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Werken aan de drie pijlers van natuurbehoud en natuurbeleving... 

Gisterenavond organiseerde Natuurpunt Maldegem-Knesselare haar jaarlijkse algemene 

ledenvergadering. Een wandeling in het natuurgebied Kattenbos-Zegbroek in Ursel, een koffietje en 

een bierproeverij georganiseerd door onze eigenste bouwer Dirk. Het doet een mens niet alleen 

deugd, het stimuleert onmiddellijk ook om samen nog meer voor onze lokale natuur te gaan doen. 

Zo ook gisterenavond... 

We kwamen snel tot het besluit dat een allesomvattende natuurvereniging moet inzetten op drie 

pijlers: natuurbehoud en –herstel in onze natuurgebieden, mee vorm geven aan het lokale 

natuurbeleid en zoveel mensen als mogelijk in contact brengen met onze natuur. Wat betreft de 

eerste twee pijlers zitten we goed. Zo kunnen we rekenen op enkele tientallen medewerkers voor 

het beheer van onze ruim 170 ha aan natuurgebieden. Dit mag altijd meer zijn, maar comfortabel is 

het zeker. Verder zijn we actief – en neem dit maar letterlijk – in de milieuraden van de beide 

gemeenten, bepleiten we natuurbehoud in direct contact met de beide gemeentebesturen en 

sturen we mee aan het Landschapspark Drongengoed. Deze laatste zal trouwens dé bepalende 

factor zijn voor de toekomst van ons aller Drongengoed. Een landschapspark is geen attractiepark! 

Sommige lokale politici en actoren zien een attractiepark echter wel zitten. Natuurpunt zal dit koste 

wat kost verhinderen: het Landschapspark Drongengoed heeft altijd tot doel gehad om het 

landschap en de natuur van het gebied te versterken en aan iedereen aan te bieden via zachte 

recreatie. Hier liggen ruimschoots voldoende mogelijkheden voor natuurgenieters, bezoekers en 

horeca. Dit moet en zal zo blijven! 

En dan is er die derde pijler, mensen laten genieten van landschap en natuur. Hier is werk aan de 

winkel. Onze eerste-zondag-van-de-maand wandeling in het Drongengoed (vertrek om 9h00 aan de 

Krakeelparking) raakt dan wel stilaan goed gekend, het kan beter. Dit jaar zal Natuurpunt 

Maldegem-Knesselare verder bouwen aan deze derde pijler. Publieksactiviteiten, graag in 

samenwerking met andere lokale verenigingen, verdienen meer aandacht. Hiertoe zijn goede ideeën 

en helpende handen meer dan welkom. We werken dit verder uit. Sommigen mogen alvast een heel 

concrete vraag tot samenwerking verwachten ;-). Heb je zelf al ideeën hoe we dit best kunnen 

pakken? Laat het ons vooral weten (stevendegraer@natuurpuntmaldegemknesselare.be).  

De toekomst voor onze buurt is een natuurrijke toekomst! 

 

Steven Degraer. 

Voorzitter Natuurpunt Maldegem-Knesselare 

  



Paddenoverzetacties in Knesselare en Maldegem - Help jij de kikker en de 

pad de straat over ? 
 

          Kurt Dekesel  

De paddentrek nadert het hoogtepunt. Vanaf half februari tot eind maart, heb je de meeste kans om 
padden, salamanders en kikkers te zien oversteken. Vaak eindigt deze tocht naar de poel waar ze 
geboren zijn in een platte dood. Niet enkel komen de dieren onder de wielen terecht , er vallen ook 
slachtoffers door de luchtverplaatsing die door het voorbij razend autoverkeer wordt veroorzaakt. 
Elk amfibie die er platgereden wordt, is er dus één te veel ! 
 
Vier paddenoverzetacties gebeuren langs de Drongengoedweg (Krakeelweg) in Knesselare 
(Maldegem), langs de Baaikensedestraat te Maldegem-Kleit, langs het Broekelken te Adegem en 
langs de Oude Gentweg te Maldegem. Infoborden maken de overzetactie zichtbaar. Aan 
autobestuurder wordt gevraagd om er een snelheidsbeperking van  30 km/u te volgen. De 
Drongengoedweg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer door middel van slagbomen die ’s 
avonds dicht gaan om 19h00 en ’s ochtends terug open gaan om 07h00 tijdens de gunstige 
trekdagen, dit zijn vooral vochtige dagen en bij temperaturen vanaf 7°C  Ook jij kan hierbij helpen 
door mee te werken aan deze acties. Neem contact op met Etienne Vanaelst (0474 64 23 23) of 
stuur een mailtje naar webmaster@natuurpuntmaldegemknesselare.be. 
 
. 

 
Dit is een foto van Natuurpunt Hylawerkgroep 

 
Deze paddenoverzetacties zijn een initiatief van Natuurpunt Maldegem-Knesselare, de gemeenten 
Maldegem en Knesselare, het Regionaal Landschap Meetjesland en het Agentschap voor Natuur en 
Bos. Meer info over de paddenoverzetacties op 
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/bescherming/paddenoverzetactie/paddenoverzetactie.html 

  

http://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/bescherming/paddenoverzetactie/paddenoverzetactie.html


Beheerswerken in het Torrebos 

 

      Dirk Develter 

Tijdens vijf (halve) beheersdagen maaiden we vorig jaar het wandelpad en nivelleerden we de diepe 

sporen van quads en jeeps in de taaie klei van de toegangsdreef (de Papinglodreef) zodat het bos ook 

voor de wandelaar en fietser ("Natuur voor iedereen") gemakkelijk toegankelijk is. Beetje ergerlijk 

om enkele dagen nadien vast te stellen dat vandalen de infoborden (langs beide kanten van het bos) 

en de gedeeltelijke afsluitboom hebben vernield waardoor de dreef terug stuk gereden kan worden.  

Verschillende namiddagen konden we voor die beheerwerken beroep doen op de enthousiaste 

leerlingen van de landbouwschool van (LTI) Oedelem. Samen snoeiden we op vraag van de 

landbouwer van de aanpalende weide ook de bosrand op.   

Reuzenbereklauw en Amerikaanse vogelkers werden bestreden en een taaie Amerikaanse eik die 

ruim tien jaar terug werd ge"ringschorst" maar het overleefde, werd geveld.  

 Dankzij de financiële steun van Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) konden we in december de 

poel langs de Torredreef (zijslag richting Aalterbaan) uitdiepen en het gestorte afval laten afvoeren. 

Hierdoor zal de poel in de zomer langer water houden wat de amfibieën ten goede zal komen. De 

foto's hieronder tonen de poel vlak na de graafwerken en zoals ze nu het amfibiënseizoen ingaat. 

 

 



 

 

  



1000-soorten weekend in het Drongengoed - Worden er nog nieuwe soorten 

gevonden in het Drongengoed en het Maldegemveld ? 

 

      Etienne Vanaelst 

Weten we nu eigenlijk wat er zowat allemaal voorkomt in het Drongengoed? Vooral met de komst 

van het Maldegemveld lijkt het, in eerste opzicht, dat alles goed is geïnventariseerd. Toegegeven, de 

biodiversiteit is er de laatste decennia fors op vooruit gegaan. Omwille van zijn aantrekkelijkheid en 

vooral ook de toegankelijkheid is men ook vlug geneigd het Maldegemveld een bezoek te brengen. 

Daar is altijd wel iets te beleven. Daar is de toename aan verschillende biotopen niet vreemd aan. 

Op het militair domein is dit niet anders maar de toegankelijkheid is er erg beperkt. Zijn er nog 

nieuwe soorten te vinden? Dit hebben we eens aan de hand van een 1000-soortenweekend getest.  

1000-soortendagen zijn in, de laatste jaren. Elk jaar is er zo wel ergens een activiteit. In 2015 waren 

de twee dichtste het Provinciaal Domein Het Leen te Eeklo en het Bulskampveld te Beernem. Op 

beide plaatsen werden de 1000 soorten ook ruimschoots gehaald. Het voordeel ervan is dat je op 

éénzelfde tijdstip specialisten uit de minder gekende levensgroepen weet te overhalen om er aan 

deel te nemen, elk in hun specifieke branche. 

18 en 19 juni, meteen een tweedaagse, dat stond al enige tijd aangestipt op onze kalender. De reden 

van een tweedaagse lag voor de hand. De omvang van het ganse Drongengoed is van die aard dat dit 

nauwelijks in één dag te belopen is, laat staan te inventariseren. Het militair domein was voor de 

gelegenheid ook toegankelijk. Daar lagen de verwachtingen dan ook hoog. 

Waarnemingen vóór 1000 soortenweekend        Waarnemingen op 1000 soortenweekend 

Planten   469  Planten 304 
Paddenstoelen   414  Mossen en korstmossen 131 
Nachtvlinders   383  Paddenstoelen 128 
Vliegen  257  Vliegen en muggen 74 
Kevers   185  Nachtvlinders en micro’s 57 
Vogels   149  Vogels 54 
Bijen  135  Bijen, wespen en mieren 45 
Mossen  69  Kevers 41 
Wantsen  62  Wantsen en cicaden 31 
Geleedpotigen  60  Weekdieren 30 
Dagvlinders  30  Geleedpotigen (overig) 25 
Libellen  30  Libellen 14 
Zoogdieren  21  Zoogdieren 13 
Sprinkhanen  16  Insecten (overig) 11 
Andere insecten  13  Sprinkhanen en krekels 9 
Algen  12  Dagvlinders 8 
Amfibieën en reptielen  7  Reptielen en amfibieën 5 
Weekdieren  6  Vissen  3 
Vissen  2    
Andere ongewervelden   3    
Totaal  2322  Totaal  983 
      
 



Voor de start waren er voor het Drongengoed zo’n 2322 soorten ingegeven op waarnemingen.be. 

Dit is een zeer toegankelijke databank van Natuurpunt vzw waar éénieder zijn waarnemingen kwijt 

kan. 2322 gegevens uit alle levensgroepen is op zich nog zeer weinig. Hiervan telde het Drongengoed 

1756 soorten en het Maldegemveld 1762 soorten. Waarnemingen.be bestaat nog niet zo heel lang, 

historische gegevens vindt je er dus niet op terug. Er zijn bovendien nog andere databanken waar 

gegevens worden op ingevoerd zoals Funbel voor paddenstoelen, Floradatabank voor planten van 

Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek, de Vogelwerkgroep Meetjesland enz. Om een voorbeeld te 

geven, in Funbel zitten iets meer dan 850 soorten paddenstoelen voor het Drongengoed, op 

waarnemingen.be staan er 414.   

 
De 1000 soorten werden dus net niet gehaald. Er liggen hier en daar nog wel een paar determinaties 
te wachten in één of andere schuif tot de tijd daarvoor gevonden wordt. Het slechte weer was onze 
boeman. Vooral op zaterdag heeft het zowat de ganse dag geregend. Paddenstoelen konden daar 
alleen maar wel bij varen maar daar was de voorafgaande droogteperiode er te veel aan. Er werden 
18 nieuwe soorten gezien, dit, op één na, allemaal uit de groep van roesten en meeldauwen. Daar is 
macroscopisch weinig aantrekkelijks aan, ze lijken bovendien allemaal op elkaar. Het  zijn 
plantenparasieten en daar was de periode wel geschikt voor. 
 

De enige nieuwe 
plaatjeszwam is de 
Trechtertaaiplaat. 
Deze soort stond op 
een stobbe van 
Grove den in het 
Maldegemveld. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Ook insecten hebben het laten afweten. Voor de nachtvlinders hadden we op zaterdagavond zelfs 5 
generatoren en dito specialisten voorzien. Hier mikten we vooral op het militair domein omdat dit  
voor deze levensgroep nog een quasi niet onderzocht gebied is. Helaas, daar stak het slechte weer 
een stokje voor.  57 soorten, dat kan je in een gewone tuin met de lamp of insectenval al hebben. 
Hier kon een veelvoud verwacht worden. Voor insecten was het op zondag 19 juni toch een betere 
dag. Er werden 35 soorten zweefvliegen gezien. De teller staat daarmee op 147 met de bevestiging 
van een paar zeer zeldzame soorten. Het Driehoekselfje, Boogkommazweefvlieg, Trapeziumgitje en 
Kruiskruidgitje zijn zeldzame soorten voor België maar in het Drongengoed vrij algemeen. Heel wat 
zeldzamer zijn er  het Bijlsprietje, een echte heidesoort van de Kempen en nu ook in het 
Maldegemveld en vooral de Gele myolepta, een soort van Beukenbossen met nauwelijks 7 
vindplaatsen in Belgie, nu ook in het Drongengoed. Met 11 soorten scoorden de libellen ook al aan 
de lage kant in een gebied waar er al 31 soorten werden gezien. Dit vooral in het Maldegemveld. 
Daar is het Spiegelaereven uiteraard niet vreemd aan. Vermeldenswaard is de Tengere waterjuffer, 
een pionier van vers gegraven poelen. De Zwervende heidelibel en de Gaffelwaterjuffer zijn 



zuidelijke migranten. De Gaffeltand is een nieuwe soort voor het Maldegemveld maar is aan een 
opmars bezig, ook in Vlaanderen. Ondertussen zitten we aan 32 want ook de Bruine winterjuffer is 
er ondertussen bijgekomen. Het is zaak om de vennen en waterpartijen goed te beheren en uit te 
breiden. Het uitdiepen van de waterbergingsputten, aangelegd door de provincie, zou een eerste 
stap kunnen zijn om dit doel te bereiken.  
Ook bij de bijen werden een paar nieuwe of voor de regio zeldzame soorten waargenomen. Waar 
het voorkomen van libellen van poelen en vennen afhangt, is dit voor bijen de aanwezigheid van 
zandige ophopingen, vooral dienstig als graafplaatsen voor de nesten en dood hout. De aanleg van 
meerdere zandophopingen kan dus bijdragen aan de soortenrijkdom van bijen.   
De Donkere klaverzandbij is er zo één en leeft op klaversoorten. Deze waarnemingen was de meest 
noordelijke vondst voor België. De Bremzandbij vliegt dan weer op Brem en Stekelbrem en is nieuw 
voor het Drongengoed.  

Bijzonder is ook de 
Zwartbronzen 
houtmetselbij die 
voorkomt op 
speerdistel. Ook dit 
is de meest 
noordelijke vondst 
voor België.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Gewone kegelbij en de zeldzame Andoornbij moeten het hebben van vermolmd hout. 
De eerste leeft parasitair op bladsnijdernesten en wijzen zo op het voorkomen van deze soorten 
hoewel ze nu niet werden waargenomen. De tweede leeft op bos- en Moerasandoorn. De mooiste 
vondst was wellicht de zeldzame Rink’s maskerbij die op gele composieten leeft.  
 
Van andere levensgroepen was er bij het schrijven van dit verslag nog geen kopij beschikbaar. Toch 
geeft dit al een beeld dat er in wel degelijk nog nieuwe soorten te vinden zijn in het Drongengoed. 
De diversiteit aan biotopen, het gericht beheer van die biotopen van kale plekken, zandophopingen 
en dood hout levert op.    En dit was juist de bedoeling van dit 1000-soortenweekend, het leggen van 
een relatie tussen het biotoop en het beheer.  Het is dus zaak om de specialisten in de verschillende 
levensgroepen er heen te krijgen. Maar dit wisten we natuurlijk al langer. 
Een uitgebreid relaas met bespreking van een aantal zeldzame soorten vindt je in het 
Natuurhistorisch tijdschrift van de Natuurhistorische Werkgroepen Meetjesland te beginnen met nr. 
3 jaargang 15. Een aantal verslagen volgen in de komende edities.  
 
Na het weekend hadden we 2011 soorten voor het Drongengoed, 255 nieuwe soorten. Intussen 
staat de teller reeds op 2033 soorten. Voor het Maldegemveld kwamen we uit op 1871 soorten, wat 
overeenkomt met 109 nieuwe soorten. Intussen staat de teller hier op 1915 soorten. 
  



Activiteitenkalender tweede trimester 2017   
(raadpleeg natuurpuntmaldegemknesselare.be/activiteiten/activiteiten.html voor eventuele updates)  
 

 

 

1. Zondag 2 april : Landschaps- en natuurwandeling : Ontwakende lente... 

 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: Dirk Develter 050 71 91 82 

2. Zaterdag 29 april : 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 

3. Zondag 7 mei : natuur- en landschapswandeling : De zang der vogels 

 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 

4. Zondag 4 juni : 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)  

 Om: 9h00 – 12h00 

 Contact: Annick Vercaemer 050 71 05 35 
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