
dit wel een punt, maar toch ... de natuurpareltjes in onze provincie zijn best wel de moeite waard.
En bovendien is er de laatste jaren een serieuze inhaalbeweging gebeurd om de bestaande
natuurwaarden op te krikken en nieuwe natuur te creëren (bvb. bosplantacties).
Omdat we dus de schoonheid van de natuur niet altijd veraf moeten gaan zoeken, zullen we in dit
en volgende nummers van onze nieuwsbrief enkele natuurdomeinen van dichtbij de revue laten
passeren. Het ene gebied zal al bekender in de oren klinken dan het andere, maar elk van hen zal
de moeite waard zijn voor een bezoekje! We bijten de spits af met de ...

Huwynsbossen (Lichtervelde)
De Huwynsbossen in Lichtervelde zijn zo'n 35 hectare groot. Ze worden beheerd door het
Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. De naam Huwynsbossen verwijst naar
François Huwyn, die in de eerste helft van de 18de eeuw eigenaar was van veel gronden en bossen
in deze omgeving. Op de Ferrariskaart van 1780 werden de bossen dan ook aangeduid onder de
verzamelnaam 'de Huwynsbossen'. Heihoek, de andere naam voor deze plaats, verwijst naar heide
en heischrale vegetaties. Andere namen als Bouckenhove (bouck betekent beuk) en Elsencruys
verwijzen naar boomsoorten.

Geschiedenis
De Huwynsbossen maakten in de middeleeuwen nog deel uit van een langgerekt bosgebied ten
zuiden van Lichtervelde, dat aansloot bij de bosgordel Beveren-Gits-Koolskamp. Vanaf de 10de
de
eeuw werden delen van het bos omgezet in akkerland en weiland. Tot in de 18 eeuw onderging
het landschap verder geen spectaculaire veranderingen. Volgens de Ferrariskaarl bestonden de
Huwynsbossen toen hoofdzakelijk uit loofhout. Tijdens de 19de eeuw werden ze gehalveerd ten
voordele van akker- en weilanden. Alleen de natste en onvruchtbaarste bodems bleven bebost.

Tijdens WO I werden nog eens grote delen van het bos gerooid. Na de oorlog werden de
kapvlaktes opnieuw beplant met Douglasspar. Op de kaarl van 1941 bleef uiteindelijk 25 hectare
van de bossen over. De tweede Wereldoorlog betekende het einde voor de Huwynsbossen.
Na de oorlog waren vrijwel alle bestanden gekapt. Er ontwikkelde zich langs de Gentweg een forse
houtkant van 700 m lang. In 1946 waren vele hectaren grond op de Heihoek eigendom geworden
van barones Gilles de Pelichy Savina. Na het overlijden van de barones in 1992 werden onder
andere 40 hectare op de Heihoek te koop aangeboden. In 1995 kocht het Vlaamse Gewest 32
hectare en in 1996 werden de eerste gronden beplant door de leerlingen van de verschillende
basisscholen van Lichtervelde. In 2004 werkte de gemeente Lichtervelde ook mee aan de verdere
uitbreiding met het 'Kom op tegen Kanker'-bos. De laatste aanplantingen worden verwacht in 2010.

Natuurwaarden en beheer

Bij de bosaanplant werd gekozen voor een brede waaier van diverse soorten loofhout. Zwarte els,
zomereik, populier, gewone es, linde, beuk en zoete kers behoren tot het soortenassorliment.
Naarmate het bos ouder wordt, zal de ecologische waarde ervan toenemen. Er werden ook poelen
aangelegd, die nu al gekoloniseerd zijn door libellen, waterwantsen, kikkers en padden. Bepaalde
rand dreven zijn extra breed gehouden om een brede bosrand te laten ontwikkelen. Met het
maaibeheer in randen en dreven krijgen ook zeldzame schrale graslandsoorten als liggende
vleugeltjesbloem, blauwe knoop en echte guldenroede meer kansen.
De oude houtwal blijft het centrum van wat een prachtig
bosgebied aan het worden is. In deze houtwal komt nog een
mooie variatie aan bos planten voor die langzaam maar zeker
het naburige bos bevolken. Naast onder andere zomereik, berk,
ratelpopulier, sleedoorn en beuk, groeien er onder meer
bosviooltje, kamperfoelie en salomonszegel. De houtwal is een
bron van autochtone bomen en struiken. Jaarlijks worden er
door het Agentschap voor Natuur en Bos zaden geoogst. Deze
worden opgekweekt in de kwekerij in Koekelare en weer
uitgeplant in naburige bossen.
Salomonszegel

Kleine graanakkertjes werden
aangelegd om patrijs, kwartel,
ringmus en rietgors in de winter
van voedsel te voorzien. Een
perceeltje met tamme kastanje
levert de nodig palen voor
afsluitingen. Ten slotte werden
er ook een aantal proefpercelen
met wilgen, een collectie van
wilde
rozen
en
een
hoogstamboomgaard
aangeplant.

De Huwynsbossen vormen een van de weinige
bosgebieden in een natuurarme regio. Ze zijn
dan ook een toevluchtsoord voor tal van vogels,
zoogdieren en insecten. Naast de algemene
broedvogels zoals grasmus, tjiftjaf, fitis,
winterkoning, kool- en pimpelmees, is ook
roodborsttapuit van de partij. Zangvogels
verorberen maar al te graag het zaad van de
brem. Natuurlijk vinden we er niet alleen
zangvogels terug. Soorten als de gaai, patrijs,
kwartel, torenvalk, boomvalk, sperwer, ransuil
en steenuil hebben in de Huwynsbossen al een
plekje gevonden.

Ook zoogdieren vinden de weg naar de Huwynsbossen. Wezels, hermelijnen, konijnen, hazen,
rosse woelmuizen en veldspitsmuizen hebben er hun stek. Soms vertoeft er een ree.
Kriebelbeestjes zijn vooral in de wegbermen en de niet-beboste gedeelten tairijk te zien. De laatste
jaren is vooral een sterke opkomst van de tijgerspin merkbaar. Naast het verschijnen van de
zwervende houtpantserjuffer en een groot aantal koninginnepages. De diversiteit aan
ongewervelden is heel groot, met verschillende soorten vlinders, kevers, zweefvliegen, boktorren,
sprinkhanen, libellen en spinnen.

Recreatie
Het nieuwe bosgebied is zeker al een bezoekje waard. Het Magrietenpad van 2 kilometer start aan
de autoparking en laat je het bos ontdekken. Volg hiervoor de paaltjes met gele koppen. Ook het
Huwynspad, dat start aan de vakantiehoeve Bouckenhove, loopt door het bos en is zo'n 7,5
kilometer. Een deel van het bos, de Elf Gemeten, is aangeduid als speel bos, waar jongeren vrij
kunnen ravotten.

Hoe komt u in de Huwynsbossen?

De Huwynsbossen liggen in Lichtervelde en zijn het makkelijstte bereiken via de Beverenstraal.
Kies afrit 9 op de E403 (Lichtervelde). Zo kom je automatisch op de ring rond Lichtervelde.
Sla de vierde straat links, de Beverenstraat in. Bruine wegwijzers leiden je vanaf hier naar
de parking aan het bos.
Als je vanuit Kortemark, Roeselare of Torhout komt, kun je tot aan de rotonde rijden op de
N32 en N35 in Lichtervelde. Hier rij je richting de E403. Vanaf deze rotonde is de zesde
straat aan de rechterkant de Beverenstraal. Rij nog 2,5 kilometer tot aan de parking aan het
bos.
De Huwynsbossen zijn ook bereikbaar met de belbus van De Lijn en met de fiets (behalve natuurlijk
het stuk E403).
Aan de ingang van het bos (Beverenstraat) is een parking met schuilhut en picknickgelegenheid
voorzien. In de Ridderstraat is een extra parkeerplaats voor fietsers voorzien.
Meer informatie

Agentschap voor Natuur en Bos
West-Vlaanderen
Zandstraat 255, bus 3
8200 Sint-Andries (Brugge)
0504541 76
wvl.anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be
Er bestaat van de Huwynsbossen een folder met wandelkaart die gedownload kan worden op
www.natuurenbos.be > domeinen.

Bron: domeinfolder 'Welkom in de Huwynsbossen', uitgegeven door het Agentschap voor Natuur en Bos.
Folo's: Erik Malfail

VAN DITJES EN DATJES

Rietkraag tussen centrum brug Ingelmunster en VTI brug.
Iedereen kent wel deze brede rietkraag die in feite een verbinding is tussen 't Spoorwegdomein
en 't Blauw Huis te Izegem. Het is nu al enkele jaren dat deze niet meer gemaaid wordt tijdens
de zomer. Enkel een veiligheidsbreedte voor de fietsers ( 1m breed) wordt jaarlijks 2x gemaaid ..
's Winters is er een gefaceerd maaibeheer van het riet. Ondertussen houdt Luc Vanderbeken
veel waarnemingen bij. Hierbij enkele mooie resultaten.
Broedgevallen kleine karekiet
2006 9 koppeltjes
2007 11 koppeltjes
2008 14 koppeltjes
2009 6 koppeltjes. Deze terugval is te wijten daar practisch de volledige breedte vanaf het
einde van het Spoorwegdomein tot aan het VTI gemaaid werd. Karekieten hebben
overjaars riet nodig. Er werd contact opgenomen met NV Zeekanaal om dit niet meer
te doen, wat zal gebeuren.
Broedgevallen bosrietzanger
2006 2 koppeltjes
2007 3 koppeltjes
2008 4 koppeltjes
2009 2 koppeltjes
Boomvalk
De boomvalk is zowat iedere dag te zien en halverwege augustus werden er jongen gezien
samen met de oudervogels.
Huiszwaluwen LACRAWIJK Ingelmunster
Met het bestand huiszwaluwen in deze wijk gaar het relatief goed., hoewel het bestand
huiszwaluwen in Vlaanderen er nog steeds op achteruit gaat.
Broedsels huiszwaluw
2006 19
2007 11
2008 17
2009 21
In 2007 werden de eerste kunstnesten opgehangen aan de ringbrug. In 2008 hadden we 1
koppeltje en in 2009 2 koppeltjes die gebruik maakten van de kunstnesten. Ondertussen
werden er nieuwe kunstnesten geplaatst aan de Wantebrug, met tot nu toe geen resultaat.
Paaiplaats tussen Aquafin en de Kikkerpaaiplaats
Gans deze strook waren vroeger mandelmeersen en met de verbreding van het kanaal begin
de jaren zeventig werden deze opgespoten met baggerspecie. Ondertussen is daar de
festivalweide, Aquafin, containerpark en gemeentelijk depot gekomen. Het overgebleven stuk
zal nu dienst doen als paaiplaats voor de vissen uit het kanaal. De langgerekte poel is
ondertussen klaar en enkel dient de doorsteek nog gemaakt te worden naar het kanaal toe. Dit
stukje nieuwe natuur zal naast vissen ook heel wat ander leven met zich meebrengen, denk
maar aan libellen, rietvogels, steltlopers tijdens de trek, waterdiertjes,
.
Ondertussen zijn steltlopers als witgat en oeverloper waar te nemen die gauw nog wat voedsel
zoeken in slijkerige oevers.
Begrazing met schapen in Mandelhoek
Ondertussen lopen terug 2 schapen in Mandelhoek om aan nabegrazing te doen met als opzet
de grassen terug te dringen en andere planten de kans te geven zich te ontwikkelen. Na één
jaar is er reeds resultaat waar te nemen.

Vlaamse Ardennen expressionisme

Tuinen Chris Boone

OfflCE & PAPER-CENUR

Westlaan 214
8800 Roeselare
Tel. 051/254990
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

PROFESSIONEEL ADVIES

051 131.39.27

PERSOONLIJK KARAKTER

Biobox thee en
theeproducten
Verkoop etherische oliën

Hinnebilkslraal78
8770 ingelmunsler
Tel 051 30 27 84
Fax 051 31 6678

MET

Sjankara

www.tuinenchrisboone.be

DE FAGOT

Dagbladhandel
DE SNEPPE

HA/R ART ANGELA
Dames en Heren
BID-CONCEPT
Lendeleedsestraat 88
8870 Izegem
Tel. 051 30 58 03

sneppe@telenet.be

www.bardoelnv.com

Tel. 051 30 01 91
Fax. 051 32 1440

G.S.1. nv

JEAN-LUC TILLIE &
zoon

SLAGERIJ
'TWORSTJE

Alle bouwkarweien
Aanleg terrassen,
oprilten en vijvers

Roger & Ingrid
Lefevere • Margot

8760 Meulebeke

SCHRIJN·&TIMMERWERKEN
(Hout & PVC) GEERT STORME
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 7221

Dossestraat 15
8770 Ingelmunster
051 3031 71

UIT SYMPATHIE

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

Bier· frisdranken· Kolen
Elf Juli Singel 10
8770 Ingelmunster

uit sympathie
Kruisstraat 47
8870 Izegem
Tel. 051 300921

Brandhouthandel
Stradeltrans
Lodewijk De Raellaan 60
• IZEGEM
04761 56 77 45

VANDEKERCKHOVE
NV

D & VPLANT
PRODUCT/ON bvba

Drankenservice
Rudy Ampe

Tel. 051 69 68 92

Bruggesteenweg 83 A

Tel: 051/31 0074

BARDOEL NV

IEDERE WERKDAG 8·12 u
13.30-18.30
DONDERDAGNAMIDDAG
OP AFSPRAAK
ZATERDAG 09-11 U.

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

Stationstraat 48
8770 Ingelmunster

KANTOOR
BOUCKAERT

Bruggestraat 218
8770 Ingelmunster
tel. 051 30 15 42
fax 051 484218
info@aviflora.be

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

