Tweemaandelijkse nieuwsbrief
Afgifiekantoor 8770 Ingelmunster I
AiZendadres en VU:
H Debeui; Bruggestraat 195
8770 Ingelmunster

België - Belgique
P.B. - P.P.
8770 Ingelmunster 1
BC 0646 — P309935

Natuurpunt
be Buizerd vzw
Ingelmunster Izegem

Jaargang 33 nr. 4

JULI - AUGUSTUS 2012

BESTUURSLEDEN
DEBEUF
HENDRIK
hendrik.debeuf@debuizerd.be

Bruggestraat 195,

8770 Ingelmunster
051/31 21 62
voorzitter, secretariaat, vleermuizen, roofvogels en amfibieën, conservator
spoorweggebied, MINA-raad, Gecoro, Z-W-VI. Koepel

JACQUI STRAGIER
jacqui.stragier@debuizerd.be

Ardooisestraat 55,
8870 Izegem
051/30 47 31
ondervoorzitter, natuurgids, voorzitter MINA-raad Izegem, conservator Mandelhoek,
vogelopvang

ROSA WAELKENS
rosa.waelkens@debuizerd.be

Ardooisestraat 55,
MINA-raad Izegem

8870 Izegem

051/30 47 31

THIERRY LEPERRE,
thierry.leperre@debuizerd.be

Europalaan 2,
amfibieën, zwaluwen

8870 Izegem

051/31 03 66

PAUL MAES
paul.maes@debuizerd.be

Kortri jkstraat 40,
penningmeester

8770 Ingelmunster

051/30 09 51

BART MAES
bart.maes@debuizerd.be

Ni jverheidstraat 25,

8780 Oostrozebeke

056/ 32 04 67

SERGE NOPPE
serge.noppe@debuizerd.be

Provenseweg 23,
roofvogels, zwaluwen, Gecoro

8970 Poperinge

0498/ 15 17 14

EDDY VROMAN
eddy.vroman@debuizerd.be

Kard.Cardi jnlaan 55,
8870 Izegem
051/30 93 56
natuurgids, zwaluwen, amfibieën, MINA-raad Izegem, Z-W-VI. Koepel

GEERT STEELANT
cieert.steelant@debuizerd.be

Bleker' jstraat 133,
padden, Mina-raad Izegem

MINA-raad, Z-W-VI. Koepel

8870 Izegem

KATHLEEN DEMEULENAERE H. Depraeterestraat 3
8770 Ingelmunster
kathleen.demeulenaere@debuizerd.be MINA-raad Ingelmunster

KURT DE SMET
kurt.desmet@debuizerd.be

051/31 37 96

051/31 39 27

Bollewerpstraat 159A,
8770 Ingelmunster
051/30 06 73
redactie en lay-out, webmaster, MINA-raad Ingelmunster, Z-W-VI. Koepel

Haaipanderstraat 61,
POL DELEERSNYDER
8870 Izegem
pol.deleersnyder@debuizerd.be padden, natuurgids, MINA-raad Izegem

051/30 14 23

WOUTER MORTIER
wouter.mortier@debuizerd.be

Steenovenstraat 48,

8860 Meulebeke

0499 593 214

KURT VERFAILLIE
kurt.verfaillie@debuizerd.be

Bruggesteenweg 10,

8860 Meulebeke

0477 33 49 60

Rekeningnummer Natuurpunt De Buizerd vzw :

751- 2037233-79

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 info@debuizerd.be . Bezoek ook onze website www.debuizerd.be

VOORWOORD

De jaarlijkse vakantie komt eraan, tijd om het wat rustiger aan te doen, een reis te
ondernemen, wat klusjes opknappen thuis, een terrasje, lekker niks doen en
dit bij natuurlijk rustig, prachtig weer.
Ondertussen zijn reeds een aantal zomerwerkdagen achter de rug in Mandelhoek.
Sedert we een Natuurpunt afdeling zijn kunnen we beroep doen op de
terreinploeg(en). Reeds enkele jaren komt Klaas en zijn team beheerswerken
uitvoeren in Mandelhoek en 't Spoorwegdomein. Telkens leveren ze professioneel
werk! Dit konden we terug ervaren eind juni.
150 jaar kanaal. Gans het jaar zijn her en der activiteiten in de langs het kanaal
gelegen gemeenten en dit voor elk wat wils. Het kanaal biedt heel wat mogelijkheden
gaande van pleziervaart, vissen, wandelen, fietsen, paardrijden, en natuurlijk
natuurbeleving in deze groene long. De natuur langs deze 35 ha bak water is zeker
en vast een meerwaarde. Zonder blozen heeft De Buizerd ( opgericht 1979) zeker
daartoe een zeer belangrijke bijdrage geleverd en dit met de steun van de leden ,
sympathisanten en constructief overleg met bepaalde overheidsinstanties.
De open deurdag in Mandelhoek was een succes en als vereniging breien we er nog
een natuurtentoonstelling aan in de Ingelmunsterse bibliotheek tijdens het
kermisweekend van 29 en 30 september. Meer praktische info in het volgende
boekje.
Traditioneel is er de jaarlijks wederkerende "BBQ" en dit op zondag 26 augustus.
Belangrijk is wel de uiterste inschrijvingsdatum 15 augustus en dit om praktische
redenen.
Om met onze vereniging nog meer naar buiten te komen werd besloten om een
reeks nieuwe infopanelen te ontwerpen. Intussen zijn de eerste 3 stuks, gebaseerd
op de 3 grote pijlers van onze vereniging, klaar. Sommigen konden ze al
bewonderen tijdens de open-tuindagen in de biohoeve De Lochting, of tijdens het
fietsfeest eind juni naar aanleiding van 150 jaar kanaal. Achter de schermen werken
we nog aan een uitgebreide reeks die we klaar willen stomen tot het kermisweekend
in Ingelmunster.
Verder in het boekje
kan je ze ook nog
aanschouwen
evenals op onze
website
www.debuizerd.be
Verder nog veel
leesgenot en een
fijne vakantie
toegewenst namens
het voltallig bestuur.
Hendrik Debeuf

Afwepgherdsassistent aan
Computer uit?
Geniet van de vakantie,

'

KOMENDE ACTIVITEITEN
Zondag 8 juli
Geleide wandeling Mandelhoek
Zomerwandeling o.l.v. Patrick Vlaeminck. Afspraak om 9h30 aan de ingang van het
reservaat.
Meer info bij conservator Jacqui Stragier 051/304731 of
jacqui.stragier@debuizerd.be
Zondag 12 augustus
Geleide wandeling Mandelhoek
Zomerwandeling o.l.v. Eddy Vroman Afspraak om 9h30 aan de ingang van het
reservaat.
Meer info bij conservator Jacqui Stragier 051/304731 of
jacqui.stragier(ffidebuizerd.be
Zondag 19 augustus
Werkdag Mandelhoek
Vooral maaien en hooien staan op het programma. Voorbereidingen nabegrazing
schapen ( omheining plaatsen, ) Aanvang om 8h30 tot omstreeks 12h00. Een
hapje en een drankje tussenin zijn voorzien.
Meer info bij conservator Jacqui Stragier 051/304731 of
jacqui.stragier@debuizerd.be
Zondag 26 augustus
Einde vakantie eetfestijn
Een iets andere formule. Zie aparte bijdrage verder in het boekje.

Heel belangrijk. Uiterste inschrifringsdatum 15 augustus!!!
Zondag 9 september
Geleide wandeling Mandelhoek
Zomerwandeling o.l.v. Hendrik Debeuf. Afspraak om 9h30 aan de ingang van het
reservaat.
Meer info bij conservator Jacqui Stragier 051/304731 of
jacqui.stragier@debuizerd.be
Zondag 23 september
Autoloze zondag Izegem
Initiatief van lzegemse Minaraad. Meer hierover in het volgend boekje
Kermisweekend 29 en 30 september Ingelmunster
Natuurtentoonstellinq in de gemeentelijke bibliotheek
Na enkele jaren afwezigheid houden we terug een natuurtentoonstelling en dit met
rode draad "Natuur op en rond het kanaal". Meer info in het volgende boekje

WERP UW LEDIGE TONERS NIET WEG, BEZORG ZE ONS. DE OPBRENGST
GAAT INTEGRAAL NAAR DE WERKINGSKAS.

•
KOMENDE ACTIVITEITEN MAN DELSTREKE
Hierna volgt een greep uit de activiteitenkalender van natuurpunt Mandelstreke. Meer info bij Piet
Desmet 051/22.58.52 of op http://users.pandora.be/mandelstreke/acienda.htm
Za 11 augustus
•O9:00-1600
Babilliestr

Zomerwerkdag in de Kleiputten

Zo 12 augustus

Deelname aan Fietsmarathon in Rumbeke

Zo 16 september
e10:00-11:30
Babilliestr

Open natuurwandeling Kleiputten Rumbeke

Za 22 september
314:30-17:00

Vooraf inschrijven (voor de catering)!
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Pendelen van een huis in Moorslede

Jean-Pierre
Vandamme

ism. kern De Reiger

Zilverbergstr 13

Rik Cappelle

Zo 23 september

Daguitstap naar de IJzermonding en Viconiaputten

Zo 21 oktober
51000-11:30

Open natuurwandeling Kleiputten Rumbeke

,

Babilliestr

•

4-daagse reis naar Lac du Der

1 4 november

Dirk
Vandewalle

Koen
Vandepitte
Piet Desmet

Ria Wyffels

richtprijs €250

-

natuur.koepel
zuid-west-vlaanderen

vzw

7'

Afspraak : Zondag 8 juli vanaf 14u00
Locatie : Het kanaal Bossuit-Kortrijk ter hoogte van
de Koninklijke Kortrijkse Yacht en Kano Club,
Visserskaai 1, Kortrijk.
Programma
.14u00: Start Big Jump
•14u15: De muziekgroep de `Popdaddies' luidt de
Big Jump in. Zij nemen ons doorheen de Big Jump
op sleeptouw langs 4 decennia pop en rock
muziek, met originele dansbare covers en houden
ons zo warm tijdens de frisse duik!
-14u45: Speech door de schepen van Leefmilieu
Spring mee voor proper water om I5u!

HIG J11141,Is een Irefietiel ■
an European Rners knort In %mieren vonnIt dd even

Aquafin

t peso:Moten, door GRfil

Band Baten leekden, sa Notuvrpunt. met de steun vr 11,1.,

41ampiris

•15u00: Jump!
'Doorlopend: Waterplezier, ligzetels, bar en
faitrade cocktails. De kleintjes kunnen met de
waterkoffer op speurtocht naar waterleven,
begeleid door Natuurpunt!

Na 33 jaargangen van ons ledentijdschriftje in allerlei
vormen, maten en kleuren, werd op de laatste
bestuursvergadering besloten om er eind dit jaar een punt
achter te zetten.
Sedert 2008 zijn we een afdeling van Natuurpunt geworden
en aldus ontvangen onze leden het nationaal magazine
"Natuurpunt".
Bovendien krijgen al onze leden via onze afdeling ook het
regionaal boekje "Klimop" aangeboden waarin dan weer
meer activiteiten staan uit onze regio.
Beide publicaties mogen best gezien worden en ons eigen tijdschriftje werd dus stelselmatig minder
en minder van belang, met uitzondering van onze eigen activiteiten die we hierin wat meer in de
kijker konden plaatsen. Maar helaas, aan alles komt een eind.
Intussen deden de sociale media hun intrede en moesten we wel mee op de digitale snelweg. Doe nu
reeds het nodige om verder op de hoogte te blijven van onze activiteiten.

HOE BLIJF IK VERDER OP DE HOOGTE VAN
ACTIVITEITEN VAN "NATUURPUNT DE BUIZERD"

???

0

Bezoek onze website www.debuizerd.be en raadpleeg daar onze kalender

Activiteiten Natuurpunt De Buizerd 2010
I Vandaag

Cr """
.: • vrijdag, 15. juni

Afdrukken VVeek

Maanci Agenda

"-

zondag, 24. juni
150 jaar kanaal

08:30

Werkdag Mandelhoek

Wanneer

zo, 24. juni, 08:30

Waar

Mandelhoek (kaart)

—

11:30

Beschrijving Vooral maaien en hooien terugdringen balsemien en reuzenberenklauw staan op het programma.
Aanvang om 8h30, einde omstreeks 12h00.
meer informatie» kopiëren naa - mijn agenda
,

zondag, 8. juli
09:30

Geleide wandeling in Mandelhoek

zondag, 12. augustus
09:30

09.30 Geleide Wandeling in Mandelhoek

zondag, 26. augustus
11:30

Barbeque !

zondag, 9. september
09:30

Geleide wandeling in Mandelhoek

Afspraken warden weergegeven in tijdzone: Brussel

GOugit Agenda

I

O

Schrijf je in op onze nieuwsbrief. Dit kan eveneens via onze website www.debuizerd.be Bovenaan
vind je deze knop .

OB

Inschrijven Nieuwsbrief

Klik hierop, dan verschijnt er een venster
waar je uw email-adres kan opgeven en verzenden. Nadien ontvang je nog een bevestigings-email
die je nog moet bevestigen zodat niemand anders uw email kan gebruiken. Als alles gelukt is krijg je
nadien ook nog een welkomstbericht.

Vanaf dan zal je ongeveer maandelijks een nieuwsbrief ontvangen boordevol activiteiten en andere
leuke weetjes en tips. Je kan je ook op elk moment terug uitschrijven.

Natuurpunt
be Buizerd v.w
Ingelrnunster Izegem

Zondag 3 juni Open deur De lochting Izegem.

Find 115 on

Heb je zelf een facebook-account dan kan je vriend worden met

Facebook

De Buizerd.

Meid je aan voor Facebook en word vrienden met Natuurpunt
De Buizerd Vzw
Word lid van Facebook om in contact te komen met vrienden en foto's te delen en je
eigen profiel te maken.
Heb je zelf geen account en wil je ook geen lid worden van Facebook, dan kan je terecht op onze
facebook-pagina : http://www.facebook.com/pages/Natuurpunt-De-Buizerd-vzwIngelmunster-Izegem/130592606252

Natuurpunt De Buizerd vzw IngelmunsterIzegem

O

Vind ik leuk C

-

Ten slotte kunnen mensen die niet over internet en/of email beschikken zich wenden tot iemand
van het bestuur en vragen om de nieuwsbrieven opgestuurd te krijgen.

Natuurpunt — De Buizerd
Eetfeest : zondag 26 augustus 2012.

K 0 ME f ,J

ETEN'

De jaarlijkse BBQ georganiseerd door NP

-

De Buizerd is stilaan een traditie.
Op het einde van de vakantie wordt er
geroosterd en geklonken op de voorbije
zomer.

Zondag 26 augustus is het zo ver.
Zoals verleden jaar speelt het geheel zich
af op de campus van het

Gemeenschapsonderwijs Bellevuestraat in
lzegem.

Van 11.30 tot 12.30 uur wordt het aperitief geschonken.
Vanaf 13.00 kan je aanschuiven voor het eetfestijn. Je kan kiezen tussen :

beenham met champignonsaus

of

vis vol-au-vent

beide gerechten worden geserveerd met sla, wortel, gemengde salade en verse frietjes.
Deelname prijs : volwassenen : 20 C p.p, kinderen (-12 jaar) 10 € p.p.
Drank bij het eten is niet inbegrepen.
De lekkerbekken kunnen nagenieten bij een kopje Wereldwinkelkoffie en een lekker stuk
taart. Keuze uit verschillende eigen creaties !
Je kan inschrijven bij Hendrik Debeuf tel. 051/31.21.62 gsm 0475/ 36.59.55 of via
hendrik.debeuf@debuizerd.be
uiterlijk tot woensdag 15 augustus.
Uw inschrijving is pas definitief na storting van het verschuldigde bedrag op
rekening 670-3464914-36 van Hendrik Debeuf Bruggestraat 195, 8770 Ingelmunster.

Gelieve steeds uw deelname telefonisch of per mail door te geven !
Tijdens het eetfeest is er gelegenheid tot aankoop van de vernieuwde Natuurpunt kalender
2013 tvv Natuurpunt Mandelstreke.

Insectentoren aan het sportcentrum De Krekel.
Zaterdag 10 maart werd een insectentoren geïnstalleerd
in de tuin van het sportcentrum De Krekel.
Naar aanleiding van het ondertekenen van de
biodiversiteit charter tussen stad lzegem en Natuurpunt
wordt hiermee een stap gezet om bedreigde wilde bijen
in de "picture" te brengen.
De samenwerking tussen stad Izegem en Natuurpunt-De
Buizerd bij dit project verliep voorbeeldig. NP-De Buizerd
zorgde voor de bouw van de toren, de milieuraad
financierde de info-panelen en de groendienst verzorgde
de omgeving van het geheel.
Bij de officiële installatie was het insectenhotel niet
volledig afgewerkt. Door de slechte
weersomstandigheden werd gewacht met de aanplant
van het groendak. Ondertussen is dit gebeurd en de plantjes zijn volop in de groei.
Wie vindt er groen onderdak in de insectentoren ? Naast allerhande soorten wilde bijen,
hommels, vlinders, ... is er ook plaats voor muizen en egels. Dit initiatief kreeg reeds veel
bijval en haalde al verschillende kranten en boekjes. Wordt vervolgd !!!

Wil je een XXL insectenhotel in de tuin van jouw school,
rustoord, clubhuis, werkplek,...?
Het kan! Motiveer in vijf lijnen tekst waarom jij en je organisatie insecten belangrijk
vinden en maak kans op één van de negen bouwpakketten voor een insectenhotel.
Per gemeente van 't West-'vlaamse hart wordt er één hoteluitbater aangeduid. Die
ontvangt een gratis bouwpakket voor een insectenhotel en een bijhorende workshop
(incl. inleider) om de herberg te installeren. Let wel, deze workshop moet voor
iedereen uit je gemeente toegankelijk zijn. Tekst insturen kan tot 15 juli 2012 op het
adres:
westvlaamsehartcawest-vlaande7en.be
Heb je een bijzondere gast gespot in je hotel? Foto's van de insecten en
zelfbouwhotels kan je opladen in de fotogalerij van t West-Vlaamse hart op
www.westviaanisehart.beifotogaierij

RIETVOGELS LANGS DE GROENE LONG
In deze bijdrage wil ik u 2 rietvogels voorstellen die als broedvogel langs de
kanaalstrook Ingelmunster — lzegem voorkomen.
De eerste die de revue passeert is de bosrietzanger.
Uiterlijk lijkt de bosrietzanger op de
kleine karekiet. In de hand kan men
bosrietzanger en kleine karekiet
praktisch enkel herkennen met de
zogenaamde "vleugelformule".
Zijn
lied echter is duidelijk
verschillend aan dit van de kleine
karekiet : een helder, fluitend gezang
met veel imitaties is kenmerkend.
Uit onderzoek is gebleken dat
bosrietzangers
hun
imitaties
aanleren
in
hun
overwinteringsgebied Afrika.
De bosrietzanger is meestal te horen
tijdens de ochtend- en de
avondschemering.
Rietland, ruigten en struweel vormen
zijn biotoop in tegenstelling tot de
kleine karekiet die enkel rietkragen
en rietvelden bevolkt.
De bosrietzanger is ongeveer 13 cm
lang (lengte staart inbegrepen). De
bovendelen van het verenkleed zijn grijsbruin met een groenachtige tint en een lichte
oogring. De onderdelen zijn meer vuilwit met een geelachtige tint.
Zijn voedsel bestaat uit insecten, hij heeft dus een spitse snavel. Bosrietzangers
hebben maar één legsel per jaar met 4 tot 5 eieren.
Bosrietzangers zijn trekvogels en overwinteren in Centraal- en oostelijk Zuid-Afrika,
Kenia, Namibië en Zambia. Dit is zo'n 7500 km vliegen, hierbij verliezen ze telkens
tot de helft van hun gewicht. Na een rustpauze van enkele dagen en op "gewicht"
gekomen trekken ze verder.
Broedgevallen Ingelmunster — Izegem
In 2009 waren er 7 zangposten (broedgevallen) in de struwelen en rietkragen langs
het jaagpad vanaf de centrumbrug van Ingelmunster tot de Emelgembrug in lzegem.
Dit jaar nog 2 zangposten !! Die dalende trend is reeds aan de gang vanaf 2007.
Enkel de 2 zangposten in 't Spoorwegdomein zijn min of meer gevestigde waarden.

Nu over naar De Kleine Karekiet
De kleine karekiet is een echte moerasbewoner.
Typerend is zijn krassende zang met altijd een
"karre-karre-kiet-kiet-kiet" achtige strofe. Zijn
voorkeur gaat uit naar min of meer vochtige
rietkragen en rietvelden. In deze vochtige
begroeiingen gaan ze op zoek naar insecten.
Tussen vrouwtje en mannetje zijn er geen
verschillen. Het vrouwtje bouwt het diepe
komvormige nest tussen de meestal overjaarse
rietstengels. Het verenkleed is warm bruine met
lichtere onderdelen. De lengte (inclusief staart) is
ongeveer 14cm.
De kleine karekiet is zeer nieuwsgierig en laat zich gemakkelijk zien. Onophoudelijk
wipt dit insectenetertje heen en weer tussen de rietstengels. Het aantal legsels per
jaar is maximum 2, met 3 tot 6 eieren. Zijn nest wordt vaak door de koekoek
uitgekozen om haar ei te leggen. Nadat het koekoeksjong is geboren zal deze de
karekieteieren en eventueel ook de jongen uit het nest duwen.
In tegenstelling tot de bosrietzanger
is het overwinteringsgebied van de
kleine karekiet iets dichter. Zij gaan
overwinteren rond de evenaar, wat
nog steeds een meer dan aardige
afstand is, terwijl bosrietzanger iets
verder zuidwaarts trekt.
Een logisch gevolg is dat de
bosrietzanger hier later toekom, half
mei, en ook vroeger vertrekt, eind
juli.
Broedgevallen Ingielmunster — Izegem
In 2007 waren er 11 zangposten (dus ook broedgevallen) in de struwelen en
rietkragen langs het jaagpad tussen de centrumbrug van Ingelmunster en de
Emelgembrug in Izegem.
Dit jaar nog 4 zangposten. Die dalende trend is reeds aan de gang vanaf 2007.
Vanwaar die dalende trend?
Belangrijk is hun biotoop. Overjaars riet is een must.
Vooral de zone Centrumbrug tot Emelgembrug is een kwetsbare zone qua
bermbeheer. Zonder het altijd te weten en zonder slechte bedoelingen wordt er te ver
in de berm gemaaid zodat veel riet verdwijnt met ook de nesten in aanbouw. Het is
belangrijk deze situatie op te volgen en overleg te plegen met de nodige instanties.
Hendrik Debeuf.
Met dank aan Luc die al jaren alle inventarisaties langs het kanaal bijhoudt en
aanvult.

Paddenoverzet actie Izegem 2012 : de resultaten.
We waren van plan om de padden over te zetten op twee
plaatsen nml. aan de Klare Gracht en aan het Rhodesgoed. Door
het groot aantal vrijwillige medewerkers konden we rond
Wallemote ook actief zijn. Van 15 februari tot 31 maart hadden
we per avond een beurtrol voor de drie trajecten. Dagelijks
gingen er minimum 6 mensen (2 per traject) op "pad" om de pad
over te zetten !
Op vooraf aangeduide plaatsen hing er een thermometer zodat
de overzetters de temperatuur konden noteren, dit is belangrijk
voor het vervolg van de trek. Ook de weersverschijnselen
werden op het telformulier genoteerd ( regen, droog, ...)
Dit zijn de resultaten van de paddenoverzet actie in het voorjaar 2012.

2012

2011

alpen
kleine
gewone
groene bruine water
water
Totaal
pad
(onbepaald) kikker kikker salamander salamander overgezet dode

Totaal
2011

Rhodesgoed

949

3

1

12

1

966

73

803

Klare
Gracht

364

0

32

43

7

446

30

411

Wallemote

158

0

2

19

0

179

22

90

11

0

0

0

0

11

o

-

1482

3

35

74

8

1602

125

1304

Merelbos

Totaal
2012

Merelbos : Hier was geen georganiseerde actie maar toch werden 11 padden "gered" !

Prachtig resultaat ! In alle trajecten is het resultaat beter dan in 2011.
Negatief is het aantal slachtoffers op het Rhodesgoed. In de Smallestraat stonden geen
hekkens en daar werden nogal wat dode dieren gevonden. In 2013 doen we daar iets aan !
Op Wallemote vielen de slachtoffers aan de tennisclub Isis.
Ter vergelijking de resultaten van de andere gemeenten van Stad-Land-Schap :
Staden : 880

Hooglede : 199

Lichtervelde : 482

Ardooie : 459

Roeselare : 861

Ledegem

: 282

Ten slotte willen we nog vele mensen bedanken.
De ploeg van Maarten Schoutteten van De Lochting, de mensen die de hekkens plaatsen.
De mensen van Stad-Land-schap, die voor de "ondersteuning" zorgen.
Nadia Staes, de schepen van Milieu.
En last but not least de vele overzetters.

In naam van de pad bedankt .... en tot het voorjaar 2013!!

Natuurbescherming en
-beheer
Het Kanaal Roeselare-Leie loopt dwars door
Ingelmunsten Parallel met het kanaal kronkelt de
Mande!. Geprangd tussen deze twee waterlopen ligt
de Mandelhoek. Even verderop sluit de
Kikkerpaaiplaats nauw aan bij een stukje natuur in
ontwikkeling. Aan de overkant vinden we het
Spoorwegdomein. Deze natuurpareltjes in de
groene long van Ingelmunster worden duurzaam
beheerd door Natuurpunt - De Buizerd vzw.

Levendbarende hagedis

Gevlekte Orchis

Krulhaarkelkzwam

Citroenvlinder

Groene kikker

buizerd.be Natuurpunt
info@debuizerdebe

De Buizerd

Natuur en Milieueducatie
Om onze leden en sympathisanten wegwijs te maken
doorheen de wondere wereld van de natuur en ons
leefmilieu, organiseren we regelmatig:
o geleide wandelingen
o informatieavonden en voordrachten
o cursussen, ... van wilde bijen tot natuurfotografie
o opruimacties
° vrijlating van gerevalideerde vogels i.s.m. VOC

info@debuizerd.be

Aandacht voor het
leefmilieu
Wij houden in Izegem en Ingelmunster de natuuren milieuontwikkelingen nauwlettend in het oog.
Door de vertegenwoordiging in de gemeentelijke
milieu- en natuurraden kunnen wij onze
opmerkingen en voorstellen kwijt. Zo willen we
opbouwend meewerken met de gemeentelijke
instanties aan een beter leefmilieu, en indien nodig
laten we niet na een beschuldigende vinger op te
steken!

2010 - Natuurpunt De Buizerd en Izegems Stadsbestuur ondertekenen biodiversiteitscharter

Plaatsen van zwaluwkunstnesten aan verschillende bruggen over het kanaal, met de hulp van de brandweerkorpsen van Izegem en Ingelmunster

Jaarlijkse rommelmarkt - we geven uw spullen een tweede leven
(Ingelmunster)

Dag van de Natuur 2011 - Aanplantingen rond het bufferbekken aan de Bossebeek
(Izergem)

Insecten snotten in inseetentoren in Izegem

6
"Meteen
mét bewoners!"
• InGEM - Afgelopen 7aterdag was het weer
een hocgdag ■■
oor de Izegernse natuurliefheb.
bars. Onze stad kreeg er namelijk een Ins,.
tentoren bn. iedereen die nieuwsg■
erig k en
iets wil bi/Ieren, kan er vanaf nu rijn hartje op
halen.

Int

«dl"

Jaarlijkse paddenoverzetactie met steun van het
Stadslandschap 't West-Vlaamse hart

2012 - Wilde bijen krijgen luxueus hotel nabij
Izegems sportcomplex, de Krekel

Vogels voeren en beloeren aan de Krekel (Izegem)

vizerd.be Natuurpunt
Buizerd
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Vlinder mee

Tuinvlindertellirit

• Mijn telling • Soorten • Tuintips • 1miljoen vlinders • Scholen

natuurpunt

Word lid!

4 & 5 augustus 2012: vijfde landelijke tuinvlindertelling
In 2007 organiseerde Natuurpunt voor de eerste keer een
Landelijke Tuinvlindertelling. Dit jaar vindt het telweekend voor
de zesde keer plaats op 4 & 5 augustus 2012.
Hoe vlinders tellen tijdens het telweekend?

Stap 1. Vlinders zoeken en op naam brengen

bOiN114,

Observeer tijdens het telweekend de vlinders in je eigen tuin. Je
kiest zelf op welke dag. Je mag ook beide dagen tellen. Hoe
meer tijd je in je tuin doorbrengt, hoe preciezer de gegevens
zullen zijn.

Stap 2. Vlinders tellen
Het maakt niet uit of je de vlinders op een bloem hebt gezien of al fladderend door de
lucht. Alle vlinders die je ziet tel je. Belangrijk is wel dat je niet 2 keer dezelfde vlinder
telt. Daarom schrijf je alleen het grootste aantal vlinders op die je op eenzelfde moment
hebt gezien.
Alleen het grootste aantal vlinders telt!
Een voorbeeld:
Op zaterdag zie je
* 09.00 uur: 1 dagpauwoog en 4 bruine zandoogjes
* 10.00 uur: 5 dagpauwogen en 1 bruin zandoogje
Op zondag zie je
* 10.00 uur: geen vlinders
* 14.00 uur: 3 dagpauwogen en 6 bruine zandoogjes
Op het telformulier vul je in: 5 dagpauwogen en 6 bruine zandoogjes. Dit is immers van elke soort
het grootste aantal dat je tegelijkertijd zag. Het is dus niet de bedoeling dat je alle vlinders optelt!

Stap 3. Tellingen doorgeven
Jouw aantallen geef je zondagavond of in de loop van de week erna door op het
invulformulier hiernaast. Je kan het terugsturen of afgeven aan iemand van het bestuur.
Of beter nog, je kan het on-line ingeven op de website van www.natuurpunt.be
Ook als je geen enkele vlinder hebt waargenomen, of slechts lage aantallen mag je dit
melden. Ook de vaste tellers kunnen meedoen. De tellingen van het weekend worden op
een andere plaats opgeslagen dan de maandelijkse tellingen.
Vragen? Stuur een mailtje naar vlinders@natuurpunt.be
Veel vlinderplezier!
Deze tuin vlindertelling wordt georganiseerd in samenwerking met Natagora en de
Vlinderstichting.

•

WAARNEMINGSFORMULIER Telweekend
Max. aantal

Soort
Dagpauwoog (lnachis io)

Zo ga je te werk
Observeer de vlinders in je tuin op zaterdag 6 en/of zondag 7 augustus. Tel de vlinders en noteer per soort het maximum aantal
individuen dat je op hetzelfde moment hebt gezien (dus niet alle
waarnemingen van de hele dag optellen). Het is niet nodig om 2
dagen te tellen, maar hoe meer je telt, hoe preciezer de gegevens.

Atalanta (Vanessa atalanta)
Distelvlinder (Vanessa cardui)
Koninginnepage (Papilio machaon)
Citroenvlinder (Goneptetyx rhamni)

Voorbeeld: op zaterdag om 9u34 zie je 1 dagpauwoog en 4 bruine
zandoogjes in je tuin, om 10u58 5 dagpauwogen en 1 bruin zandoogje. Op zondag zijn er om 10 u geen vlinders, en om 14u05
vliegen er 3 dagpauwogen en 6 bruine zandoogjes.

Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album)
Landkaartje (Araschnia levana)
Kleine vos (Aglais urticae)

Op het formulier vul je in: 5 dagpauwogen en 6 bruine zandoogjes, omdat dit de hoogste aantallen zijn die je van elke soort tijdens het weekend op hetzelfde moment samen hebt gezien. Met
deze manier van tellen vermijd je dat dezelfde vlinder meerdere
keren wordt meegeteld.

Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas)
Boomblauwtje (Celastrina argiolus)
icarusblauwtje (Polyommatus icarus)
Klein koolwitje (Pieris rapae)
Groot koolwitje (Pieris brassicae)

Als je een vlinder waarneemt die niet in de lijst staat, mag je hem
onderaan toevoegen.

Klein geaderd witje (Pieris napi)
Bruin zandoogje (Maniola jurtina)

Geef je waarnemingen vanaf zondagavond zo snel mogelijk door
op www.natuurpunt.be/vlindermee.

Oranje zandoogje (Pyronia tithonus)

Vul meteen ook enkele gegevens in over je tuin. Die gebruiken we
bij de verwerking van de resultaten.

Bont zandoogje (Pararge aegeria)
Koevinkje (Aphantopus hyperantus)
Kolibrievlinder (Macroglossum stellatarum)
Gamma-uil (Autographa gamma)

Laatste punt: ook als je geen enkele vlinder hebt waargenomen
tijdens dit weekend, mag je dit melden! Je kan ook altijd je gegevens voor de hele maand augustus melden bij de maandelijkse
tellingen.
Veel telplezier!
Nog vragen? Mail naar vlinders@natuurpunt.be

Type:

Omgeving van de tuin:

Mijn tuin is gelegen in:

D Tuin
1:3 Terrasje

Stadscentrum
Aan de rand van de stad

(mozaïek van huizen en tuinen)

Ei Dorp
D Residentiële wijk met veel groen
D Platteland

Grootte van de tuin:

< 25 rn2
D Vooral huizen
13 Veel groen en andere tuinen El 25-100m2
El Landbouwgebied
100-1000m2
D > 1000m2

Samenstelling van de tuin:
D

Regelmatig gemaaid gazon

•

Bloemenperken Ei Waterpartijtje

E

Wilde hoekjes

•

Moestuin

EI Fruitbomen

E Hagen van inheemse soorten

D Kruiden

Vlinderstruik

Geef je tellingen bij voorkeur door op www.natuurpunt.be/vlindermee
Of per post naar Natuurpunt —Tuinvlindertelling, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
Naam en voornaam:
Straat en huisnr:
Postcode en gemeente:
E-mail:

Tel:

OOK JOUW TAXUSSNOEISEL KAN DE
HOOP VERGROTEN: INZAMELING VANAF
15/06 TOT 31/08
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911
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i.v.i.o. wil samen met jullie, en in samenwerking met Van Hulle
B&C, opnieuw een taxussnoeiselinzamelactie houden tussen
15/06 en 31/08 op de recyclageparken ten voordele van het
Kinderkankerfonds.
Breng je taxussnoeisel gratis naar het recyclagepark. Zo lever je
de levensreddende grondstof voor chemotherapeutische

geneesmiddelen en bovendien wordt voor elke kubieke meter zuiver taxussnoeisel 50,- euro geschonken
aan kankerbestrijding.
50% van alle chemokuren gebeurt met geneesmiddelen op basis van taxus. In de jonge naalden van Taxus
baccata zit baccatine, een belangrijk wapen tegen kanker. Het snoeisel van een taxushaag van 50 meter
lang, levert de nodige grondstof voor de behandeling van 1 kankerpatiënt. Jaarlijks hebben tienduizenden
kankerpatiënten chemotherapie nodig. Voor al die mensen kan ook jouw taxushaag de hoop vergroten.
Wanneer?

De inzameling start op 15/06/2012 en loopt ten einde op 31/08/2012.
Hoe ga ie tewerk?

Aan het snoeisel worden hoge kwaliteitseisen gesteld, het moet jong en zuiver zijn, zoniet is het
onbruikbaar voor verwerking. Volgende regels zijn van toepassing:

•

JONG: het betreft de eenjarige taxusscheutjes van maximum 30
centimeter (geen hout), van een haag die ieder jaar gesnoeid
wordt.

•

ZUIVER: gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te
vangen zodat het niet vermengd wordt met bladeren of ander
snoeisel.

Verwerking van Taxussnoeisel:

Het snoeisel wordt gehakseld en gedroogd en belandt dan bij de farmaceutische nijverheid voor de
aanmaak van medicijnen tegen kanker.
Waar gaat de opbrengst van deze actie heen?

Per kubieke meter ingezameld (bruikbaar) taxussnoeisel wordt er 50,- euro gestort ten voordele van het
goede doel. I.V.I.O. kiest er opnieuw voor om de opbrengst van deze actie te schenken aan het
KINDERKANKERFONDS.
Laat geen enkele taxusnaald verloren gaan. Hoe klein je haag ook is, elke kilo taxussnoeisel is uiterst
waardevol. Breng tussen 15/06 en 31/08/2012 je taxussnoeisel naar het recyclagepark en vergroot de
hoop!
Laat ons samen de strijd aanbinden tegen kanker en deze hoop bijeensnoeien!

Het zomerde aan de Mark
We wouden op een zomerse namiddag langs de Mark
wandelen om ijsvogels te zien duiken, om baarzen te
zien jagen, om de wielewaal zijn naam te horen roepen.
Terwijl we rustig over koetjes en kalijes praatten
daagde er een onweer op. loop,' riep je,
'of we worden hier nog door de bliksem getroffen!'
We durfden niet eens onder de bomen schuilen,
terwijl we ons haastten zagen we eendjes zwemmen;
moederee ,. kyooraan en de kuikens in V-vorm haar achterna,
rhil„
juist of ze wi den de donderende hemel tot kalmte aanmanen.
Na de regen zagen we paddenstoelen in de weiden staan,
we plukten ze. Wetebruikten mijn hemd als weitas
om er onze afiodisiacabuit in op te bergen.
Thuis hebben we ons afgedroogd, de tafelkaarsen
aangestoken en
ustig onze champignons Qpgegeten.

,

Karel De Pelsemaeker,
dgrpsdichter van Galmaarden in 2012

.
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De Mark is een beek die in Henegouwen, in de bossen van Silly, door bronnen wordt gevormd. Ze
stroomt door Vlaams Brabant in Herne, Tollembeek, hier vloeit de Haarenbeek erin, en
Galmaarden. Ze stroomt in Oost-Vlaanderen verder in Viane en een stukje van Overboelare terug
Henegouwen binnen in Deux-Acren, waar ze in de Dender uitmondt. De Mark draineert een
groot deel van het Pajottenland via de Dender. Het is een prachtige beek waar er op plaatsen in
gezwommen wordt. Het natuurgebied 'De Mark nv' in Galmaarden en de taalgrens
overschrijdende Rietbeemd liggen langs de Markvallei. (KDP.)
Ga je Karel eens bezoeken op zijn website?
http://bloq.seniorennet.be/bron muur qbergen/
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HÉÉL STILLE DAMPKAPPEN
Tuinen Chris Boone

Kwitiro
OFFICE & PAPER•CENTER

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
te1:051/77.25.87
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.tuinenchrisboone.be

DE FAGOT

Dagbladhandel
DE SNEPPE

Stationstraat 48
8770 Ingelmunster
Tel: 051/31 00 74

Bruggesteenweg 83 A
8760 Meulebeke
Tel. 051 69 68 92
sneppe@telenet.be

G.S.I. nv

114CÁNASSCHE
Verrassend vers én voordelig

Praat- & Sfeerkaffee

'T Elfde Gebod
Bij Filip Vanacker en
Eveline Demierbe
Kerkplein 9- Izegem
17 oude volksspelen zaal
gratis ter beschikking
Elke dag vanaf 17H
Zondag vanaf 10.30H
Dinsdag gesloten

SCHRIJN4TIMMERWERKEN
(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 ...
tel. 051 30 74 49
Fax 051 31 72 21

BARDOEL NV
Zaagsel, houtkrullen
en vlaslemen
Verpakt
Vergeldermolenstraat 3
8840 Oostnieuwkerke
Tel.: 051 31 07 12
www.bardoelnv.com

JEAN-LUC TILLIE &
zoon

infovdkingelmunster.be
www.vdkingelmunsterbe

PROFESSIONEEL ADVIES
MET
PERSOONLIJK KARAKTER
Hinnebilkstraat 78
8770 ingelmunster
Tel 051 30 27 84
Fax 051 31 66 78
IEDERE WERKDAG 8-12 U
13.30-18.30
DONDERDAGNAMIDDAG
OP AFSPRAAK
ZATERDAG 09-11 U.

HAIR ART ANGELA
Dames en Heren
BIO-CONCEPT
Lendeleedsestraat 88
8870 lzegem
Tel. 051 30 58 03

ALLE DAK- EN ASFALTWERKEN
GEVELBEKLEDING MET LEIEN

Alle bouwkarweien
Aanleg terrassen,
opritten en vijvers
Dossestraat 15
8770 Ingelmunster
051 30 31 71

WIM NYFFELS
GENTSTRAAT 28
8770 INGELMUNSTER
TEL: 051/30 03 07
E-MAIL: WIM.NYFFELS@GMAILCOM

Brandhouthandel
Stradeltrans
Lodewijk De Raetlaan 60
- IZEGEM
0476 / 56 77 45

VDK
INGELMUNS TER
en alles loopt op
wieltjes
VANDEKERCKHOVE NV
Kortnjkstraat 46
8770 Ingelmunster
tel 051 30 08 92
fax 051 31 45 69

KANTOOR
BOUCKAERT

Bruggestraat 218
8770 Ingelmunster
tel. 051 30 15 42
fax 051 48 42 18

info@aviflora.be

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

