Natuurpunt

GULKE PUTTEN

Expeditie Natuurpunt verrast de Gulke Putten
Isabel, Lies, Kaat en Eva zijn vier vriendinnen die elkaar al kennen sinds de tienerjaren. Zet ze bij elkaar en er gebeurt van
alles. Ze wilden wel eens een wandelavontuur beleven. Even weg, lekker stappen, de
natuur in. Het Atlasgebergte leek wel wat.
Of misschien de Oeral. Maar dat was net
iets te wild.

Expeditie natuurpunt : de aankomst van team Gulke Putten!

Hun oog viel op Expeditie Natuurpunt, waar
50 teams mochten aan deelnemen, fietsend, wandelend of per kano. De vier schreven zich in. Op 25 juni vertrokken ze vanuit
Het Grote Netewoud in Meerhout voor een
wandeltocht van 60km door Vlaamse natuurpracht, om ’s anderendaags in Mechelen aan te komen tijdens een groot feest
met de andere groepen. De tweedaagse
tocht zelf was extreem zwaar door het aanhoudend natte weer, dat ook de feestelijke
bijeenkomst verstoorde.
Als deelnemend team aan deze Natuurpunt
sponsortocht verzamelden de vier niet minder dan 2.149 euro voor de Gulke Putten
in Wingene: het grootste bedrag van heel
West-Vlaanderen. Wij van onze kant verwenden hen vooraf al met bezoek aan de
duizenden orchideeën op een onvergetelijke
avondwandeling.
Wij kunnen deze schatten van mensen niet
genoeg danken en wensen hen verder veel
wandelplezier en natuurbeleving. Dus tot
weerziens!

Expeditie Natuurpunt: team Gulke Putten proeft van de orchideeën.

23
oktober

Uitzonderlijk evenement:
boekenverkoop Guido Burggraeve
Na het overlijden van onze trouwe vriend Guido Burggraeve in 2014 hebben zijn echtgenote Magda en de familie ons
gevraagd om de boeken van Guido te koop aan te bieden via ruime bekendmaking in kringen van natuur- en vogelliefhebbers. De opbrengst gaat volledig ten voordele van de Gulke Putten. Wij gaan dankbaar in op dit voorstel en willen er een
uitzonderlijk evenement van maken met mogelijkheden om te snuffelen in de boeken, familie en vrienden te ontmoeten
en te genieten van een hapje en drankje.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom op zondag 23 oktober 2016 in Centrale B, het infolokaal bij de Gulke Putten,
Predikherenstraat 35A in 8750 Wingene (onverhard pad inrijden). Doorlopend van 13u tot 20u.
Wie wenst, kan in de voormiddag deelnemen aan de jaarlijkse paddenstoelenexcursie in het reservaat onder leiding van
dé specialist Mieke Verbeken: vertrek 9u30 aan Centrale B, terug rond 12u30, waarna je kunt genieten van een borrel en
we starten met de boekenverkoop.
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Natuur, sfeer en meer
Van de vele momenten van beleving tijdens rondleidingen onthouden we vooral
de bijzonder sfeervolle excursie van een
groep biologen, afgestudeerd in 1977, de
komst van 120 deelnemers van Beweging.
net (afdeling Beernem) en de avondlijke
sponsortocht van Mergus. Ook de opleidingen cursus natuurbeheer en cursus
natuurgids mochten we rondleiden in het
'openluchtlaboratorium' voor natuurbeheer. De bijgaande foto spreekt voor zich.
Telkens weer zetten we ons beste beentje
voor om de mensen tot verwondering te
brengen over het gebied en de rijke natuurwaarden. Ondertussen behoort ook
het aanbieden van eigen brouwseltjes tot
de traditie.
Reünie van biologen die afstudeerden in 1977: verwondering om de biodiversiteit

Het plaggen in 2013 levert nog steeds nieuwe 		
soorten, maar vergt veel beheer
de ontwikkeling van rietvegetatie en de opslag van bramen en struweelsoorten (krent,
wilg, berk, e.d.) bedwongen worden. In deze
nieuwe open terreinen konden wij nu al voor
het tweede jaar het succesvol broedgeval
van boomleeuwerik vaststellen, een deugddoende beloning.

Adelaarsvaren wordt enthousiast aangepakt met de zeis (leerlingen uit Tielt)!

Het Life project Vlaams Veldgebied en de Natuurinrichting Biscopveld werden in de Gulke Putten afgesloten in oktober 2013. Na twee vegetatieseizoenen van intensief opvolgingsbeheer met maaibalk en hooikeerder leveren vooral de plagplekken fraaie resultaten. Dank aan de inzet van veel vrijwilligers en de terreinploeg.
In het deel Zendstation boden de open gekapte en machinaal afgeplagde percelen van
het hakhout al na twee jaar een forse bedekking van struikheide. Vooral de snelle ontwikkeling van de doelvegetatie 'heischraal
grasland' met tormentil en liggende vleu-
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geltjesbloem, pijpenstrootje, tandjesgras en
diverse zeggen is hoopgevend. De spontane
kieming van zeldzaamheden als dopheide,
blauwe knoop, moeraswolfsklauw, veenmos, ronde en kleine zonnedauw laat een
duidelijke kwelinvloed zien. Plaatselijk moet

Door deze omvorming van de hakhoutpercelen met veel exoten tot open habitats kunnen de kwetsbare heischrale graslanden van
de smalle paden en dreven zich uitbreiden
over een grotere oppervlakte tot een meer
robuuste gemeenschap. Het zal uiteraard de
voortzetting vergen van het jarenlang kleinschalige maaibeheer, als wij deze bloemrijke vegetaties met talrijke orchideeën en
bijhorende insectenrijkdom verder in stand
willen houden. Trouwens, 2016 was een uitzonderlijk goed jaar voor de gevlekte orchissen. Met duizenden kleurden ze de gazons,
de bermen en paden: een lust voor het oog
tijdens de jaarlijkse orchideeënwandeling.
Ook op de afgegraven delen in de begraasde graslanden van het Zendstation kregen
bijzondere planten uit de heischrale sfeer
de kans om te kiemen, met stekelbrem als
nieuwe soort en uitbreiding van struikheide,
lage zegge, schildvruchtereprijs, borstelbies
en fraai hertshooi.

Impressies van een deelnemer:

Noeste zomerwerkers worden beloond met appeltaart

De kapvlakten in voormalige naaldhoutbestanden van Disveld en Predikherenbos
bieden een verschillend beeld. Hier gaan
verbraming, struweelvorming en kolonisatie door adelaarsvaren zeer snel de bereikte
heideontwikkeling domineren. Daarvoor is
zelfs de begrazing door schapen of koeien
onvoldoende en blijft ondersteunend maaibeheer noodzakelijk. De spontane kieming
van gaspeldoorn en koningsvaren en de permanente aanwezigheid van zwarte specht
en wespendief zijn hier echte opstekers.
Daarnaast bieden de diverse poelen een
geschikt biotoop voor tal van interessante
soorten, zoals ondergedoken moeras-

Brandhout
te koop
Wij hebben een behoorlijke hoeveelheid
brandhout beschikbaar, ideaal voor kachel of open haard. Dit ligt droog gestockeerd en is afkomstig uit beheerwerken in het reservaat: bestrijding exoten,
hakhout, opruim omgevallen bomen e.d.
Keuze tussen dunne stammen of te klieven grotere diameters, zowel hard (eik,
beuk, krent) als zacht hout (wilg, els, berk);
goed handelbare stukken van gemiddeld 1
à 1,5m lang. Prijzen per stère ca 25 euro
voor zacht en 45 euro voor hard hout (af
te spreken naargelang hoeveelheid). Door
aankoop van dit hout steun je de Gulke
Putten. De plaats (Centrale B) is heel gemakkelijk met auto en aanhangwagen bereikbaar.
Contact: christine.verscheure@gmail.com

scherm, vlottende bies, koraaljuffer, tengere
grasjuffer en de fraaie smaragdlibel. Voorwaarde hier is dat de oevers door gericht
maaibeheer worden vrijgehouden van massale opslag door elzen en wilgen. Zo blijven
de slikkige oevers ook aantrekkelijk voor
doortrekkende steltlopers.
Tijdens de vele voorjaar- en zomerwerkdagen koesteren we onze vrijwilligers (en studenten), werken we met man en macht aan
de deelprojecten maar ervaren we tegelijk
de deugd van het resultaat. Ook in de toekomst zal dit gericht beheer blijvend nodig
zijn. Welkom dus op de winterwerkdagen!

Zondagmorgen weer eens prioriteit gegeven
aan een paar uren beheerwerk in de Gulke
Putten.
Heel veel deugd aan gehad. Kwam daar een
wespendief goeiendag zeggen toen we ons
koffietje slurpten. Prachtvogel is dat toch,
wat een elegantie! Een heleboel adelaarsvarens gemaaid. Die vormen een lichtdicht
dak, als je ze hun zin laat doen en dan krijgt
de heide geen kans, evenmin het insectenleven dat daarin huist. En er is reeds een
prachtige ontwikkeling bezig! Maaien is
goed, maar adelaarsvaren uittrekken is nog
beter. Dat bewijst een klein proefveldje waar
de klus omzeggens geklaard is: de varens
zijn zo goed als uitgeput en de heidevegetatie floreert! Daar zagen we ook een kolonie zandbijen. Een stel holletjes op enkele
centimeter van elkaar. Nu vraag ik me af of
die gaatjes zomaar blijven. Of plakken ze de
zandkorrels met speeksel vast? Of gebruiken
ze hun wasklieren? Er moet wel zoiets zijn,
want iedere regenvlaag zou dat gezellige
stel een hoop last bezorgen. We hebben ook
de mestypes van de bosmaaiers getest voor
bramen en varens. Er is altijd een heleboel te
leren. Helemaal opgeladen naar huis. Zeer
zinnig werk gedaan. Vandaag geen fitness
meer nodig!
Michiel Neels

Restfinanciering
Onze 'schulden' (= restfinanciering bij aankopen) konden terug wat dalen, maar er blijft nog
steeds veel af te lossen. Een streefdoel van 10.000 euro per jaar moet lukken. Daarom deze
oproep: Ben jij één van die 100 mensen die ons aan 100 euro willen helpen? Stort op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Mechelen (vermeld project 5540 - Gulke Putten).
Voor 100 euro krijg je 45 euro belastingvermindering (financieel attest).

Wil jij ons helpen?
We nodigen iedereen ook uit om komende winter 2016/2017 mee te werken in de Gulke
Putten aan het winterbeheer; data terug te vinden in de kalender van deze Spille.
Aan alle vrijwilligers die op een of andere wijze bijgedragen hebben (en dat zijn er vele!) aan
de werking rondom de Gulke Putten: WARME DANK!
Tekst en foto’s: Christine Verscheure en Eckhart Kuijken, beheerteam Natuurpunt Gulke Putten.
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