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NIEUW

Wie op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten kan zich abonneren op onze nieuwsbrief door zijn
emailadresdoortegevenviaeenmailnaarinfo@debuizerd.be
Bezoek ook onze website wlVw,c1ebuizercl.be

VOORWOORD

De lange hete droge zomer is voorbij. De herfst heeft zijn start niet gemist. De dagen
worden korter en frisser. Het regent eindelijk ( hopelijk weer niet teveel).
Ondertussen zijn bijna alle trekvogels uit ons Belgenland hun trektocht begonnen
naar zonniger oorden en ja, .... het moest ervan komen, de bomen beginnen hun
bladeren te verliezen, paddestoelen komen te voorschijn. Op 18/10 had de
themawandeling plaats in Mandelhoek rond paddestoelen,
De cursus poelen ism Inverde was een succes en van hoog niveau. Andere
activiteiten die we zelf organiseerden of waar wij ons steentje bijdroegen kenden veel
bijval, zoals de stand op de Braderie in Ingelmunster, de Week van het Bos, de
Autoloze zondag in Izegem, en de seniorenfietstocht "Ingelmunster -Izegem",enz....

In Mandelhoek en 't Spoorwegdomein zijn reeds wat beheerswerken uitgevoerd door
de terreinploeg van Natuurpunt, ze verrichtten prachtig werk. Deze winter staan
nogal wat belangrijke beheerswerken op het programma. In een volgend boekje
meer uitleg.
Enkele weken terug werd
timmernamiddag bij Raf.

de

stock

nestkasten

aangevuld

tijdens

een

We planden dit jaar, naar aanleiding van 30 jaar De Buizerd vzw ( nu Natuurpunt-De
Buizerd vzw) een tentoonstelling. Maar door het niet beschikbaar zijn van de
judozaal in jeugdcentrum Don Bosco ( heeft een andere bestemming gekregen) en
daar het aangeboden alternatief veel te klein was, stellen we die uit tot volgend jaar.
We schrijven de gemeente Ingelmunster daaromtrent een brief en vragen het bestuur
ons daarbij te helpen.
Het is stil rond" de nieuwe brug", ... iets te stil!
Natuurpunt-De Buizerd is niet gekant tegen een nieuwe brug, maar wel tegen een
brug door Natuurgebied. Hoewel we zetelen in "de klankbordwerkgroep" is er, voor
zover wij weten, bij het ontwerp van de nieuwe brug geen rekening gehouden met de
natuurwaarde en de grote biodiversiteit van dit gebeid.
M.a.w. men wil er gewoonweg "los" door! In het eerste nummer van volgend
werkjaar komen we daar uitvoerig op terug.

Het jaarprogramma voor 2010 is in grote lijnen vastgelegd. In het volgend nummer
meer details.

Verder veel leesgenot en tot op één of andere activiteit
Debeuf Hendrik.

KOMENDE ACTIVITEITEN
Heksen en kruiden: Organisatie VELT Izegem
Dinsdag 3 november om 20hOO. Heks Epona zal ons de wereld van de kruiden leren
kunnen doorspekt met "witte magie". Toegangsprijs leden VELT 2 € , niet-leden 3€
Voordracht klein fruit
Organisatie van stads- en landschapswacht. Gaat door in de Izegemse bibliotheek
aanvang 19hOO.
Dag van de Natuur
Beheerswerken in het Spoorwegdomein Ingelmunster
Zaterdag 21/11
Aanvang om 9hOO, einde 12hOO
Zaterdag 21/11
Gaan we meehelpen met de aanplant speel bos te Ingelmunster.
Bereikbaar via de Gentstraat, vlak nabij kruispunt aan de ringBrug. Aanvang om 14hOO.
Zaterdag 21/11
Aanplant inlandse bomen en struiken in het Merelbos ( Emelgem)
Aanvang 14hOO tot 17hOO.Te bereiken via de Merelstraat.
spade en laarzen meebrengen, achteraf drankje en hapje in het
Venster, aangeboden door Minaraad Izegem.
Beheerswerken in het Spoorwegdomein Ingelmunster
Zondag 22/11
Doorlopend van 9hOO tot 16hOO. Wie broodjes wenst over de middag,
Graag seintje naar (051/312162) of hendrik.debeuf@debuizerd.be
Werkdag Mandelhoek
Zondag 13/12.vanaf 9hOO tot omstreeks 12hOO.
Kerstmarkt Izegem
Zondag 20/12 in de namiddag. Natuurpunt- de Buizerd zal aanwezig zijn met een standje.
Werkdagen Mandelhoek 2010
Zondag 10101-17/01-24/01-31/01.vanaf 9hOO tot omstreeks 12hOO.
Hierna volgt een greep uit de activiteitenkalender van natuurpunt Mandelstreke. Meer info bij Piet
Desmet 051122.58.52 of op http://users.pandora.be/mandelstreke/agenda.htrn
Wo 11 november
(1)09:30 - 17:00

West-Vlaamse Natuurgidsendag
Ism CVN West-Vlaanderen

~ Ann
d'Heedene
050825726

Za 21 november
(1)09:00 -16:00
parking Babilliestr

Dag vd Natuur in de Kleiputten van Rumbeke
Winterwerkdag - vooraf inschrijven!

~Piet

Zo 22 november
(')10:00 -12:00
parking Babilliestr

Dag vd Natuur in de boomgaard bij de kleiputten
Fruitbomen snoeien

Zo 6 december
(1)08:30

Braakman en Bourgoyen

'«Wim
Marichal

Vr 18 december
019:30

Sagen en legendes rond zwammen
Org. Zwalimo

W Peter Hentson

Desmet

~Wim

Marichal

Hans
Vermeulen
~

Natuurpunt Kalender 2010 : BESTEL HEM NU

€ 7,50
Praktische maandkalender met voor elke maand een unieke, grote foto.
Dagvakjes van 4,5 x 2,5 cm.
Elke maand een grote foto, een begeleidend fotoreeksje van 5 foto's en een haiku-rijm.
Alles van de hand van Geet1 De Kockere, gekend schrijver, dichter en fotograaf.
Cover: Huisjesslak
• Landschapsfoto met sneeuw
•
•
•
•
•
•
•

Egel
Muurhagedis
Driehoornmestkever
Meikever
Pyjamawants
Koninginnenpage
Viervlekwielwebspin

Bestellen kan:
via een mail naar illfü@dcbuizcrd.bc ofjacqlli.stragicr(iu,debllizerd.bc
via een bestuurslid (zie binnenkaft)
via overschrijving van € 7,50 op rekening 751-203723-379 met vermelding "kalender"

Dit is een aankondiging van en voor natuurliefhebbers
Na het succes van enkele jaren geleden is er nu opnieuw een

TEXEL WEEKEND
Dit vindt plaats op 13, 14, 15, 16,mei 2010 (Hemelvaart)
De richtprijs is dezelfde gebleven als vorige keer 200 euro (all-in)
U bent ingeschreven na betaling van een voorschot van 50 euro
Dit voor 5.4.2010 op rekening: Natuurpunt de buizerd 751-203723·379
Met mededeling Texel en aantal personen
Tel 051·31 3927 Kathleen

of

051·31 3796 Gerard

Natuurwaarden
Grote variatie

Tijdens de inrichtingswerken van de Verdronken Weide ging er veel aandacht naar
natuurontwikkeling. De zuidelijke oevers van het spaarbekken zijn zacht hellend
uitgegraven en met oevervegetatie beplant. Op die manier wordt de dijk van het
spaarbekken natuurvriendelijk beschermd tegen erosie. Er is ook rekening gehouden
met het aanwezige microreliëf in de laagst gelegen graslanden. Dat zorgt nu voor
een interessante plasdrassituatie.

De Verdronken Weide bezit een
rijke variatie aan biotopen: het
diepe water, de ondiepe oevers
die regelmatig droog vallen, de
rietgordels,
de
wilgenoevers,
als
drogere
zowel
nattere
graslanden met poelen en sloten
Ook door het gevoerde
landschapsbeheer ontstaat er veel
variatie.

Aan de rand van de plas groeit vooral riet en lisdodde, maar ook de zeldzame
mattenbies. Typische soorten in de graslanden met wisselende waterstanden zijn
moeraszuring, zilverschoon, veerdelig tandzaad, fraai duizendguldenkruid en platte
rus. In het westelijke deel, waar de oorspronkelijke vallei behouden bleef, vind je
bloemrijke hooilanden met echte koekoeksbloem en pinksterbloem.
Kort na de eerste graafwerken in 1992 hebben zich massaal wilgenplanten in de
vergraven delen ontwikkeld. In de noordoostelijke hoek bleef een stukje van dat
spontane wilgenbosje behouden. Langs de rand van dat moerasbosje groeit de
reuzenpaardenstaart, een van de zeldzamere soorten in het gebied. Die prachtige
plant is typisch voor bronbossen of kwelzones. Ze komt in West-Vlaanderen ook voor
in het natuurdomein de Vaart leper-Komen en in enkele natuurreservaten in het
Heuvelland.

Reuzenpaardenstaart

Voge/paradijs

De variatie aan biotopen weerspiegelt zich duidelijk in de vogelrijkdom. De
Verdronken Weide is op korte tijd een belangrijke broed-, rust- en foerageerplaats
geworden voor meer dan 160 vogelsoorten!
Van het diepere water profiteren duikeenden, aalscholvers en futen. Tijdens de
voorjaarstrek, als de vlakte er drassig bij ligt, komen er grote aantallen smienten,
wintertalingen, pijlstaarten en tafeleenden. De rietkraag is dan weer het ideale
biotoop voor kleine karekiet en rietgors. Als het water 's zomers laag staat, trekken
de drooggevallen oevers tientallen steltlopers aan: grutto, groenpootruiter en zwarte
ruiter, witgatje, tureluur, watersnip, kleine strandloper ... De graslanden met
microreliëf, oude poelen en sloten zijn voor vele soorten de ideale rust- en
voedselplaats, en soms ook broedplaats. Tot de zeldzamere soorten in de
Verdronken Weide behoren de zomertaling, slobeend, kleine plevier, kluut,
rietzanger, waterral en blauwborst. Zelfs de steltkluut heeft er al twee keer gebroed:
in 1998 en in 2000.

Fuut

Tureluur

Tussen het Ieperse drinkwaterzuiveringsstation en het wacht- en spaarbekken werd
er een hoogstamboomgaard aangeplant, die typische vogelsoorten als de steenuil,
gekraagde roodstaart of grauwe vliegenvanger aantrekt.
Natuurbeheer

De zachthellende oevers van het wachtbekken zijn met streekeigen oevervegetatie
beplant. Op de dijkhelling werden duizenden bomen en struiken aangeplant,
waardoor hagen en houtkanten het gebied nu groen inkleden, en voedsel en
nestgelegenheid garanderen voor heel wat vogels.
Van juli tot november grazen runderen in de graslanden van het wachtbekken. De
zeer extensieve bezetting van één rund per hectare levert een gevarieerd, vrij bultig
grasland op. Ten westen van de Bollaertbeek wordt er gehooid, zodat de bloemrijke
graslanden zich kunnen herstellen. Hooien en runderbegrazing gebeuren in
samenwerking met lokale landbouwers. De hoogstamboomgaard en de dijken
worden gemaaid en begraasd met schapen. De wilgenopslag wordt af en toe
gemaaid om te vermijden dat de vlakte na verloop van tijd verbost.

stad-Jand-schap

't West-Vlaamse hart

't West-Vlaamse hart promoot het leven in de tuin

Fruit in je tuin
Onder het motto 'Leve de tuin' organiseert het Stad-land-schap 't West-Vlaamse hart "l in
november een reeks infosessies over fruit in de tuin. In Moorslede en Ardooie focust de
lesgever op hoogstamfruitbomen. Voor tips rond kleinfruit zoals braambessen en zwarte
bessen, moet je in Staden of Izegem zijn. Deze campagne is één van de initiatieven van 't
West-Vlaamse hart, een samenwerking tussen gemeenten en de provincie om de regio
Midden-West-Vlaanderen op te krikken op het gebied van landschapsopbouw, attractiviteit
en belevingswaarde.
Inheems fruit

Ken je Jacques Lebel? Het is een appelras, genaamd naar een Franse boomkweker uit de 19"
eeuw, die heel goed gedijt in onze contreien, En zo zijn er nog een pak hoogstamfruitbomen
die het goed doen in onze West-Vlaamse bodem. Alleen kennen we ze niet meer. De
voorbije decennia verdwenen fruitbomen in een razendsnel tempo uit onze tuinen en het
landschap. Maar de interesse naar inheemse fruitrassen steekt weer de kop op, om culinaire
redenen, uit nostalgie of uit het streven naar authenticiteit. Hoogstamboomgaarden leveren
niet alleen lekkere vruchten op, ze verfraaien ook het landschappelijk decor.
Daarom organiseert Stad-land-schap 't West-Vlaamse hart twee infoavonden over 'inheems
fruit'. Ronny Herreman, lesgever bij de Provinciale Tuinbouwschool en de Nationale
Boomgaardenstichting, vertelt je meer over de soorten rassen, de ideale plantlocatie,
bestuiving, het snoeien, voorkomen en behandelen van ziektes,_". Om zijn uiteenzetting op
smaak te brengen, laat de lesgever je ook proeven van een ruim assortiment streekeigen
appels en peren. Kortom, een smakelijke avond voor iedereen die interesse heeft in
fruitbomen die ooit zo typisch waren voor onze streek!
Kleinfruit in de tuin

Lang niet iedereen heeft voldoende tuinareaal om hoogstammen te planten. Dat betekent
echter niet dat je tuin er vruchteloos hoeft bij te liggen. Kleinfruit zoals zwarte bessen,
stekelbessen, frambozen en rode trosbessen kan je makkelijk zelf telen, ook in een kleine
tuin. Wil je volgende zomer ook van dit lekkers in je tuin? Dan is dit najaar het ideale
moment om eraan te beginnen. Kleinfruit is niet alleen lekker voor de mens, ook de natuur
vaart er wel bij: vogels hebben een ideale wintervoorraad aan de bessen die zijn blijven
hangen, de struiken vormen een excellent biotoop voor insecten,., .. Kortom, bessenstruiken
verhogen de natuurwaarde van je tuin?
Daarom pakt 't West- Vlaamse hart in november ook uit met twee infoavonden over
'kleinfruit in de tuin', Welke bodem verkiest de braamstruik? Bevordert bemesting de oogst?
Hoe en wanneer mag je deze fruitstruiken snoeien? Emeric Poll et, jarenlang verbonden aan
het Provinciaal Centrum voor Land en Tuinbouw (o.a. verantwoordelijk voor cursus

stad-land-schap

't West-Vlaamse hart
fruitteelt) en lesgever bij VELT, geeft je het antwoord op deze en nog meer vragen over
klein fruit.

Praktisch
Infoavond 'inheems fruit' met proefsessie

•

Maandag 16 november om 19 uur in Ge d'Oude Schole, Strobomenstraat 11a in
Slypskapelie

•

Dinsdag 17 november om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Polen plein 15
in Ardooie.

Infoavond 'kleinfruit in de tuin'

•

Vrijdag 13 november om 19 uur in de stedelijke bibliotheek, Grote Markt 20 in
Izegem

•

Woensdag 18 november om 19 uur in gemeenschapscentrum SWOK, Ooststraat 4a in
Staden

De infoavonden zijn gratis. Inschrijven hoeft niet.
Info: Koen Vankeirsbilck, coördinator Stad-land-schap 't West-Vlaamse hart, T 051 275564
koen. vankeirsbi Ick@west-vlaanderen.be.

(*) In Midden-West-Vlaanderen hebben de Provincie en 9 gemeenten (Roeselare, Izegem,
Ingelmunster, Ardooie, Lichtervelde, Hooglede, Staden, Moorslede en Ledegem) de krachten
gebundeld om samen te werken op het vlak van landschapsopbouw, attractiviteit en belevingswaarde
in de regio. In november 2008 hebben de partners daartoe de samenwerkingsovereenkomst inzake
oprichting en werking van een Stad-Land-schap voor de regio Roeselare ondertekend. De term StadLand-schap geeft duidelijk de ambitie van de samenwerking weer: er wordt ingezet op
landschappelijkheid (in de meest brede betekenis), zowel in de stad als op het platteland, met
aandacht ook voor de onderlinge relatie en interactie tussen de stad en het platteland. Voor het
terrein van deze regionale samenwerking in Midden-West-Vlaanderen werd de naam 't West-Vlaamse
hart uitgedacht. Het gebied heeft een oppervlakte van 30.612 ha en er wonen ongeveer 153.000
mensen. Om de leefbaarheid en de belevingswaarde in 't West-Vlaamse hart te verhogen gaat het
Stad-Land-schap op zoek naar bijkomende mogelijkheden en impulsen op het domein van landschap,
natuur, recreatie, educatie en erfgoed. De inspanningen moeten er finaal toe leiden dat de inwoners
van dit verstedelijkt gebied enerzijds in deze regio blijven wonen en anderzijds natuur en recreatie (en
de hieraan indirect verbonden recreatieve consumptie) niet langer buiten de streek moeten opzoeken.

Natuur van dichtbij

•••

DEEL 11
Bij de eerste kennismaking met natuur van dichtbij konden we in de vorige editie van
ons tijdschrift al kennismaken met de Huwijnsbossen in Lichtervelde. Deze keer
trekken we naar het zuidwesten van onze provincie en brengen we een virtueel
bezoek aan de ...

Verdronken weide (Ieper)
Aan de voet van de historische vestingmuren van leper, vlak bij de Rijselpoort en de
Kasteelgracht, ligt een open en moerassig gebied met een grote vijver: de
Verdronken Weide. Tussen 1992 en 1995 werd de Verdronken Weide ingericht als
wachtbekken
tegen
overstromingsgevaar,
als
spaarbekken
voor
drinkwatervoorziening én als natuurdomein. Het gebied is 35 hectare groot en is
eigendom van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het Agentschap voor Natuur en Bos
zorgt voor het natuurbeheer.
Geschiedenis

De Verdronken Weide was
oorspronkelijk een waterrijk
gebied. De kleine helft van het
huidige wachtbekken bestond
uit de laaggelegen vallei van
de Bollaertbeek. Vanaf de
Ieperse voorvestingmuur wordt
die waterloop de leperlee.
Negen eeuwen geleden was
de leperlee een bevaarbaar
riviertje, waarop het beroemde
Ieperse laken zijn succesroute
naar Europa begon.

In de middeleeuwen (1200-1383) was de huidige Verdronken Weide bewoond
gebied. De Sint-Michielsparochie ontwikkelde er zich tot een van de vier
buitenparochies of voorgeborghten nabij de versterkte stad. In die dichtbevolkte wijk
woonden vooral wolverwerkers, leerlooiers, smeden en pottenbakkers, die door hun
vervuilende activiteiten niet gewenst waren binnen de stadsmuren. De SintMichielsparochie werd in 1383 vernietigd en nooit meer heropgebouwd. Dat
gebeurde tijdens het Beleg van leper, een langdurige belegering van de stad door
een leger Gentenaars en Engelsen. Vanaf het einde van die 14e eeuw werd het
gebied bewust als strategisch moerasgebied ingericht.
Vanaf 1678 bouwde Vauban, in opdracht van Lodewijk XIV, de middeleeuwse
vesting om tot een complex en uitgestrekt militair bolwerk. Voor de zuidelijke
vestinggordel maakte hij gebruik van de moerassige vallei van de Bollaertbeek als
overstroombaar bekken. Zo ontstond er ten zuiden en zuidwesten van de stadskern

een brede moerasbuffer tegen mogelijke belegeraars. Het zuidelijke deel, de
Inondation de Messine of Verdronken Weide, bleef tot 1992 een laaggelegen
grasland dat vaak overstroomde en leper beschermde tegen wateroverlast.
Door de herhaaldelijke overstromingen bleven de resten van de middeleeuwse SintMichielsparochie goed bewaard. Archeologisch onderzoek tussen 1993 en 2001
bracht verrassende vondsten aan het licht. Een mooie selectie is opgesteld in het
koetshuis van het Merghelynckmuseum in de Arthur Merghelynckstraat in leper. Een
groepsbezoek met gids kan na afspraak via het Bezoekerscentrum leper (tel. 057 23
9220).

Aanleg van wacht- en spaarbekken

In 1992 werd, in opdracht van het Vlaamse Gewest, gestart met de graafwerken voor
de aanleg van het wachtbekken (32 hectare). Op kosten van de Regie Stedelijke
Waterdienst leper is het zuidelijke deel van het wachtbekken tot 4 meter dieper
uitgegraven om er een spaarbekken van ongeveer 15 hectare voor
drinkwaterproductie te creëren. Daardoor beschikt de Ieperse Drinkwaterregie nu,
samen met Dikkebusvijver en Zillebekevijver, over drie waterreservoirs. Het
overtollige water van de Bollaertbeek en de Verdronken Weide wordt via een sluis
met stuwklep afgeleid naar de IJzerwegbeek, waar het vervolgens via de Oude Vaart
leper-Komen in het leperleekanaal terechtkomt.

Wandelen in de Verdronken Weide
Vanaf het wandelpad op de dijk en via de vogelkijkhut kun je het gebied vlot
verkennen.
Je kunt op verschillende punten starten: de ingang aan de N37 ter hoogte van de
rotonde aan de Rijselseweg ligt op wandelafstand van het station van leper, terwijl er
aan de zuidelijke en oostelijke ingang heel wat parkeermogelijkheden zijn.
Het gebied is permanent toegankelijk. De rust en netheid moet er gerespecteerd
worden omwille van de vele vogels, en het is erg belangrijk om honden zonder
uitzondering aan de leiband te houden.
Iedere eerste zondag van de maand (behalve in augustus) is er een wandeling
onder leiding van een gids, met een watervogeltelling door Natuurpunt Westland.
Afspraak om 9.30 uur aan het restaurant Zillebekevijverhuis.
Gidsbeurten kunt u aanvragen bij de volgende instanties:
Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, bij milieueducatieve
medewerker Ann Vansteenhuyse, Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke, tel. 05723
0850
Dienst Milieueducatie leper, Oudstrijderslaan 1, 8900 leper, tel. 057 23 95 35

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 is een folder van de Verdronken Weide met wandelkaart verkrijgbaar op
bovenstaand adres.

Bron: domeinfolder 'Welkom in de Verdronken weide in leper', uitgegeven door het Agentschap voor
Natuur en Bos.
Foto's: Regine Vanallemeersch (zicht op leper), Olivier Dochy (luchtfoto, zicht op koekoeksbloem),
Jeroen Bot (fuut, tureluur), www.kuleuven-kortriik.be(reuzenpaardenstaart).D.Bringard (oranjetip).
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Infoavond
inheems fruit met proefsessie
Over streekeigen hoogstamfruitbomen:
rassen, plantlocatie, bestuiving, snoeien •....
• Maandag 16 november om 19 u r
in Ge d'Oude Schole, Strobomenstraat 11a in Slypskapelle

• Dinsdag 17 november om 19 uu
in de raadzaal van het gemeentehuis Potenplein 15 in Ardooie

Infoavond
kteinfruit in de tuin
Over zwarte bes, braambes, ste elbes,••.
kortom alle kleinfruit: bodem, bemesting, snoeien,....
• Vrijdag 13 november om 19 uur
in de stedelijke bibliotheek, Grote Ma kt 20 in Izegem

• Woel\sdag 18 november om 19 ur
in gemeenschapscentrum SWOK. 00 tstraal4a in Staden

~aar

mee.....

Hoewel wij ons niet bewust laten beïnvloeden door reklame. Hoewel wij bewust geen reklame maken voor
enig merk of enige firma, maken wij hierbij graag een uitzondering!!!
Zoals jullie wellicht wel weten werkt Natuurpunt al vele jaren samen met de schoenketen rORFS.
Daarbij wordt in elke Torfs-winkel geld ingezameld voor een natuurgebied in de buurt.
Het geld wordt gespaard in een spaarpot op de toog. Het sparen gebeurt als volgt: telkens een klant een
papieren of plastieken draagtas weigert, gaat er 15 cent in die spaarpot.
Het gaat op jaarbasis vaak om honderden euro's per winkel. Dus makkelijk en leuk meegenomen!
Enkele weken geleden opende op het Frun Park in Izegem een Torfs filiaal. Ook hier staat er een spaarpot op de
toonbank ... en het gespaard geld is voor ons reservaat Mande/hoek.
In de winkel hangt een mooie affiche van Mandelhoek en liggen er folders van de Groene Long Ingelmunster.
Prettig detail, de gerante van deze Izegemse Torfswinkel is de dochter van de vleermuizenspecialist Eric
Naeyaert.

Steun Mande/hoek koop je schoenen bij Torfs-/zegem.

Mandelhoek
Door een draagtas te weigeren steun je de
aankoop en bescherming van dit natuurgebied.

Ei1
natuurpunt
....
lI.t,,~,

'1.( ......

HET "GAT" IN DE VAART

(zie foto buitenkaft).

Wie aanwezig was op de laatste geleide wandeling in Mandelhoek, zal aan de lijve
ondervonden hebben dat wandelen tot aan de vierkante geen probleem was.
Verder geraken was echter een groot probleem ... omwille van wateroverlast.
Raar maar waar i!! Ondanks de lange droogte, stond Mandelhoek vanaf de vierkante
vijver tot aan de Lokkebeek onder water, op sommige plaatsen kon je er zelfs met
gewone laarzen niet door.
Een kwel ( in de volksmond "kwelm") is hiervan de oorzaak. Eigenlijk is dit fenomeen
een 2-tal jaar terug begonnen. We hebben die kwel toen proberen te lokaliseren, maar
tevergeefs. De kwel was dan een aantal maanden actief en stopte spontaan.
De vraag was natuurlijk waar dit water vandaan kwam. Het meest voor de hand liggend
antwoord was natuurlijk " vanuit de vaart", immers het kanaal ligt hoger dan het
maaiveld in Mandelhoek. Maar echte bewijzen hiervan waren er echter niet.
Het voordeel van de zo ontstane watervlakte in Mandelhoek, was dat brandnetel
verdween en riet in de plaats kwam. Dit riet trok op zijn beurt o.a. kleine karekiet aan.
Deze vlakte kwam terug droog te liggen tot een 2 maanden geleden. In het kader van
beheerswerken (uitdiepen poelen) waren we van plan om ook de langsgracht uit te
diepen en ietsje te verbreden. Bij het bezoek vooraf met de aannemer was alles nog
droog, een week later ( begin september) werden de eerste poelen uitgediept. De
gracht zou achteraf uitgediept worden na de maaiwerken door de beheersploeg van
Natuurpunt.
Groot was onze verbazing toen we tijdens een wandeling doorheen Mandelhoek
merkten dat de kwel opnieuw actief was, zelfs zeer actief.
Jaren geleden is er eens een dijkbreuk geweest, hierdoor kwam een groot gedeelte van
Ingelmunster onder water te staan. Dus genoeg achtergrond om onze fantasie te laten
werken.
Terug op zoek waar de kwel zat. Deze keer hadden we meer geluk en vonden we die
in de langsgracht. Het debiet was allicht enkele duizenden liter per uur.
Wenz werd gecontacteerd om te komen kijken, wat ook gebeurde. Volgens hen waren
er twee mogelijkheden: ofwel kwam het water uit de vaart ofwel van de waterleiding die
langs Mandelhoek ligt ( dia. buis 600mm).
Na de nodige expertise door de mensen van Wenz, werd de plaats van doorsijpeling
van het kanaal naar Mandelhoek gelokaliseerd.
Oorzaak : tijdens de verbredingswerken halverwege de jaren zeventig constateerde
men rond Mandelhoek in de bodem kleine zandlagen verweven tussen de kleilagen,
wellicht heeft het kanaalwater doorheen deze zandlagen een weg gevonden naar het
lager gelegen reservaat toe. Waarom de doorsijpeling er nu pas, na meer dan dertig jaar
kwam, is voor iedereen een raadsel.
Om het doorsijpelen te stoppen zijn begin oktober 6m lange damplanken (kanaal is
3,Smdiep) geheid in de berm tussen het Kanaal en Mandelhoek, dit over een lengte van
SOm (zie kaftfoto) ....en ja de doorsijpeling is gestopt. Toch blijven we waakzaam.

Debeuf Hendrik

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 enkel 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 vliegopening 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
carboline 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 i
Je kan je tuin vogelvriendelijk maken! 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 zijn.
Bestellen doe je best via een bestuurlid of rechtstreeks bij Jacqui 051/30.47.31 of via mail
jacq ui.stragier@telenet.be.

PRIJSLIJST
VOEDEREN

PRIJS

voedertafel met staander
voederhuis met staander
voedertafel muurmodel
Voedertafel grondmodel ( NIEUW)
voedertafel hangmodel
voedertafel hangmodel met plexi zaad bak
ophangbevestiging voor voedertafel

25 €
45 €
15 €
lO€
15 €
17.50 €
2.50€

NESTKASTEN VOGELS

PRIJS

koolmees
pimpelmees
mus
spreeuw
kwikstraat /vliegenvanger
boomkruiper
rood borst
winterkoning
mussenappartement
spreeuwentoren

10€
lO€
10€
lO€
lO€
10 €
lO€
lO€
15 €
15 €

ZOOGDIERENKASTEN

PRIJS

egelkast
wezel kast
hermelijn
bunzing

20€
12 €
15 €
15 €
INSEKTENKASTEN

PRIJS

hommelkast met bloempot
hommelkast grondmodel groot
hommelkast grondmodel klein
solitaire bijen /vlinderkast
solitaire bijen

15 €
18 €
12 €
15 €
10€

Nieuw - Nieuw - Nieuw - Nieuw
GRONDVOEDERTAFEL

€ 10

(zonder draad eromheen)

kan eveneens ergens op geplaatst worden
draad dient om grotere vogels te weren

Tuinen Chris Boone

OU'Cf & 'APIR-CENTRR

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

DE FAGOT

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.luinenchrlsboone.be

Dagbladhandel
DE SNEPPE

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

Biobox thee en
theeproducten
Verkoop etherische oliën
sjankara

BARDOEL NV

Drankenservice
Rudy Ampe

wwW.bardoelnv.com

Tel. 051 30 01 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

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·

Dossestraat 15
8770 Ingelmunster
051 3031 71

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 300921

Brandhouthandel
stradeltrans
Lodewijk De Raetlaan 60
-IZEGEM

VANDEKERCKHOVE
NV

UIT SYMPATHIE

Hlnnebllkstraat 78
8770 ingelmunster
Tel 051 3027 84
Fax 051 31 6678
IEDERE WERKDAG 8-12 U
13.30-18.30
DONDERDAG NAMIDDAG
OP AFSPRAAK
ZATERDAG 09-11 U.

sneppe@telenel.be

8760 Meulebeke

veranda's ...
tel. 051 307449
Fax 051 31 72 21

D & VPLANT
PRODUCT/ON bvba

PROFESSIONEEL ADVIES
MET
PERSOONLIJK KARAKTER

Tel. 051 69 68 92

Bruggesteenweg 83 A

Tel: 051/31 0074

051 131.39.27

KANTOOR
BOUCKAERT

Zaagsel, houtkrulien
en vlaslemen
Verpakt
Vergeldermolenstraat 3
8840 Oostnieuwkerke
Tel.: 051 31 0712

Stationstraat 48

8770 Ingelmunster

Pedicure
Demeulenaere Kathleen
H. Depraeterestraat 3
8770 Ingelmunster

0476/5677 45

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

Houtblokken uit de stam
gezaagd en gekliefd.
Houtpeliets Din plus
gekeurd.
Aanmaakhout

