ONFF-319 Friche de la Martinoire
Moeskroen (1)
Na onze exploten in HB0 die uitvoerig werden beschreven in de speciale editie van
onze Infoflash begon het bij Danny en Hervé reeds te jeuken naar een volgende activiteit, en
zo werd er beslist om terug met een ONFF te starten.
Ondertussen is de reeks met nieuwe locaties wat bijgewerkt zodat we terug met enkele
First kunnen starten, en zo had Hervé het voorstel om met ONFF-139 in Moeskroen te
beginnen.
Gewoonlijk ga ik dan via internet op zoek naar de
nodige informatie over het gebied om zo een geschikte
locatie te bepalen, maar groot was mijn ontgoocheling
er was praktisch niets van informatie te vinden, enkel
dat het ergens een oud stort betreft waar nu een
industriezone is ontstaan met daartussen wat
gevrijwaarde zones. Toch trokken we met de weinige
informatie die we hadden op woensdag 15 mei om 13u
loc tijd met volle moed richting Moeskroen.
Ter plaatse waren er inderdaad ook weinig
aanwijzigingen te bespeuren wat natuurgebied betrof. Waar er ergens wat groen te bespeuren
viel waren deze afgesloten door meters hoge omheiningen.

Ten einde raad hebben we ons dan maar op een talud geïnstalleerd tussen twee fabrieken in.
Eenmaal en geschikt plaatsje gevonden is de opstelling na een dertigtal ONFF activiteiten
voor ons een fluitje van een cent. Terwijl Danny en
Hervé zich over de antenne ontfermen neem ik de
opstelling van het station voor mijn rekening. Met de
nodige vertraging door het zoeken naar een geschikt
plaatsje hadden we natuurlijk wat tijd verloren zodat
ons eerste QSO iets na 14u locaal werd gelogd.

Echt conditeis kunnen we het niet noemen maar af en toe kwamen er toch een serie aan calls
vlotjes na elkaar. We voelen toch dat de belangstelling ten opzichte van 2011 wat afneemt,
nu we laten dat zeker niet aan ons hart komen we beleven immers telkens een aangename
namiddag.
Hier dan de resultaten van deze namiddag.

Normaal volgt er hier een beschrijving van het natuurgebied zelf maar helaas is er weinig of
niets terug te vinden. Hopelijk kunnen we Jullie bij onze volgende activiteit terug laten
genieten van de beschrijving van het natuurgebied.
Tot de volgende ONFF Eddy ON7PO.

ONFF-313 La Fontaine Bleue Moeskroen (2)
Na onze schitterende velddag was er even radiostilte, ik vroeg me al af of Danny ON4ON
onze promotor van het ONFF gebeuren nu werkelijk in Ham Pensioen was maar toch plots
een bericht van de ONFF Coordinator “ON4WRC/P zal ONFF-313 La Fontaine Bleue
activeren op 21 juni”. Na de bevestiging van Hervé ON5SY voor OK wist ik hoe laat het was
en wat me te doen stond nl wat info verzamelen over het natuurgebied en een geschikte
plaats zoeken voor de opstelling, hopelijk verliep dat wat vlotter dan onze voorgaande ONFF
daar was immers bitter weinig of niets van terug te vinden. Maar deze maal had ik meer
succes, op de site van Moeskroen was er toch iets terug te vinden, niet dat het een overdaad
aan informatie was maar toch voldoende om te starten.

Zoals gewoonlijk afspraak rond 13u loc bij mij thuis waar alles wordt ingeladen, GPS
geprogrammeerd en klaar voor de start. De afstand naar Moeskroen is niet zo ver zodat het
eerste QSO reeds om
13u45 loc werd gelogd.
Een van de trouwe
klanten is Cecile ON5TC
die we trouwens ook
regelmatig werken in
andere contesten als we
met ON4WRC qrv zijn.
Cecile die ergens in de
regio van Moeskroen woont kwam ze
ons dan ook spontaan samen met haar
man ON5TQ eveneens radioamateur
een bezoekje brengen. Verder verliep
alles zoals gewoonte maar met wel
matige condities. Toch moeten we
spijtig genoeg vaststellen dat de
belangstelling en dus ook het aantal
QSO´s wat aan het teruglopen is.

De Blauwe Fontein

MOUSCRON – Geklasseerd door de Waalse Regio.
Een ruimte van biodiversiteit, waar een proef met een eco-weide werd gestart. Het
vergrootte hierdoor zijn beboste oppervlakte. Het strekt zich uit over een oppervlakte van
7,5 hectaren. Deze educatieve reserve van de” Blauwe
Fontein”, die gelegen is in de wijk van de “Coquinie”,
is de laatste 20 jaar enorm aangegroeid.
Deze uitgebreide beboste ruimte, hoofdzakelijke laag
beboste begroeiing, werd twee jaar geleden erkend
door de Waalse gemeenschap als moeras zone van
biologisch belang .
Beheerd sinds 5 jaar door de Stad Moeskroen, een oord
van vrede, waar het goed is er te wandelen om de
biodiversiteit te bewonderen zowel op het niveau van
de fauna als van de flora.
Men is erin geslaagd om de zone uit te breiden door het aankopen van aanvullende
landbouwgronden van landbouwers die hun activiteiten stopten.

Dank zij Christophe Denève, eco-adviseur aan de Cel Milieu ,zullen deze weilanden in de
moeras zones heringericht en bebost worden , met aanplanting van boomgaarden, hagen en
het graven van poelen. Het is het doel, volgens Christophe Denève, de hele omgeving van
beekjes te voorzien. Goed voor de verdere ontwikkeling van planten en diersoorten die er
zijn verdwenen.
Naar het voorbeeld van wat aan het” Kasteel van de Graven”
met schapen tot stand kwam, wordt een eco-weiland aangelegd,
met runderen van ras “Galloway
Deze Engelse rustieke koeien, die van vlakte naar vlakte worden
verplaatst, vormen zij een goed ecologisch alternatief voor het
grazen in de velden en vervangen zij zo de maaimachines .
Aldus schepen Mathilde Vandorpe.
De kleine wandelpaden zullen voor het einde van het jaar
bewegwijzerd worden. Het is de bedoeling om er 3 uitgebreide
wandelpaden te creëren die binnen 10 jaar elkaar zullen
aanvullen zijnde: Het wandelpad “ Les Fichaux” Herseaux en “ Dottignies.

De Sites
De Cel Milieu beheert een tiental „natuurparken in de entiteit van Moeskroen.
De manier van beleid dat op alle plaatsen is toegepast, is gedifferentieerd . De Blauwe
Fontein is het toonbeeld ervan.
Het gaat om een moeras zone, een beboste ruimte
met laag stammige bomen, beheerd op ecologische
wijze. Het strekt zich uit over een oppervlakte
van 7,5 hectaren.
Het educatieve park van de Blauwe Fontein
bestaat reeds bijna 20 jaar. Het bevindt zich in de
wijk van de “ Coquinie” te Moeskroen. Beheerd
sinds 5 jaar door de stad Moeskroen,
Reeds twee jaar erkend als zone van biologisch
belang en ingedeeld door de Waalse Regio. De
plaats is momenteel in volle expansie ten gevolge
van de uitbreiding met aanvullende gronden. Er loopt een proef met een eco-weiland waar
eveneens runderen van het ras “Galloway” grazen. Zij beheren eveneens een netwerk van
Biologische Stadsmoestuinen waar men 14 partners terugvindt. Voorts vindt men er 4
terreinen aan de ” Witte Brug “ met een kweektuin van diverse insecten .

ONFF-315 Canal désaffectè Ypres Comines. (3)
“En de boer die ploegde voort”
Bij de terugkeer van ons bezoek aan het HAM gebeuren in Friedrichshaffen werden reeds
plannen gesmeed voor een volgende ONFF activatie.
Gebruik makende van de bijgekomen en
nog niet geactiveerde referentie´s kwam
ONFF-315 uit de bus nl het niet
gebruikte kanaal Ieper Komen maar dan
wel het gedeelte gelegen op het Waalse
grondgebied Comines- Warneton, en zo
trokken we op 3-07-2013 richting
Comines. Net zoals voor Moeskroen was
er terug weinig Info te vinden op het
internet maar een goede soldaat trekt zijn plan.

Korte beschrijving
Gegraven in 1863 om de stad Ieper met de Leie te verbinden, het kanaal had een
veelbewogen geschiedenis en nauwelijks een halve eeuw later werd verlaten, zonder ooit te
hebben gediend! Momenteel is het een historisch overblijfsel van grote landschappelijke
waarde en bevat, op haar 17 km lange, een diversiteit van prachtige flora en fauna in een
sterk agrarisch gebied. Men treft er verschillende soorten van plantengroepen en ook een
grote diversiteit aan interessante amfibieën in het bijzonder rijk aan soorten met aquatische
Oenanthe (Oenanthe aquatica), whorled water duizendblad (Myriophyllum verticillatum), de
zwanenbloem (Butomus umbellatus). kan worden bezocht met de fiets, te paard of te voet.

Geschiedenis
Na een groot aantal vergeefse plannen op papier werd in 1864 eindelijk de aanzet gegeven
om een oude Ieperse droom waar te maken: de aanleg van een kanaal tussen Ieper en Komen.
Op die manier kon de IJzer met de Leie worden verbonden. De werkzaamheden leden echter
schipbreuk op de onstabiele grondlagen. Ter hoogte van de waterscheidingskam tussen het
Leie- en IJzerbekken schoven de zandige bodems voortdurend weg op de ondergrond van
Ieperse klei. Twee pogingen om een tunnel te bouwen, en ook het verstevigen van de diepe
kanaalsleuf, mislukten. Toen ten slotte de fameuze Sint-Elooibrug over de sleuf in Hollebeke
in juni 1913 neerstortte, gaf men de moed op: het symbool van een bittere mislukking. De
Eerste Wereldoorlog liet er ook zijn sporen na. Overal zijn er nog bunkers, mijnkraters en
ontontplofte obussen te vinden. Het verlaten traject werd heroverd door de natuur. Thans
vervult het een ecologische verbindingsfunctie tussen de natuurgebieden in het Iepers
(Vestingen, Verdoken Weiden, De Vierlingen, ...) en de Leie. Het gebied is als het ware een
laboratoriumopstelling, die de evolutie van open water naar bos perfect weergeeft: open
water, rietvelden, moerasbossen, drogere graslanden, muurvegetatie op de sluizen, ... en is
tevens een paradijs voor wandel- en fietstoerisme.

ONFF-316 Kleiputten Ploegsteert. (4)
Na de IOTA met hindernissen was het reeds
een hele tijd geleden dat er nog een ONFF
activiteit te beleven viel, en ja hoor maandag
zat er een male van Danny in de bus (HI)
“goesting om woensdag op WFF te gaan ??”.
Na enkele mailtjes heen en weer werd er beslist
om ONFF-316 een “New One” te activeren.
Voor Hervé paste het echter enkel in de
voormiddag en zo bolde de wagen van Hervé
woensdagmorgen tegen 7u15 mijn oprit op.
Morgenstond heeft goud in de mond
gekscheerde Hervé en de wagen werd
volgeladen met de nodige attributen. Vervolgens richting Dadizele om Danny op te halen en
dan richting Ploegsteert (Commines) waar ONFF-316 gelegen is. Gelukkig had ik het nodige
opzoekingswerk gedaan om de juiste locatie te bepalen.

Ter plaatse moet er natuurlijk nog een geschikt plaatsje gevonden worden om de antenne op
te stellen. Met de harde ondergrond was dit wel niet zo evident. De voet weigerde

aanvankelijk ook maar enkele centimeter in de grond te dringen. Na meerdere plaatsjes te
hebben aangeboord bleef deze gelukkig een ietwat vast zitten, gelukkig hadden we nog de
drie piketten met spankoorden om het geheel op zijn plaats te houden. Gewoonlijk krijgen
we de opstelling in minder dan 30 minuten voor elkaar maar nu kwam er toch een kwartiertje
bij zodat we het eerste QSO om 6u36 UTC in de log konden noteren. Het was de eerste maal
dat we in de ochtend qrv waren en dus wat koffiedik kijken hoe de respons zou zijn. Dit viel
reuze mee en de QSO´s vielen vlotjes binnen (zie resultaat onderaan).
Verder kunnen jullie nog genieten van enkele sfeerbeelden.

Indien er wat info te vinden is over het geactiveerde natuurgebied hou ik er aan voor de
natuurvrienden onder ons deze hier ook mee te delen. Spijtig is de info van de gebieden
gelegen bij onze Franstalige vrienden heel wat schaarser dan in het Nederlandstalige
gedeelte.
Voor de geïnteresseerden die dit gebied willen bezoeken heb ik toch de nodige informatie
bijeen gesprokkeld.
PS:Tijdens ons QRV zijn hebben we heel wat natuurvrienden met foto toestel en grote
lenzen in aanslag zien passeren.
Réserve naturelle et ornithologique de Ploegsteert

We nemen iets, we geven iets terug
Bron van leven
De kleiputten van Ploegsteert zijn sinds 1927 een bron van leven. Mensen kregen werk en
konden degelijke woningen bouwen met bijzonder ecologisch verantwoord materiaal.
150 ha natuurreservaat
In 1976 beslisten de Steenbakkerijen van Ploegsteert om de ontgonnen terreinen te beheren
als moerasgebied. De vzw ‘Réserve naturelle et ornithologique de Ploegsteert’ werd
opgericht. Op vandaag beslaat het natuurreservaat zo'n 150 ha en biedt het onderdak aan 220
verschillende vogelsoorten.
Bewaakte biodiversiteit
Aangepaste beheerswerken houden het water kunstmatig ondiep. Dit moerasgebied
bevordert de ontwikkeling van planten en ongewervelden, waar ook ontelbare vogels op af
komen. Daarnaast doen we aan 'bosbeheer', om te vermijden dat enkele agressieve plantenen bomensoorten de volledige zone zouden overwoekeren.
Een volgend project voorziet in het aanleggen van waddeneilandjes, waardoor we ook
steltenlopers kunnen aantrekken. Tegen 2020 wensen we op die manier een natuurreservaat
van 175 ha te beheren.
Henry Ford Award
In 1995 ontvingen wij voor ons ecologisch pionierswerk en ons uitgestrekte natuurreservaat
de Europese prijs “Henry Ford European Conservation Awards”. Het Natuurreservaat maakt
ook deel uit van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.
Kijken mag, aankomen niet
Het is nadrukkelijk de bedoeling hier natuur te observeren en niet om uw hond uit te laten, te
joggen of te mountainbiken. Dat observeren kan in een strategisch geplaatste kijkhut of vanaf
enkele brede wandelpaden. De andere plaatsen zijn niet openbaar toegankelijk.
U bereikt het natuurreservaat
door tussen de
fabrieksgebouwen in een bordje
te volgen naar ‘Les Etangs’. Na
een paar 100 m neemt u het
loopbruggetje over de afgedekte
transportband tot aan het
infobord.
U kunt dit merkwaardige stukje natuur ook elke eerste zondag van de maand
bezoeken onder begeleiding van een gids. Dit kan volledig gratis. De gidsen verzamelen
om 9.30 uur aan de ingang van het reservaat. Geleide bezoeken zijn ook op afspraak
mogelijk (T. +32 56 56 56 56).

Zoals beloofd hier de resultaten van deze activiteit.

ONFF-250 Bramier Menen (Lauwe). (5)
Na onze vorige FF actie in de morgen wilden we ook eens proberen naar de avond toe en als
tweede tussengerecht trokken we naar Lauwe om de Bramier ONFF-250 te activeren. Het
was de bedoeling om er rond 17u locale tijd van start te gaan.

Nieuwe natuur achter een tegelfabriek

In den beginne...
Aan het station van Lauwe lag een fabriek: Agma-Novobloc. Hier werden sinds 1971 tot ca.
2005 vloertegels gemaakt. Deze tegels werden hier gepolijst - hierbij werd veel water
gebruikt - zodat het kalk dat erbij vrijkwam kon worden afgespoeld. Dit kalkrijk water werd
naar bezinkingsbekkens naast de fabriek geleid, waar het kalk werd afgezet. De bekkens
werden vroeger uitgegraven om er klei te winnen voor de voormalige dakpannenfabriek die
net naast Agma-Novobloc was gelegen.
Na verloop van tijd raakten de bekkens vol, en werd de kalkspecie weer uitgegraven en op
hopen gelegd voor verdere droging. Een groot deel van die kalk vond haar weg naar de
landbouw als secundaire grondstof, waar het op het land werd verspreid om verzuring van de
grond tegen te gaan. De afzet in de landbouw bleek echter een stuk kleiner dan de productie
van de kalkspecie. Dit had tot gevolg dat meer en meer kalk bleef liggen.
Toen Agma-Novobloc werd overgenomen door het Franse bedrijf Holcim werden de
werkzaamheden op deze site stopgezet. De massa kalkspecie (wellicht meer dan 10.000 ton)
was daarmee echter niet verdwenen. Sommige oude putten zaten vol kalk, en hierop was al
spontaan een vegetatie ontstaan. De grote hopen kalk aan de rand van het terrein, begonnen
ook traag te begroeien. Zo ontstond op een terrein van meer dan 4 ha stilaan een stuk natuur,
waar kalk heer en meester was.
En toen kwam de mens,en hij zag mooie natuurkansen liggen…
Bij de definitieve sanering van het terrein werd
ervoor
gekozen
om
de
spontane
natuurontwikkeling optimale kansen te geven.
Daarbij werd vooral op de ontwikkeling van
kalkminnende flora (zoals orchideeën) en
bijhorende fauna gemikt. De kalkhopen werden
deels vermengd met zand en leem om een
systeem van kalkrijke duinen na te bootsen. Ook
werd gezorgd voor een meer zongerichte
oriëntatie. Het beheer richt zich nu vooral op
tegengaan
van
spontane
bebossing
en
vergrassing, en verder laten we de natuur haar gang gaan.

Toekomst
Na enkele jaren natuurbeheer zijn er reeds mooie
resultaten zichtbaar. Onze Natuurpuntafdeling kreeg
het beheer toevertrouwd van de eigenaar; de stad
Menen. De oude tegelfabriek zal worden afgebroken
en dit deel van het terrein krijgt de bestemming
residentieel woongebied. De natuur wordt er haar buur.

Fauna & flora
Paddenstoelen
Op 23/11/2011 kwam Mycologia de paddenstoelen inventariseren in het domein. Volgende
paddenstoelen werden onder andere aangetroffen:
gewoon fluweelpootje

gewone oesterzwam

smeerwortelmycena

gewone zwavelkop

gewoon wimperzwammetje

vals judasoor

vliegenzwam

gewone berkenboleet

gele trilzwam

gezoneerd elfenbankje

blauwgrijze schorsmycena

rondsporig oorzwammetje

zwartpurperen russula

meniezwammetje

roodporiehoutzwam

wormvormige knotszwam

helmmycena

bleekgele bundelzwam

Vogels
De dodaars (Tachybaptus ruficollis) is één van de kleinste futen en
heeft een korte hals en een korte snavel. De vogel valt zowel in het
zomer- als in het winterkleed op door het witte achtereind van
donsachtige veren. In het zomerkleed zijn de wangen roodbruin van
kleur, terwijl de borst en de flanken donkerbruin zijn. In het
winterkleed zijn de flanken en de borst vaalwit van kleur. Dodaars
broeden op meren en plassen met een dichte oeverbegroeiing. De
vogels wagen zich slechts zelden ver van de beschutting van de oever.
Vaak verraad de vogel in de broedtijd zijn aanwezigheid alleen door de
roep, een hoge triller die klinkt als "bi-bi-bi-bi". In de winter zoekt de dodaars opener water op en is
dan ook op vijvers in steden te vinden, hoewel de vogel ook dan erg schuw blijft.
De meerkoet (Fulica atra) behoort tot de familie van de rallen. Deze
vogel is gemakkelijk te herkennen aan het zwarte verenkleed en de
witte plaat op het voorhoofd. De roep is veelvuldig te horen en klinkt
bij het mannetje als "pieks" en bij het vrouwtje als "kouw". De
meerkoet is een echte watervogel, die maar weinig vliegt en dan
slechts met moeite uit het water omhoog komt. Dit is een veel
voorkomende watervogel, die op bijna elk water aanwezig is, zeker ook
op stadsvijvers. De meerkoet is een omnivoor die zich hoofdzakelijk
voedt met waterplanten, weekdiertjes en waterinsecten.Het nest is
groot en slordig en bestaat uit verschillende materialen die de vogel in
de buurt van het nest aantreft; het wordt vaak gebouwd in de beschutting van de oever, maar soms
ook midden op het water. Hoewel de meerkoet in de zomer meestal alleen of in paren te zien is,
vormen de vogels in de winter soms grote groepen.

ONFF-314 Reject de Rhosnes (Celles). (6)
ONFF-317 Noue de Pecq (Pecq). (7)
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