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Paarse heidevelden in augustus, tja wie heeft dit nog nooit gezien? 

Het is een prachtig beeld dat veel mensen graag zien of aantrekt. Je hoeft er geen honderden kilometers 

richting oosten voor te rijden. Je kan de heide ook aanschouwen in het Meetjesland, meer bepaald in het 

Maldegemveld en Landschapspark Drongengoed. Natuurpunt Maldegem-Knesselare en het Agentschap 

Natuur en Bos zijn al vele jaren bezig om de oorspronkelijke heide, zoals ze in de Middeleeuwen was, te 

herstellen. Het resultaat is er verbluffend. Struikheide, de dominante heide voor droge arme zand- en 

kleigronden bloeit nu nog massaal. De paarse kleuren van de bloeiende struikheide zijn er volop te zien.  



Op de nattere stukken vind je ook de dopheide. Deze heideplant heeft zachtroze bloemen die vanaf juni tot juli 

in bloei staan. Heide trekt ook heel veel dieren en insecten aan. De bloemen van de heide worden zeer 

gegeerd door bijen en vlinders. Of je hoort er het geluid van vele sprinkhaansoorten, zoals de krasser en de 

gouden sprinkhaan. Maar misschien zie je er ook de levendbarende hagedis. Cameraschuw is dit diertje echter 

wel. Kijk vooral naar de kale plekjes langs het wandelpad of op het knuppelpad waar deze hagedis graag zit te 

zonnen.  

Kreeg je dit alles nog nooit te zien of heb je zin naar meer, spring dan op de fiets, verken het Maldegemveld te 

voet vanaf de Krakeelparking bij het Jagershof of sluit je aan bij één van de activiteiten van onze activiteiten 

die je achteraan deze katern evenals op onze website 

(natuurpuntmaldegemknesselare.be/activiteiten/activiteiten.html) terugvindt.  

Wat die activiteiten zoal inhouden mag blijken uit de verslagen van een selectie ervan uit het afgelopen 

halfjaar. Verder illustreren enkele weetjes uit onze reservaten een aantal resultaten van dit werk. 

Steven Degraer 

Voorzitter Natuurpunt Maldegem-Knesselare 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/activiteiten/parking.html


Wist je dat .... 
 

         Johan Bosmans  

 

 Er dit jaar slechts een viertal Galloway runderen in het Maldegemveld rondlopen. In plaats daarvan 

werken we samen met 7 plaatselijke landbouwers die hun koeien/runderen (een 56-tal in totaal) laten 

grazen op de meeste van onze percelen.  

 De landbouwers die Natuurpunt akkergronden bewerken er nu voor opteren om meer klaver in te zaaien 

(doorzaaien) tussen het eerst  gezaaide raaigras. 

 We dit jaar een heleboel pitrus gemaaid hebben die we tevens gedroogd hebben en in kleine pakjes (+/- 

15 kg) geperst. De bedoeling hiervan is om de droge pitrus deze winter in de stal te gebruiken als 

strooisel.  

 De werken die ons opgelegd werden door Fluxys bijna afgerond zijn. Jonge opslag werd verwijderd en 

grote bomen werden geknot of afgezaagd in samenspraak met Fluxys om de aardgasleidingen 

“bomenvrij” te houden. Deze samenwerking verloopt overigens  zeer vlot. 

 We dit jaar boekweit hebben ingezaaid op sommige perceelsranden van de Langedreef. Boekweit is een 

oude graansoort die goed groeit op armere gronden (zoals onze onbemeste percelen) en is een heel 

snelle groeier waardoor het onkruid geen kans krijgt. Bovendien is dit een erg goede bijenplant. 

 Landbouwer Herman een strook van 4 x 250 meter graan laat staan op zijn perceel in de Langedreef. We 

hopen dat menige vogel dit snel zal ontdekken tijdens de wintermaanden.

 
 Er, eveneens door landbouwer Herman, een eerste beheercontract loopt met de Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM) in de Langedreef. Er werd een strook van 6 x 250 meter gras ingezaaid 

langsheen de beekrand die pas na 15 juni mag gemaaid worden. Bemesting en chemische bestrijding zijn 

er niet toegestaan.  



 De VLM langs kwam om mogelijk bijkomende beheercontracten te bespreken. Hopelijk meer hierover in 

een volgende bijlage. 

 Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) momenteel langsgaat bij verschillende eigenaars rond het 

Maldegemveld om te bekijken of er interesse is om eventuele soortenbeschermingsmaatregelen 

(aanplant en poelen) uit te voeren op hun gronden (weiland/akkerland/bos/tuin).  We houden je op de 

hoogte. Heb jij zelf een perceel waarop eventuele soortenbeschermingsmaatregelen kunnen genomen 

worden? Contacteer gerust  www.rlm.be 

 Onze kleine tractor reeds meer dan 650 draaiuren op de teller heeft staan.  

 De loods waar al ons beheermateriaal wordt opgeborgen kon aangekocht worden. Hierdoor hoeven we 

ons geen zorgen meer te maken aangaande eventuele opzeggingen van huurcontract. 

 We afgelopen winter een heleboel houtbussels maakten die nu liggen te drogen. Eenmaal droog zullen ze 

verhuizen naar de speelweide te Kleit alwaar ze kunnen gebruikt worden voor kampvuur en barbecue. 

 Onze wilgenhut op het terrein van het speelbos te Kleit mooi aan het “uitlopen” is. In het najaar/winter 

zullen we de nieuwe scheuten kunnen invlechten in de bestaande constructie. 

 We de laatste maanden meer "nieuwe gezichten” zien op onze beheermomenten. Tof dat mensen een 

beetje vrije tijd willen geven om de handen uit de mouwen te steken in onze mooie natuurgebieden 

(Maldegemveld, Zegbroek, Kanaalberm, Torrebos). 

 De mooie hagen van meidoorn, vuilboom, sleedoorn, hondsroos, Gelderse roos en hazelaar die we in 

samenwerking met Regionaal Landschap meetjesland aangeplant hebben in  2012 (4750 plantjes) heel 

mooi in bloei stonden. De plantjes zijn al  serieus uitgegroeid en ze vormen een  mooi groen lint in het 

landschap 

 De boompieper, roodborsttapuit, boomleeuwerik ook dit voorjaar met succes gebroed hebben in het 

Maldegemveld. Het  typische heidelandschap dat afgewisseld wordt met bos en kleine 

landschapselementen is dus een ideaal biotoop voor deze vogels. Ook de wespendief  en zelfs een 

veldleeuwerik werden er opgemerkt. 

 Het 1000-soorten tel weekend in het Maldegemveld/Drongengoed een succes was ondanks het slechte 

weer:  980 verschillende soorten planten en dieren  zijn er waargenomen. Een heel mooi resultaat !! 

 

Af te halen ..kleine pakjes strooisel 

Zoals reeds eerder gemeld werd er dit jaar wat strooisel (voornamelijk pitrus) gemaaid, gedroogd en in kleine 

pakjes (+/- 15 kg) geperst. Het zal gebruikt worden in de stallen om onze schapen en geiten lekker warm en 

droog te houden. 

Kan jij dit ook gebruiken als strooisel (stal/kippen- en/of konijnenhok) of als bodembedekker voor je 

moestuin? Laat iets weten (Johanbosmans121@hotmail.com) 

 

 

  

http://www.rlm.be/
mailto:Johanbosmans121@hotmail.com


Verslagen van enkele activiteiten van het voorbije halfjaar 

 

 

 

Bouwen wilgenhut op de speelweide • zaterdag 26 maart 2016 

Een uitzonderlijke beheerdag wacht ons. Vandaag worden geen percelen gemaaid of bomen gezaagd. We 

wagen ons aan het bouwen van een wilgenhut op de speelweide in Kleit. Er heeft iemand eens een cursus 

'wilgenhut bouwen' gevolgd en samen met de gevonden info op internet, zou de klus gemakkelijk te klaren 

zijn. 250 wilgentenen lagen op ons te wachten. Voor alle zekerheid werd de uitgeprinte versie van een 

wilgenhut bouwen nog eens gecontroleerd om een goede 'fundering' te hebben. Vooral dat controleren werd 

meermaals uitgevoerd en gevolgd met de nodige 'discussies'. Eerst wordt de grondomtrek van de hut bepaald. 

Er worden plantgaten geboord. Er worden pakketjes wilgentenen aan elkaar gebonden. De onderste 50 cm 

wordt wat ontschorst om een betere wortelvorming te hebben.  De wilgentenen worden in de plantgaten 

geplaatst en achteraf dicht gemaakt. Als je de wilgentenen zo rechtop ziet staan, kan je je moeilijk inbeelden 

dat dit uiteindelijk een hut wordt. Maar toch, stilletjes aan wordt de structuur van de wilgenhut zichtbaar. Er 

moet wel wat mankracht gebruikt worden om de wilgen, die weliswaar plooibaar zijn, aan elkaar te binden. 

Maar jong en oud zitten vol vuur om dit tot een goed einde te brengen. Tegen de middag is de klus geklaard en 

het resultaat is verbluffend. Er staat een 'iglo wilgenhut'.  En nog is ons enthousiasme niet over. De wilgenhut 

aangelegd van de gemeente krijgt ook een opknapbeurt. Want zeg nu zelf, van een aantal rechtopstaande 

wilgen kan geen sprake zijn van een hut. Er wordt zelfs luidop gedroomd om beide hutten met elkaar te 

verbinden en nog extra hutten bij te bouwen zodat alles één geheel vormt. 

http://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/fotogalerij/bouwen_wilgenhut_26_03_2016.html


Ondertussen zijn een aantal mensen met hun kinderen op stap om onze wegbermen (wandelpad speelbos, 

Indianenpad, Booneveld en Langdreef) weer proper te maken. Alle zwerfvuil wordt bijeengeraapt (3 volle 

zakken en een halve tractorband) en afgevoerd. Jammer dat mensen hun drankflesjes en blikken, papier van 

snoep en ander afval weer achteloos zullen wegwerpen in plaats van naar huis mee te nemen. 

Een dikke proficiat en dank aan alle vrijwilligers die vandaag meegeholpen hebben. Volgende beheerdag 

zetten we de zwerfvuilactie verder en proberen we het mysterie op te lossen ... waar ligt de andere helft van 

de tractorband??? 

 

 

Natuur- en landschapswandeling: Op zoek naar de eerste amfibieën op tocht • zondag 6 maart 2016 

6 maart, de weerkundige lente is reeds 6 dagen begonnen en je merkt het al ‘s ochtends. De natuur begint te 

ontwaken, de mezen en merels doen al ijverig hun best om zich te laten horen en de eerste voorjaarsbloeiers 

zijn reeds te zien. Het had de nacht voordien heel wat geregend, dus het zat goed om deze morgen misschien 

de eerste kikkers en padden te zien. Echter warm was het niet op de Krakeel parking, een strakke wind deed 

de temperatuur koud aanvoelen. Ondanks de intense maartse buien waren 19 deelnemers met veel goesting 

aan de wandeling begonnen. We gingen op zoek naar kikkers, padden en salamanders die mogelijks aan hun 

trektocht begonnen zijn naar een geschikte poel. We volgden een stukje wandelpad in het Maldegemveld en 

het Drongengoedbos en hielden halt bij vier poelen. We troffen er bruine kikkers aan. Aan de blauwe kleur van 

de keel konden we zien dat het mannetjes waren. Kenmerkend is ook de donkere, bruinzwarte vlek vlak achter 

het oog. In een andere poel zagen we de gewone pad met zijn typische mooie oranjerode ogen en wrattige 

huid. We merkten er ook twee soorten salamanders op, eentje met zwemvliezen en een draadstaartje, de 

andere met een oranje buik. Het waren geen vuursalamanders, maar vinpootsalamanders en 

alpenwatersalamanders, twee van de vier salamanders die in Maldegemveld en Drongengoed voorkomen. 

Vele vragen kwamen aan bod: Waarom trekken amfibieën naar een poel en wie is er het eerst? Kunnen kikkers 

en padden horen? Hoeveel eitjes leggen kikkers en padden? Welke en hoeveel beestjes zitten er hier samen in 

de poel? Zijn salamanders geen hagedissen? Welke geluidjes maken kikkers en padden en kwaken ook de 

vrouwtjes? Wat is paddenregen en een paddenbal? Kan ik helpen om kikkers, padden en salamanders te 

beschermen? 

Kortom het was een heel boeiende wandeling die door de deelnemers en in het bijzonder de kinderen 

enthousiast werd beleefd. We konden ook genieten van het gevarieerde landschap met de nu nog 

bruinkleurige heide en prachtige maar kale eiken en beuken. Maar een ding is zeker, de lente is in aantocht. 

Dat zie je aan de geelkleurige bloeiende gaspeldoornstruiken langs het wandelpad. Dus lang zal het niet meer 

duren dat de paddentrek massaal van start zal gaan! 

 

 

Plantenverkoop en bouwen takkenwal in het Maldegemveld • zaterdag 27 februari 2016 

Natuurpunt en Partners organiseerde dit jaar terug een plantenverkoop met een negental afhaalpunten in het 

Meetjesland. In onze regio kon je gratis 3 particuliere tuinen bezoeken om advies in te winnen en uit te zoeken 

hoe je zelf je eigen tuin beter kunt inrichten. Pas op het einde kwam je te weten dat je daarvoor nog beloond 

werd met een borreltje of een verse soep, zelfs plantjes verhuisden mee met de bezoekers. Wat ik vooral goed 

vind is dat er zo een grotere kans is dat er in gewone tuinen mini-natuurgebiedjes ontstaan met streekeigen 

bomen en struiken die van nut zijn voor mens en dierlijk leven. Al te vaak wordt gekozen voor schoonheid en 

onderhoudsvriendelijkheid in de tuin maar daar hebben veel insecten en vogels geen baat bij. Ook ik vind 

schoonheid belangrijk en het was een grote ontgoocheling toen ik tijdens één van de drie tuinbezoeken te 

horen kregen dat de Forsythia, één van mijn lentelievelingsstruiken (met de uitbundig gele bloemetjes), weinig 

nut heeft voor insecten en vogels. Mijn kleine tuintje was dus geschikt voor verbetering. ‘k Weet nu al zeker 

http://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/fotogalerij/natuurwandeling_06_03_2016.html
http://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/fotogalerij/planten_takkenwal_maldegemveld_27_02_2016.html


dat dit een echtelijke crisis zal veroorzaken als blijkt dat tijdens het gras afrijden de doornen van mijn Rosa 

rubiginosa prikken en mijn buurman doet nu al lacherig over mijn pas geplante vlier: Daar zal je spijt van 

krijgen, dat woekert veel te veel! ‘k Trek er mij niets van aan. Ik zal extra genieten van de bloemen en bessen 

op de egelantier en vlier en dierlijk leven vaart er wel bij, alweer wat meer stapstenen erbij en gevarieerder 

groot en klein fruitbomen en struiken in ’t Meetjesland. 

Het plantgoed werd vanuit de bessentuin te Zomergem verdeeld over 8 afhaalpunten en bij ons geleverd om 

de volgende dag, op zaterdag 27 februari 2016, opgehaald te worden door de kopers. ‘k Had mezelf tot 

verantwoordelijke van dat afhaalpunt gebombardeerd, ik zou dat klusje wel even klaren. Diezelfde dag was 

tevens een beheerdag in ons natuurgebied waarbij we een takkenwal zouden bouwen naast een 

amfibieënpoel die vorig jaar was geruimd. Er is die dag maar 1 foto genomen, geen tijd, veel te koud, te veel 

werk met het triëren en uitzoeken van de vertaling van de Latijnse plantennamen, had ik de aangeboden hulp 

maar niet afgeslagen! Er zijn nog een paar extra foto's van de takkenwal te zien, genomen tijdens de 

natuurwandeling van de volgende zondag. ’t Was een boeiende leerrijke ervaring, vatbaar voor verbetering 

maar vooral met de hoop dat ook de kopers er een goed gevoel aan overhouden als het plantgoed groeit en 

bloeit, de vruchten lekker smaken en de planten ouder worden dan hun planters. 

 

 

Beheerploeg Natuurpunt in het Maldegemveld • dinsdag 16 februari 2016 

Het Maldegemveld wordt niet alleen beheerd door vrijwilligers, ook de vaste ploeg van Natuurpunt komt er 

regelmatig werken. Om de heide alle kansen te bieden, werd deze week dit stukje door de ploeg gemaaid 

(achterkant kijkheuvel Spiegelareven). Pitrus, opschietende dennen, lorken en sparren werden kort gezet. Het 

maaisel werd afgevoerd om verschraling te bekomen. Opvolging zal verder gebeuren door de vrijwilligers. Hun 

werk zal hopelijk binnenkort beloond worden door de paarse gloed van bloeiende heide. 

 

 

Beheervoormiddag Kattenbos • zaterdag 13 februari 2016 

Op de laatste beheervoormiddag voor de plechtige opening van het Kattenbos wordt vooral het exploratiepad 

op punt gesteld. Een brugje wordt geplaatst waar het pad het bos ingaat en in een aantal drassige stroken 

worden nog stukken hakhout gelegd. De wegwijzers worden aangepast aan het licht gewijzigde traject van het 

pad. De infobordjes worden langs het exploratiepad geplaatst: bij de open zone 'meer soorten in het bos', 

dicht bij de poel en aan de grote zone met voorjaarsbloeiers langs de weide.  

Aan de poel wordt hier en daar, langs de oostkant, nog wat hakhout verwijderd. Er moet later nog een 

doorgang naar het achterste, droge rabat gemaakt worden, waarlangs het hakhout kan afgevoerd worden. 

Hiertoe wordt nu reeds een aanzet gegeven. Met dit doel zijn vandaag op dit hoger gelegen oostelijk rabat ook 

de bramen gemaaid vanaf de kant van de dreef. Ook op andere plaatsen in het bos werd de te uitbundige 

bramengroei aangepakt en al het maaisel afgevoerd. 

En nu maar duimen voor een mooi en bloemenrijk voorjaar zodat het Kattenbos er op zijn best bij ligt voor de 

grote opening op 17 april. 

 

 

Natuur- en landschapswandeling • zondag 2 februari 2016 

Dit zou de wandeling van 'het vriezemannetje' worden maar er was alweer geen vorst te bespeuren. 

Integendeel: vrij warm en gelukkig bleef ook de voorspelde regen uit. Het werd een aangename wandeling 

langs soms modderige paden, nieuw aangeplante bomen en struiken en de steeds verrassende waterbekkens. 

Ondanks het bekende terrein valt er iedere maand wel iets nieuws te ontdekken tijdens de wandelingen in ons 

mooie Maldegemveld. 

http://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/fotogalerij/planten_takkenwal_maldegemveld_27_02_2016.html
http://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/fotogalerij/planten_takkenwal_maldegemveld_27_02_2016.html
http://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/fotogalerij/beheerploeg_maldegemveld_16_02_2016.html
http://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/fotogalerij/beheerploeg_maldegemveld_16_02_2016.html
http://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/fotogalerij/beheer_kattenbos_13_02_2016.html
http://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/fotogalerij/natuurwandeling_02_02_2016.html


Officiële opening Kattenbos-Zegbroek • zondag 17 april 2016 

 

Zondag 17 april 2016: het einde van de countdown en D-day voor de opening van het Kattenbos-Zegbroek. Het 

weer was niet echt in een zomerse stemming: net geen 10 graden, wind uit het noordwesten en af en toe een 

kille bui. Maar niet getreurd, we begonnen met het sleutelbloem aperitiefconcert en dat ging door in de 

warme woonkamer van Steven en Ann. We werden in de watten gelegd met drank naar keuze en heerlijke 

hapjes. In de achtergrond toonde een fotopresentatie hoeveel tijd en werk de vele vrijwilligers in het voorbije 

anderhalve jaar aan het Kattenbos besteed hebben en wat nu reeds het verrukkelijke resultaat is. Maar het 

hoogtepunt van de voormiddag was ongetwijfeld het concert van Mandragora. Mandragora is een schitterend 

kleinkunstduo uit Ursel. Johan Willems (liedjesmaker, gitaar en zang) en Mark Thienpont (piano, 

arrangementen en tweede stem) zorgden voor een onvergetelijk, intiem huiskamerconcert met speciaal voor 

de gelegenheid gekozen nummers die geregeld voor pakkende momenten zorgden bij het aandachtig 

genietend publiek. Een absolute aanrader! 

 
 

Om twee uur volgde dan de officiële opening van het Kattenbos. In een inleidend woord door voorzitter 

Steven werd gewezen op het belang en noodzaak van financiële ondersteuning, een zo groot mogelijk lokaal 

draagvlak en vele helpende handen, bij het in standhouden en verrijken van onze lokale natuur. Schepen van 

Leefmilieu Fons De Neve kon de ondersteuning vanuit het gemeentebestuur bevestigen en prees de blijvende 

inzet van de vele vrijwilligers van Natuurpunt. Daarna werd officieel de 'sleutel' tot het Kattenbos vrijgemaakt 

en aan de ingang van het bos bevestigd. Twee wandelingen, gegidst door Etienne, lieten de talrijk aanwezige 

natuurliefhebbers kennismaken met de rijke voorjaarsflora van het doornatte Kattenbos. Halfweg de 

bosexploratie, aan de recent uitgediepte en vrijgemaakte poel, gaf Marc meer uitleg over alles wat in en rond 

het water leeft. Verschillende brugjes over de overvolle grachten leidden de wandelaars terug naar de 

startplaats waar kon nagenoten en bijgepraat worden met gebak en drank in het pop-up Sleutelbloemcafé. 

De aanwezigheid van een 100-tal natuurliefhebbers en de getoonde interesse in het werk van Natuurpunt 

wijzen op een breed draagvlak bij de lokale bevolking voor het beschermen van stukken unieke natuur in onze 

nabije omgeving en laat het beste vermoeden voor de toekomst van ons mooie Kattenbos. 

http://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/fotogalerij/aperitiefconcert_17_04_2016.html
http://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/fotogalerij/opening_kattenbos_17_04_2016.html


Natuur- en landschapswandeling • zondag 1 mei 2016 

 

Na een koude en grillige aprilmaand lijkt 1 mei de eerste mooie lentedag te worden. Een 25-tal 

natuurliefhebbers is om 9 u paraat voor onze maandelijkse natuur- en landschapswandeling. Het begint met 

heel wat boeiende uitleg, door gids Steven, over het broed- en trektijdstip van vogels dat afgestemd is op het 

piekmoment aan beschikbaar voedsel voor de jongen. Sommige vogels trekken echter in functie van de lengte 

van de dagen. Door de klimaatopwarming kan voor deze trekkers de link met het voedselaanbod verbroken 

zijn waardoor die soorten rapper in de problemen kunnen komen.  

 
Vooraleer we door het Maldegemveld en langs de aangelegde waterbufferzones naar de Prinsenvelddreef 

trekken, worden we al getrakteerd met de bijzondere waarneming van een boomleeuwerik. Onderweg kunnen 

we genieten van de zang van bekende soorten zoals winterkoninkje, roodborst, merel, vink, boomkruiper, … 

Dicht bij de Prinsenvelddreef houdt een roodborsttapuit ons in de gaten en zien we boven de weiden de 

speelse vlucht van een kievit. Een eind verder klinkt het geluid van jonge spechten vanuit een spechtennest 

hoog in een boomstam. Van op de kijkheuvel langs de Langedreef krijgen we een mooi zicht op het 

spectaculaire landschap dat het jarenlange, gerichte beheerwerk van onze vrijwilligers in het Maldegemveld 

gecreëerd heeft. We keren terug naar de parking via het Drongengoed in de hoop een bonte vliegenvanger te 

spotten maar die is niet van de partij vandaag. Even voor de parking merken we nog een boomklever op die op 

de grond van de zonnewarmte lijkt te genieten. Het einde van alweer een heel rustgevende en boeiende 

wandeling door ons mooie en natuurrijke Maldegemveld. 

 

Zaaien boekweit • zaterdag 14 en zondag 15 mei 2016 

 

Enkele jaren geleden kon onze vereniging enkele akkers aankopen van een gepensioneerde landbouwer. Deze 

werden door ons, via een jaarlijkse gebruiksovereenkomst, aan een jonge plaatselijke landbouwer in bruikleen 

gegeven. Hij zaaide hierop een mengeling van raaigras en klaver. In ruil vroegen we een strook van 6 meter in 

te zaaien met zomertarwe. Deze zou niet geoogst worden maar gelaten worden om allerlei akkervogels en 

http://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/fotogalerij/natuurwandeling_01_05_2016.html


geelgors in het bijzonder aan te trekken. Daar we geen bemesting noch sproeien toelaten op deze percelen 

was onze opbrengst eerder aan de povere kant. Na wat research besloten we het dit jaar over een andere 

boeg te gooien. We gingen voor boekweit. Een “oude” graansoort die goed gedijt op arme grond, snel groeit 

en ook nog een uitstekende bijenplant blijkt te zijn.  

 

Zaterdag 14 april stond landbouwer Arvid klaar met z’n ploeg en een dag later was het de beurt aan vader 

Christian om alles te komen zaaien. Van RLM hadden we ook nog wat pollen en nectar zaad gekregen. Alles 

gemixt en de laadbak van de zaaimachine in. Een week later stond de eerste boekweit reeds boven… en nu 

maar hopen dat ie blijft groeien. (nvdr de boekweit staat ondertussen mooi in zaad) 

 

 

Haagaanplant 4 jaar later • maandag 16 mei 2016 

 

In 2012 werd er in samenwerking met RLM een grote aanplantactie van hagen en heggen georganiseerd. Maar 

liefst 4500 plantjes werden er toen tijdens een weekendje in de grond gestopt. We hadden geluk dat er niet 

direct een grote droogte volgde waardoor de meeste plantjes niet verloren gingen. Na 4 jaar kunnen we alles 

aanschouwen. Er is wel duidelijk te zien, aan de groeikracht, waar de “goeie” akkergrond zit en waar de 

“kleilaag” nagenoeg aan de oppervlakte zit. Zo zien we hoogtes en laagtes in aanplant Booneveld terwijl 

aanplant in Prinsevelddreef (vroeger akkerland) er mooi egaal bijstaat. Midden mei staat de meidoorn prachtig 

in bloei en de bijhorende geur doet je wegdromen. Zeker eens de moeite om te gaan bekijken. 

 

Maaien/onderhoud wandelpaden • woensdag 18 mei 2016 

 

Met de lente in het land betekent het ook dat onze wandelpaden weer wat onderhoud nodig hebben… met 

name het maaien van het lange gras. 

Een snelcursus maaibalk voor onze nieuwe vrijwilliger Pascal waarna hij er direct mag invliegen om het 

wandelpad langsheen aanplant in Booneveld onder handen te nemen. Marleen, Katrien en Johan staan klaar 

om het gemaaide gras bijeen te harken. Na enige tijd zien we Herman ten tonele verschijnen met tractor en 

kipbakje. Hij komt het gras opladen om daarna naar de stal te brengen en op te voederen aan z’n runderen. 

Nog snel even den Donkere Gang ook maaien en afvoeren.  
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Wij naar huis met het materiaal en Herman met z’n tweede lading gras. Toen ik de volgende dag bij Herman 

aankwam hadden de dieren al alles opgegeten… het malse gras smaakte hen wel na een winter van maïs en 

kuilgras. Op 26 mei maaien we weer en de koeien zullen het geweten hebben. 

 

 

Natuurwandeling in Boortmeerbeek • zondag 22 mei 2016 

 

Reeds enige tijd gaan Frank, Marleen en Johan al eens helpen bij de buren tijdens beheerdagen. Hieruit 

groeide het idee om eens op bezoek te gaan voor een wandeling en een gezellige babbel. 

Afspraak om 09.00 aan de Krakeelparking. Spijtig genoeg zijn ook de regenwolken van de partij. Snel in de 

auto’s en onderweg richting Boortmeerbeek. Aankomst bij Fons en Julia alwaar ook Frans en Rik 

(verantwoordelijken voor beheerteam) ons opwachten. Na wat koffie is het tijd voor de eerste uitstap in Fons 

z’n natuurgebiedje (achter in z’n tuin). Met veel passie doet hij ons het hele verhaal wat er allemaal te zien en 

beleven valt in z’n Lobroek. 

 

Van al dat wandelen krijgt een mens al eens honger en daar wacht Julia ons op met een heerlijke bosbrunch. 

Daar nog een Grimbergen bovenop om alles door te spoelen… Wat moet een mens nog meer hebben. 

Tijd voor deel 2 van onze uitstap: bezoek aan de verschillende gebieden die de plaatselijke afdeling in beheer 

heeft. Eerst naar Pikhakendonk alwaar we Roeland en Maarten ontmoeten. Beiden bezig met het 

inventariseren van de grote pimpernel in de weilanden. Tussen de verschillende weilanden kunnen we 

eveneens de prachtige, authentieke struwelen bewonderen met natuurlijk de meidoorn die prachtig bloeit. 

Nog even wat toelichting bij het Sigmaplan (het aanleggen van overstromingsgebieden langsheen de Dijle) en 

http://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/fotogalerij/natuurwandeling_boortmeerbeek_22_05_2016.html


even de Galloways gaan groeten. 

Volgende halte is Boortmeerbeeks Broek (een uitgestrekt valleigebied met natte weilanden, akkers, 

broekbossen en enkele zandige hoogtes). Hier gaat het vooral om de Amerikaanse eik terug te dringen en 

ruimte te geven voor meer inheemse soorten. We kunnen er onder andere bosvogelmelk en dalkruid 

bewonderen. Daarna is Ronsdonk aan de beurt. Hier zijn het vooral de natte weilanden, omzoomd met 

knotwilgen. Tevens werd er gekozen om een hoogstamboomgaard (19 oude fruitrassen) aan te planten. Onze 

laatste stopplaats is de nieuwe poelen in de Dreef. Deze kaderen eveneens in het Sigmaplan. Door deze 

werken moeten er kamsalamanders van hun huidige verblijfplaats (Mechelen) verhuizen naar andere 

gebieden. Nieuwe poelen werden aangelegd om de beestjes een nieuwe thuis te geven. Ondertussen werden 

er reeds de eerste 3 uitgezet (wel wat hermetische omleiding geplaatst om ze op hun nieuwe stek te houden) 

en komen er in de loop van volgende maanden nog wat nieuwe gasten bij. 

 

Afsluiten met een drankje en een koekje… en spijtig genoeg tijd om weer huiswaarts te keren. We maken 

reeds plannen voor een tegenbezoek. Eenmaal Brussel gepasseerd krijgen we volop regen… waren we 

helemaal vergeten dat we die ochtend met regenwolken vertrokken waren want wij hebben het nagenoeg 

droog gehouden in Boortmeerbeek.  

Neem zeker eens een kijkje op www.natuurpuntboortmeerbeek.be en www.sigmaplan.be 

 

Beheervoormiddag Kattenbos • zaterdag 2 juli 2016 

 

We maken van een droger intermezzo in de herfstige zomer gebruik om beheerwerken uit te voeren in het 

Kattenbos. Deze keer worden de bramen langs de zijkanten van de dreef gemaaid en afgevoerd. Ook het 

snoeihout, dat sinds jaren door de bramen overgroeid was, wordt verwijderd zodat volgende maaibeurten 

vlotter kunnen verlopen. Hierdoor zal meer verscheiden oeverbegroeiing langs de beek alle kansen krijgen.  

Achteraan, bij de poel, ligt nog heel wat verzameld hakhout. Dit wordt uit het bos gedragen voor een 

makkelijke verdeling en ophaling later. Het hout manueel verplaatsen garandeert een minimale verstoring van 

de kwetsbare bodem en planten. Ann heeft voor 3 extra mankrachten, helemaal uit Afghanistan, gezorgd 

waardoor dit lastige karwei bijna compleet kan afgewerkt worden.  
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 Vorig jaar, rond deze tijd, stond de poel helemaal droog waardoor we hem toen manueel hebben kunnen 

uitdiepen. Na het voorbije recordbrekende, natte voorjaar staat hij nu nog steeds boordevol water en zitten er 

heel wat kleine kikkers in, onder een tapijt van eendenkroos.  

 

Bedankt aan de talrijke vrijwilligers en vergeet niet: ook nu is het verrassende Kattenbos een bezoekje waard. 

 

Beheervoormiddag Maldegemveld • zaterdag 13 augustus 2016 

Veel volk op dit beheermoment, vijftien vrijwilligers waren present op deze zonnige zomerochtend. Het 

materiaal en drank werden ingeladen, de Rapid motoculteur werd gecontroleerd en voorzien van de nodige 

benzine. We waren er klaar voor.  

 

Deze keer zijn er maaiwerken uitgevoerd op één van de mooiste percelen langs het wandelpad. Daar groeien 

typische planten die zo kenmerkend zijn voor de intermediaire heide habitats in het Maldegemveld en 

Landschapspark Drongengoed. We denken hierbij aan blauwe knoop, gewone dopheide, struikheide, 

zonnedauw en moeraswolfsklauw. Soorten die je nog slechts op enkele plaatsen in Oost- en West-Vlaanderen 

vindt. De heidepercelen worden nu gemaaid zodat deze typische heideplanten niet zouden overwoekerd 

worden door opslag van braam, jonge berk en pijpenstrootje, een typische grassoort van arme zand-

kleigronden. Daarna worden deze percelen voor een korte periode ook begraasd door een vijftal koeien van 

Herman.  

Tussen het maaisel vonden we ook enkele exemplaren van levendbarende hagedis en een vrouwtje tijgerspin, 

een spinnensoort die oorspronkelijk voorkomt in het Middellandse zeegebied. Door de warme winters kan 

deze spinnensoort zich nu ook in onze streek verspreiden.

http://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/archief/archief2015/beheer_kattenbos_11_07_2015.html
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Patrick werkte met de motoculteur, Kurt en Luc werkten met tractor en schijvenmaaier of hark. Het maaisel 

werd manueel met hark op bermpjes gelegd zodat het makkelijk kan worden opgeladen op de kar en het 

kipbakje. Herman neemt dit maaisel van gras mee dat hij zal gebruiken als voeder voor zijn koeien. Het 

eindresultaat is zeer geslaagd. Je kan nu vanaf het wandelpad de jonge heidestruikjes en blauwe knoop goed 

zien: een lint van paarse kleur met blauwe tinten. Je hoeft dus niet ver te rijden om de purperen heide te zien. 

Kom ze eens bekijken in het Maldegemveld of kom ook meehelpen de volgende keer op zaterdag 27 augustus! 

Beheervoormiddag Maldegemveld • zaterdag 27 augustus 2016 

Zzzaterdagmorgen 09.00 ...veel bedrijvigheid aan onze loods. Alles wat ook maar een motor heeft en waarmee 

je gras kan maaien moet mee...er moet immers een kleine 2 hectare gemaaid worden. 

Van de loods in colonne naar de Prinsenvelddreef ...enkel Herman rijdt de verkeerde richting uit ... hij gaat 

immers zijn tractor (en hark) halen zodat we al het gemaaide gras op bermpjes kunnen leggen. 

Met maaibalk en bosmaaiers gaan we het gras tussen het bremstruweel te lijf terwijl de tractor (met 

schijvenmaaier) de grotere gedeelten voor zijn rekening neemt. Na enige tijd komt ook Herman aan en kunnen 

we alles beginnen op bermpjes te leggen. Katrien komt ons vervoegen nadat haar takenlijstje ten einde is. 

Marjolein is ondertussen bij Herman op de tractor gekropen om een oogje in't zeil te houden 

Alles loopt als een geoliede machine en tegen de middag ligt alles gemaaid en op bermpjes...nu enkel wachten 

op de NP ploeg van Wingene om alles te komen oprapen met hun kleine opraapwagen. Het gras zullen we op 

een hoop verzamelen en later afvoeren naar een bio-boer in Lovendegem die er compost van zal maken.  



Activiteitenkalender vierde trimester 2016   
(raadpleeg natuurpuntmaldegemknesselare.be/activiteiten/activiteiten.html voor eventuele updates)  
 

 

 

1. Zondag 2 oktober : Landschaps- en natuurwandeling 

 Natuur- en landschapswandeling in en rond het Maldegemveld en het Drongengoed. Iedere 

eerste zondag van de maand. Gratis voor leden en niet-leden. 

 Trefpunt: Krakeelparking (GPS: N 51.151079, E 3.473074) 

 Om: 9h00 – 12h00 

 Contact: Steven Degraer 0494 07 03 71  

2. Zaterdag 8 tot zondag 16 oktober : Week van het Bos - Nacht van de Duisternis 

 Zie website ANB of onze website voor geactualiseerde  informatie 

 Contact: Steven Degraer 0494 07 03 71 

3. Zaterdag 15 oktober: beheervoormiddag in het Maldegemveld 
 Zin om de handen uit de mouwen te steken in de frisse buitenlucht en de natuur in het 

Maldegemveld daarmee te helpen?  Kom gerust mee helpen aan de nazorg van 

wandelpaden, maaien van bramen en pitrus, uittrekken van jonge dennen en Amerikaanse 

vogelkers, hooien van schraal grasland, planten van hagen en heggen, aanleg van 

takkenwand, opruimen van zwerfvuil,.... Iedereen is van harte welkom, ook wie maar een 

uurtje kan meehelpen 

 Aangepaste kledij, laarzen en eventueel werkhandschoenen zijn aanbevolen. We zorgen voor 

het nodige werkgerief en een drankje tussendoor. Graag berichtje vooraf als je er bij wil zijn. 

 Trefpunt: loods Natuurpunt, (GPS: N 51.155117, E 3.47198), Urselweg 81 B, Maldegem-Kleit 

 Om: 9.00u-13.00u (gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst). 

 Contact: Kurt De Kesel 0474 48 30 22, Luc Dellafaille 0494 06 60 78 

4. Zaterdag 29 oktober: beheervoormiddag in het Torrebos  

 Naar jaarlijkse traditie verbeteren we de toegankelijkheid van het bos via de Paplingodreef 

en maken we komaf met Amerikaanse exoten en consoorten.  

 We zorgen voor het nodige werkmateriaal en een drankje voor tussendoor met soep van 

eigen makelij.Trefpunt: Krakeelparking (GPS: N 51.151079, E 3.473074) 

 Trefpunt : Poel Torrebos (GPS: N 51.170168, E 3.43842), Torredreef 10, Maldegem-Kleit  

 Om: 9.00u-13.00u 

 Contact:  Dirk Develter 050 71 91 82 

5. Zondag 6 november: natuur- en landschapswandeling : paddenstoelenwandeling 
 Natuur- en landschapswandeling in en rond het Maldegemveld en het Drongengoed. Iedere 

eerste zondag van de maand. Gratis voor leden en niet-leden. 

 Trefpunt: Krakeelparking, (GPS: N 51.151079, E 3.473074), Drongengoedweg, Ursel, op 200 

m van Het Jagershof.  

 Om: 9h00 – 12h00 

 Contact: Etienne Vanaelst 0474 64 23 23 

6. Zaterdag 12 november: beheervoormiddag in het Maldegemveld 
 Zin om de handen uit de mouwen te steken in de frisse buitenlucht en de natuur in het 

Maldegemveld daarmee te helpen?  Kom gerust mee helpen aan de nazorg van 

wandelpaden, maaien van bramen en pitrus, uittrekken van jonge dennen en Amerikaanse 

vogelkers, hooien van schraal grasland, planten van hagen en heggen, aanleg van 
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takkenwand, opruimen van zwerfvuil,.... Iedereen is van harte welkom, ook wie maar een 

uurtje kan meehelpen 

 Aangepaste kledij, laarzen en eventueel werkhandschoenen zijn aanbevolen. We zorgen voor 

het nodige werkgerief en een drankje tussendoor. Graag berichtje vooraf als je er bij wil zijn. 

 Trefpunt: loods Natuurpunt, (GPS: N 51.155117, E 3.47198), Urselweg 81 B, Maldegem-Kleit 

 Om: 9.00u-13.00u (gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst). 

 Contact: Luc Dellafaille 0494 06 60 78 

7. Zaterdag 19 november: Dag van de Natuur in het Kattenbos 
 Beheerwerken in het Kattebos - Zegbroek.  

 Trefpunt: ingang Kattenbos, (GPS: N 51.118999, E 3.466088), Varenstraat, Ursel 

 Om: 9.00u-13.00u  

 Contact: Steven Degraer 0494 07 03 71  

8. Zondag 4 december: natuur- en landschapswandeling 
 Natuur- en landschapswandeling in en rond het Maldegemveld en het Drongengoed. Iedere 

eerste zondag van de maand. Gratis voor leden en niet-leden. 

 Trefpunt: Krakeelparking (GPS: N 51.151079, E 3.473074) Drongengoedweg, Ursel, op 200 m 

van Het Jagershof. 

 Om: 9h00 – 12h00 

 Contact: Lia Van Landschoot 

9. Zaterdag 10 december: beheervoormiddag in het Maldegemveld 
 Zin om de handen uit de mouwen te steken in de frisse buitenlucht en de natuur in het 

Maldegemveld daarmee te helpen?  Kom gerust mee helpen aan de nazorg van 

wandelpaden, maaien van bramen en pitrus, uittrekken van jonge dennen en Amerikaanse 

vogelkers, hooien van schraal grasland, planten van hagen en heggen, aanleg van 

takkenwand, opruimen van zwerfvuil,.... Iedereen is van harte welkom, ook wie maar een 

uurtje kan meehelpen 

 Aangepaste kledij, laarzen en eventueel werkhandschoenen zijn aanbevolen. We zorgen voor 

het nodige werkgerief en een drankje tussendoor. Graag berichtje vooraf als je er bij wil zijn. 

 Trefpunt: loods Natuurpunt, (GPS: N 51.155117, E 3.47198), Urselweg 81 B, Maldegem-Kleit 

 Om: 9.00u-13.00u (gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst). 

 Contact: Kurt De Kesel 0474 48 30 22 

10. Zaterdag 31 december : beheervoormiddag in het Maldegemveld 
 Zin om de handen uit de mouwen te steken in de frisse buitenlucht en de natuur in het 

Maldegemveld daarmee te helpen?  Kom gerust mee helpen aan de nazorg van 

wandelpaden, maaien van bramen en pitrus, uittrekken van jonge dennen en Amerikaanse 

vogelkers, hooien van schraal grasland, planten van hagen en heggen, aanleg van 

takkenwand, opruimen van zwerfvuil,.... Iedereen is van harte welkom, ook wie maar een 

uurtje kan meehelpen 

 Aangepaste kledij, laarzen en eventueel werkhandschoenen zijn aanbevolen. We zorgen voor 

het nodige werkgerief en een drankje tussendoor. Graag berichtje vooraf als je er bij wil zijn. 

 Trefpunt: loods Natuurpunt, (GPS: N 51.155117, E 3.47198), Urselweg 81 B, Maldegem-Kleit 

 Om: 9.00u-13.00u (gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst). 

 Contact: Johan Bosmans 0474 87 17 62, Luc Dellafaille 0494 06 60 78 
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