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VOORWOORD 

 
Natuurbehoud is een thema dat reeds geruime tijd de nodige aandacht 
krijgt. Want de aandacht voor natuur is en blijft uiterst belangrijk voor 
het welzijn van de mens. Zo werd reeds meermaals aangetoond dat een 
natuurrijke omgeving ons een gevoel van welbehagen geeft en toonden 
biologen aan dat biodiversiteit de draagkracht van ons milieu verhoogt. 
Mens en natuur blijven nauw met elkaar verbonden en net daarom zal 
natuurbehoud ongetwijfeld een uiterst belangrijk thema blijven! 
 
In ons dichtbevolkt Vlaanderen vinden tal van activiteiten plaats. Elk van 
deze activiteiten eisen hun ruimte op, waardoor de beschikbare ruimte 
beperkt is. Het is dus aangeraden verstandig met de ruimte om te 
springen. Spijtig genoeg wordt bij de indeling van de ruimte meestal – 
soms logisch, maar veelal ook uit onwetendheid en/of gemakszucht – 
eerder de economische kaart getrokken en komt de ruimte, beschikbaar 
voor natuur, in het gedrang. Hierdoor is momenteel vooral een 
versnipperde ruimte, bestaande uit vele kleinere gebieden, beschikbaar 
voor de natuur. Deze situatie zorgt ervoor dat vele natuurlijke processen, 
die leiden tot het behoud van de natuurlijke biodiversiteit, niet meer 
spontaan kunnen plaats vinden. Zo lijdt de natuur in Vlaanderen sterk 
onder de zeer beperkte verbondenheid tussen de snippers natuur. Zelfs 
voor schijnbaar zeer mobiele soorten, zoals verschillende soorten 
vlinders, wordt het moeilijk om vanuit het ene stukje geschikte natuur 
het andere te bereiken. 
 
Binnen het werkingsgebied van Natuurpunt Maldegem-Knesselare biedt 
het bossengebied Burkel – Drongengoedbos – Keigatbos de 
mogelijkheid om hier op lokale schaal iets aan te veranderen. Het betreft 
namelijk een groot gebied met grotere, doch van elkaar gescheiden 
oppervlakten waardevolle natuur. Een belangrijk deel van het gebied 
geniet reeds bescherming op Vlaams en zelfs op Europees niveau. 
Verder is trouwens een belangrijk deel van het gebied in eigendom van 
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Natuurpunt of het Vlaamse Gewest (ANB, Afdeling voor Natuur en 
Bos), waardoor een ideale situatie voor een gedegen natuurbehoud en -
herstel mogelijk wordt.  
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Naast de ruimte voor natuur, maken echter nog tal van andere gebruikers, 
zoals land- en bosbouwers, zachte recreanten en bewoners rechtmatig 
gebruik van het gebied. Om deze gebruikers zij aan zij actief te laten zijn 
in het gebied, liefst zelfs in een win-win situatie, wordt momenteel met 
alle gebruikers (inclusief Natuurpunt) aan een gebiedsvisie voor het 
bossengebied Burkel – Drongengoedbos – Keigatbos gewerkt. Het 
betekent dat het binnen onze steeds complexer wordende maatschappij 
meer en meer noodzakelijk wordt om verstandig met de beperkt 
beschikbare ruimte om te springen. Verder betekent het ook dat het 
tijdperk, waarin sectoren los van elkaar tot zelfs vijandig tegenover 
elkaar beslag op de ruimte probeerden te leggen, gelukkig achter de rug 
is. Momenteel worden vooral de mogelijkheden tot verzoenbaarheid van 
activiteiten en kansen binnen de ruimtelijke planning grondig 
onderzocht. Enkel door een volwassen en op samenspraak gebaseerd 
debat kunnen we streven naar het ideale gebruik van de beschikbare 
ruimte. De publicatie van deze gebiedsvisie wordt verwacht in het najaar 
2008. 
 
Als eerste vereiste om tot een dergelijk open debat te kunnen komen, 
blijft het evenwel noodzakelijk om de wensen en prioriteiten van de 
verschillende sectoren te kennen, alsook de mogelijkheden tot 
compromis of samenwerking. Het is dan ook belangrijk om deze wensen 
en prioriteiten publiekelijk kenbaar te maken, zodat een eerlijke en open 
discussie betreffende het gebruik van de beschikbare ruimte kan worden 
gevoerd. Om hier invulling te geven besliste Natuurpunt Maldegem-
Knesselare om haar realisaties, wensen en prioriteiten in het gebied 
Burkel – Drongengoedbos – Keigatbos, als kerngebied van de 
activiteiten van de afdeling, te publiceren in de voorliggende editie van 
haar periodiek tijdschrift “Bos & Hei”. 
 
We hopen van harte dat deze publicatie helderheid en duidelijkheid zal 
scheppen over de relatie Natuurpunt Maldegem-Knesselare en het 
bossengebied en zo zal bijdragen tot het maatschappelijke draagvlak ter 
ondersteuning van het natuurbehoud in de gemeenten Maldegem en 
Knesselare. 
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GEBIEDSAFBAKENING 
 
Het aandachtsgebied van deze publicatie omvat het bossengebied Burkel 
– Drongengoedbos – Keigatbos, gelegen binnen het werkingsgebied van 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare. Deze drie boscomplexen zijn niet 
rechtstreeks met elkaar verbonden, maar worden gescheiden door twee 
tussenliggende verbindingszones, de landschappelijke waardevolle 
agrarisch gebieden tussen Burkel en Drongengoedbos enerzijds en tussen 
het Drongengoedbos en Burkel anderzijds. Waardevolle natuur en vooral 
de mogelijkheid tot natuurontwikkeling worden echter niet alleen 
aangetroffen binnen de boskernen zelf, maar evenzeer in de 
tussenliggende verbindingszones. Hierdoor biedt het gebied een 
uitgelezen mogelijkheid tot de realisatie van grote, aaneengesloten 
stukken natuur, met elkaar verbonden door verwevingsgebieden, waarin 
natuur en landbouw elk hun plaats verdienen. 
 
Deze waardevolle natuur valt niet alleen op in een plaatselijke context: 
ook op Europees niveau wordt de ecologische waarde van het gebied 
erkend. Hierdoor werd een groot deel van het bossengebied Burkel – 
Drongengoedbos – Keigatbos aangeduid als Natura 2000 gebied. Natura 
2000 staat voor een Europees netwerk van beschermde gebieden. Het 
netwerk is dé hoeksteen van het Europese natuurbeleid. Door middel van 
Natura 2000 wil Europa de natuurlijke rijkdom, dit is het geheel aan 
soorten, habitats en landschappen, in haar lidstaten behouden en 
beschermen. Alle gebieden, die aangeduid zijn in kader van de Vogel- en 
de Habitatrichtlijn, behoren tot het Natura 2000 netwerk. 
 
Deze gebiedsafbakening betekent geenszins dat de activiteiten van onze 
afdeling zich hiertoe zouden beperken. Ook buiten deze aandachtszone 
zijn we actief met o.a. het beheer van de noordelijke oever van het kanaal 
Gent-Brugge, het aanbod van natuur- en landschapswandelingen en onze 
vertegenwoordiging binnen de milieuraad van de gemeenten Maldegem 
en Knesselare. Het bossengebied Burkel – Drongengoedbos – Keigatbos 
biedt echter een dermate uniek kader voor natuurbehoud dat we het 
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nuttig achten specifiek hier een volledige editie van het 
afdelingstijdschrift “Bos & Hei” aan te spenderen.  
 
 

DOELSTELLINGEN 
 
In eerste instantie wil NP Maldegem-Knesselare een geargumenteerde 
uitleg en verantwoording van haar huidige activiteiten en 
aandachtspunten in het gebied bieden aan haar leden, sympathisanten, 
omwonenden en andere geïnteresseerden. Dit moet toelaten duidelijkheid 
te scheppen inzake de realisaties, streefdoelen en prioriteiten van 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare in het gebied. In dit verband kan deze 
publicatie dus gebruikt worden als een basis voor het bredere 
maatschappelijke debat in verband met de ruimtelijke ordening van het 
bossengebied Burkel – Drongengoedbos – Keigatbos.  
 
In tweede instantie wil Natuurpunt Maldegem-Knesselare aan de hand 
van deze publicatie een kader schetsen waarbinnen haar activiteiten in 
het bossengebied Burkel – Drongengoedbos – Keigatbos zich afspelen. 
Dit kader is belangrijk om de gewenste streefdoelen van Natuurpunt 
Maldegem-Knesselare op langere termijn te schetsen. Deze publicatie 
biedt dus niet alleen duidelijkheid over wat gewenst is, maar ook over de 
grenzen waarbinnen onze activiteiten zich in de toekomst afspelen. 
 

                                                          
                                                    Verzekeringen 
                                           Beleggingen 
                                           Kredieten  
 
 
Kantoor Busschaert-Longueville nv 
Urselseweg 177, 9910 Knesselare tel. 09/374.26.01 

fax 09/374.77.53 
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NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE 
BINNEN DE NATUURRESERVATEN 

 
 

HEIDEHERSTEL EN BIODIVERSITEIT: 
VAN SOORTEN TOT LANDSCHAPPEN 

OF “HET MALDEGEMVELD” 
 
Het natuurreservaat Maldegemveld is gelegen in het zuiden van de 
gemeente Maldegem, aan de noordoostelijke rand van het 
Drongengoedbos. Vroeger was het Maldegemveld een groot heidegebied 
van ca. 2000 ha. Aangezien de bodem arm en zuur is en bestaat uit zand 
en stugge klei, bleef het gebied lange tijd gespaard van ontginning. Rond 
het einde van de 18e eeuw werd het gebied echter toch ontgonnen en 
bebost. In 1993 verwierf het toenmalige Natuurreservaten vzw de eerste 
percelen in het Maldegemveld en werd de omzetting van de monotone 
aangeplante naaldboombestanden (= productiebos) naar meer natuurlijke 
open bossen en heide gestart. Het beheer en de verdere uitbouw van het 
momenteel 86 ha grote natuurreservaat is nu in handen van Natuurpunt 
vzw, enkele jaren terug ontstaan uit de fusie van Natuurreservaten vzw 
en Wielewaal vzw. 
 
Van landschappen tot soorten 
 
Het Drongengoedbos is ontstaan tijdens de laat-middeleeuwse 
veldontginningen in Binnen-Vlaanderen en vormt het grootste 
aaneengesloten bosgebied in de provincie Oost-Vlaanderen. In dit 
boscomplex bevinden zich tal van heiderelicten die heel bijzonder zijn. 
De enige natuurlijke heidegebieden in België zijn de kustgebonden 
heidelandschappen, die nu zo goed als verdwenen zijn en de 
heidegebieden in het binnenland, ontstaan ten gevolge van menselijke 
activiteiten. Het zijn cultuurlandschappen of halfnatuurlijke 
landschappen die vroeger in stand gehouden werden door vee-begrazing 
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en afplaggen. Het plagsel of graszodelaag werd gebruikt als brandstof of 
strooisellaag in de stal, de as als meststof. Na de intrede van kunstmest 
werden veel heidegebieden omgezet tot landbouwgrond of beplant met 
bomen (vnl. grove den, fijnspar, lork). Ook de begrazingsdruk liep terug, 
waardoor de heide spontaan terug naar bos evolueerde. Dit veranderende 
landgebruik en de verhoogde stikstofneerslag uit de lucht leidde tot een 
sterke afname van de heideoppervlakte in Vlaanderen. 
 

 
 
Zoals de heiderelicten ten zuiden van Brugge bestaat het Maldegemveld 
uit een open heide- en boslandschap met droge en natte heidepercelen, 
struikstruwelen, heischrale of arme graslanden en eiken-berkenbos. De 
heidepercelen zijn uniek: hun ligging, tussen de Noordatlantische 
heidegebieden van de Kempen tot Noord-Duitsland en de Atlantische 
heiden van Engeland en Frankrijk, geeft aanleiding tot een uitzonderlijke 
soortensamenstelling met soorten van beide heidetypes. Het huidige 
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areaal van dit heide type in Vlaanderen en Nederland omvat nog slechts 
5 % van wat in 1850 aanwezig was. 
 
Omwille van het uniek karakter van de heiderelicten wordt het reservaat 
ondersteund door Vlaanderen en Europa via het LIFE-project 
‘Intermediaire Atlantische heide’ (zie ook verder). Het is opgenomen in 
het Natura 2000 netwerk van beschermde gebieden in Europa. Via het 
LIFE-fonds wil Europa een financieel duwtje in de rug geven bij de 
uitvoering van voorbeeldprojecten binnen het Europese Natura 2000 
netwerk. Ook het natuurreservaat Maldegemveld werd binnen LIFE 
geselecteerd, met als gevolg dat naast een internationale erkenning het 
reservaat ook kan genieten van Europese financiële steun. 
 
Specifieke plantensoorten in deze heide zijn struikheide, gewone 
dopheide, gagel, veenmossen, zeggen, brem en zonnedauw. Hier voelt 
ook de levendbare hagedis zich thuis. Typische vogels voor dit biotoop, 
zoals boompieper, nachtzwaluw en boomleeuwerik, die reeds een tiental 
jaren uit het Drongengoedbos verdwenen waren, worden er sinds kort 
opnieuw opgemerkt. In het open bos broeden zwarte en bonte specht en 
ziet men er met wat geluk de buizerd, wespendief, sperwer of boomvalk. 
De houtsnip en watersnip zijn een regelmatige wintergast in dit 
natuurgebied. Vos, wezel, bunzing, ree, damhert, alsook een zevental 
muizensoorten hebben er hun stek of foerageren er vaak. Ook andere 
minder opvallende en gekende dieren worden niet uit het oog verloren: 
door het gevoerde beheer streeft Natuurpunt Maldegem-Knesselare 
ernaar om ook libellen (o.a. zwarte heidelibel), amfibieën (o.a. 
vinpootsalamander), vlinders (o.a. kleine ijsvogelvlinder en groentje), 
sprinkhanen (o.a. gouden sprinkhaan) of kevers (o.a. grote glimworm) 
meer kansen in het gebied te bieden. 
 
 
Beheer: methode en acties 
 
Het beheer in het natuurreservaat Maldegemveld is een 
omvormingsbeheer van gesloten productiebos naar heide en open eiken-
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berkenbos. Dit herstelbeheer omvat verschillende beheersmaatregelen, 
die in een beheersplan worden neergeschreven. Dit beheersplan is 
goedgekeurd door het Vlaams Ministerie van Leefmilieu na positief 
advies van Agentschap Natuur en Bos en Afdeling Monumenten en 
Landschappen. 
 

 
 
Door het verwijderen van het productiebos, bestaande uit aangeplant 
naaldhout en uitheemse boomsoorten (zoals Amerikaanse eik en 
Amerikaanse vogelkers), wordt terug plaats gemaakt voor het 
oorspronkelijke eiken-berkenbos en heide. Op plaatsen met een 
natuurlijke verjonging met zomereik, es, lijsterbes en berk onstaat het 
natuurlijke eiken-berkenbos, wat zo goed mogelijk wordt bewaard. Op 
andere plaatsen wordt de heide kansen geboden door de strooisel-, 
graszode- en humuslaag weg te halen (= plaggen). Door het plaggen 
worden de zaden van typische heideplanten (= zaadbank), die na 
tientallen jaren in de bodem nog steeds kiemkrachtig zijn, terug aan het 
oppervlak gebracht en gaan ze kiemen. Hierdoor ontstaat opnieuw een 
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heidelandschap. Zonder verder beheer zouden deze jonge heidevegetaties 
echter al snel verdrukt worden door grassen, braam, pijpenstrootje en 
struiken. Om deze verruiging van de heide tegen te gaan wordt 
regelmatig gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd, zodat de bodem 
verder verarmt en de heide alle kansen krijgt. 
 
Het beheer van het natuurreservaat wordt verder ondersteund door 
begrazing door Ardense voskoppen, Mergellanders en Galloways. Deze 
begrazing draagt bij tot de diversiteit in het landschap: sterker begraasde 
open stukken wisselen af met minder begraasde ruigere stukken; een 
typisch kenmerk van de Maldegemveldse heide. Ardense voskoppen en 
Mergellanders zijn schapen, die eeuwenlang werden gebruikt bij de 
begrazing van graslanden en heide. Ze voelen zich thuis in ruige 
omstandigheden zoals droogte en koude. Galloways, een klein runderras 
afkomstig uit Schotland, zijn van nature zelfstandige runderen die de 
opschietende grassen, bramen en jonge boompjes als voedsel gebruiken. 
Ze zijn zachtaardig en uitermate geschikt voor de begrazing van heide en 
bos.  
 
 

met biogarantie ’VELT’ 
 
 

 
Milieuvriendelijke onderhoudsproducten 

Gezonde voeding en biologische groenten 

 

DE  NATUURVRIEND 
 

Edestraat 3 
MALDEGEM 

Tel. 050/71.69.03 
Gesloten op dinsdag 
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Naast het herstel van de soortenrijke Atlantische heide worden ook 
werken uitgevoerd, gericht op de bescherming van amfibieën. Zo werden 
talrijke veedrinkpoelen aangelegd en werd een bestaande visvijver 
omgevormd tot een meer natuurlijke poel of ven. Deze waterplassen zijn 
ook het jachtterrein en leefgebied voor talrijke waterdiertjes, libellen en 
waterjuffers. 
 
 
Streefdoel 
 
Het opnieuw ontwikkelen en herstellen van de levensgemeenschappen 
gebonden aan heide, heischrale graslanden en spontaan eiken-berkenbos 
vormt de centrale doelstelling voor het beheer van het natuurgebied 
Maldegemveld. Het is belangrijk om voor deze levensgemeenschappen 
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duurzame overlevingskansen te kunnen bieden. Hierbij dient men 
rekening te houden met een noodzakelijke miminumoppervlakte van het 
leefgebied. Kleine populaties dieren of planten in kleine, geïsoleerde 
(natuur)gebieden hebben immers een grotere kans op uitsterven. Grotere, 
gevarieerde heides blijken dan ook niet toevallig soortenrijker te zijn de 
kleinere. Concreet betekent dit dat het beoogde landschap een grove 
mozaïek vormt van halfopen bossen en heide. 
 
In het zuidelijk deelgebied van het Maldegemveld ligt de nadruk op de 
herontwikkeling van een halfopen bos- en heidelandschap. De grootste 
kansen voor heideontwikkeling bevinden zich er in de aangeplante 
naaldhoutbestanden. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat deze percelen 
tot in de achttiende eeuw onontgonnen bleven en nadien weinig of niet 
verstoord werden door landbouwgebruik. De kans is er dan ook groot dat 
de lokale zaadbank relatief intact is. Het resultaat is in ieder geval 
veelbelovend. Na het verwijderen van de naaldhoutbestanden en het 
plaggen kiemde de heide vrij snel; dit samen met allerlei andere plantjes, 
zoals zonnedauw en koningsvaren. De komende jaren zullen daarom ook 
nog enkele naadlhoutbestanden volledig of gedeeltelijk worden 
verwijderd en geplagd. Op middellange termijn zullen deze 
productiebossen evolueren naar een gevarieerde boomheide met zowel 
open tot zeer open bos en struikopslag als heide en heischraal grasland. 
Het verwijderen van drainage greppels zal er verder voor zorgen dat er in 
de laaggelegen percelen vooral in de winterperiode tijdelijk plassen 
ontstaan. Hierdoor wordt een tijdelijke waterberging gecreëerd waar niet 
alleen de natuur wel bij vaart maar evenzeer de mens. Door deze 
komberging wordt het water bij hevige regenval namelijk met enig 
uitstel en trager via de beken afgevoerd, waardoor overstroming van 
lager gelegen woonzones (vb. Kleit) kan voorkomen worden. 
 
In het noordelijk deelgebied streeft Natuurpunt Maldegem-Knesselare 
naar het herstel van het oorspronkelijke eiken-berkenbos met 15% open 
plekken met een maximale oppervlakte van 0.5 ha, conform “de 
beheersvisie duurzaam bosbeheer”. Een herinrichting tot een speelzone 
en speelbos is hier dan ook mogelijk en gerealiseerd. 
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In beide deelgebieden is een – voor iedereen vrij toegankelijk en 
bewegwijzerd – wandelpad aangelegd. Beide wandelpaden zijn via de 
openbare dreven met elkaar verbonden. Het afwisselende landschap met 
eiken-berkenbossen, heides en graslanden wordt nu reeds door de 
wandelaar of natuurliefhebber sterk geapprecieerd en we hopen deze 
appreciatie ook in de toekomst te kunnen wegdragen. 
 

 
 
 

NATUURLIJK BOSBEHEER, 
MET ANDERE WOORDEN “HET TORREBOS” 

 
Het Torrebos is een biologisch waardevol bos (oppervlakte: 6,5 ha) 
gelegen langs de Torredreef parallel met de Aalterbaan ter hoogte van de 
historische proosdij “Paplingo” (nu hotel “Cleythil”). Dit gemengd bos 
met een gevarieerde ondergroei van hulst, éénstijlige meidoorn, lijsterbes 
en Gelderse roos is sinds 1998 in eigendom van Natuurpunt vzw. Een 
groepje ruwe iep, een broedgeval van sperwer en wespendief, een 
gevulde paddestoelenlijst met o.a. gele knotszwam en rijkelijk aanwezige 
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mossen en korstmossen maken het geheel tot een interessante "stapsteen" 
tussen Burkel en het Drongengoedbos. 
 
 
Natuurlijke bossen? 
 
Natuurbeheer komt jammer genoeg vaak overeen met het in stand 
houden of optimaal ontwikkelen van kleine natuureilandjes waar het 
volle natuurgeweld slechts ten dele zijn gang kan gaan. Dat betekent 
concreet dat hier en daar moet bijgestuurd worden voor een maximale 
natuurontwikkeling. Randeffecten van kleine bospercelen zoals 
bijvoorbeeld vermesting, inwaai van pesticiden of verlaagde 
grondwatertafel te wijten aan landbouwactiviteiten op aanpalende 
percelen, kunnen slechts moeilijk ongedaan gemaakt worden. Ook 
permanente inzaai van exotische boomsoorten uit naburige bospercelen 
is een kwaal van kleine bosreservaten die toch ook de nodige 
aanhoudende beheersinspanning vergt. Nog zo een schaaleffect, maar 
dan op regionaal niveau is verzuring en stikstofuitval met bijvoorbeeld 
massale braamopslag tot gevolg, wat in het Torrebos duidelijk 
waarneembaar is. Hiertegen ben je als conservator volkomen 
machteloos. 
 
Precies omwille van de schaarste aan waardevolle natuurrelicten moeten 
we er een punt van maken die op een creatieve en consequente manier te 
vrijwaren, te herstellen of te ontwikkelen. Hoe mooi de herfstkleuren en 
de kroon van een uitheemse Amerikaanse eik ook zijn, in onze 
bosreservaten brengt hij een regelrechte ecologische verarming met zich 
mee. In het Torrebos is mooi te zien dat zomereiken al snel 
overschaduwd worden en afsterven. Bovendien is het aantal insecten, dat 
met de Amerikaanse eik geassocieerd is, beduidend kleiner dat met 
zomer- of wintereik. De beheersrekening is dus vlug gemaakt. 
Amerikaans eikenhout is minder duurzaam en daarom economisch ook 
minder waardevol dan dat van zijn inheemse tegenhangers. Staan de 
eiken in kwestie goed bereikbaar langs de bosrand, dan kunnen ze zonder 
al te veel schade gerooid worden en te gelde gemaakt teneinde onze 
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werkingskosten te dekken. Is dat niet zo, dan worden ze “geringschorst”, 
d.w.z. op 3 à 4 meter hoogte ontdaan van een brede band schors 
waardoor ze afsterven en dikwijls op die hoogte afkraken, zodat de 
onderste stam jarenlang bruikbaar blijft voor holbewonende vogels. De 
beide technieken van uitdunning worden in het Torrebos toegepast. 
 

 
 
 
Geschiedenis als basis voor natuurbehoud 
 
Reservaten worden beheerd in functie van een theoretisch streefbeeld, 
hetgeen inhoudt dat men het terrein kent of leert kennen door middel van 
inventarisatie (het aanleggen van lijsten met alle soorten dieren en 
planten die er voorkomen) of door middel van proefvlakken, waarbij 
kleinschalig uitgeprobeerd wordt waartoe een bepaalde beheersvorm kan 
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leiden. Het potentieel van een bepaald gebied kan ook afgeleid worden 
uit bodemeigenschappen (“geomorfologie”), nabijgelegen 
natuurgebieden en (cultuur)historische gegevens. Wat vroeger mogelijk 
was moet dat nu nog zijn en heeft misschien zelfs zijn sporen nagelaten 
onder de vorm van een zaadbank, die door afplaggen en ondersteunend 
beheer terug tot leven kan geroepen worden. Dit streven naar het 
verleden of beter naar de vroegere en meer natuurlijke toestand wordt 
soms verkeerd geïnterpreteerd als een misplaatste melancholie, die 
letterlijk niet meer van deze tijd is. Het moet echter veeleer gezien 
worden als de beste garantie op lange termijn voor een stabiel en rijk 
ecosysteem dat optimaal is aangepast aan de lokale omstandigheden. De 
geschiedenis van het Torrebos, Burkel en Drongengoedbos bijvoorbeeld 
is vrij goed te achterhalen tot in de Middeleeuwen, maar op 
perceelsniveau wordt dat natuurlijk soms een stuk moeilijker. De 
geschiedenis van Burkel is er één van heideontginning vanuit de 
omwalde proosdijhoeve van Papinglo langs de Aalterbaan, op de top van 
de getuigenheuvel vroeger ‘Cleythil’ genaamd. De heide werd door 
lange dreven opgedeeld in rechthoeken en vervolgens voor landbouw 
geschikt gemaakt door afplaggen. Maar op sommige plaatsen lag allicht 
eeuwenlang bos, eerder dan heide. De bossen rond Papinglo bijvoorbeeld 
waren dicht begroeide bossen, terwijl de bossen te Burkel minder dicht 
begroeid waren, zogenaamd magere bossen. De bosontginning en dan 
met name van het Burkelbos was tot het begin van de twintigste eeuw 
een belangrijke bron van inkomsten door verkoop van hout, bladgrond en 
bezems van voornamelijk berkentwijgen, maar ook uit brem of struikhei. 
Niet zonder reden heeft men Kleit het bezembindersdorp genoemd. 
 
Op basis van die kennis, die voor een stuk ook theoretisch kan zijn (bvb. 
kennis van soortgelijke terreinen) komt men tot een definitie van de 
beoogde natuurwaarde, die dan wordt vastgelegd in een beheersplan. Dat 
is werk voor beroeps, vandaar dat beheersplannen worden opgesteld door 
de nationale koepel van Natuurpunt vzw in samenspraak met de 
plaatselijke conservators. Het beheersplan moet vervolgens door een 
administratieve molen, waarbij alle bevoegde diensten (bvb. Agentschap 
voor Natuur en Bos, Arohm,...) hun advies geven om finaal tot een 
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goedgekeurd werkdocument en reservaatserkenning te komen, waarbij 
werken gestipuleerd in het beheersplan of werken nodig om tot het 
gewenste streefbeeld te komen niet langer vergunningsplichtig zijn. Het 
beheersplan van het Torrebos bvb. werd in juli 2001 ingediend en werd 
een jaar later goedgekeurd. 
 
 
Streefdoel 
 
Het Torrebos staat te boek als een zuur eiken-berkenbos, met tijdens de 
winter een ‘valse’ hoge watertafel tengevolge van de dagzomende klei, 
die trouwens aan de basis ligt van de erosiebestendige getuigenheuvel. 
Het beheer zoals beschreven in het beheersplan is er in de eerste plaats 
gericht op herstel. Dit houdt in dat we er naar streven de oude 
dichtgestorte vlasrootput uit te diepen en uitheemse boomsoorten te 
verwijderen (Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers of bospest, 
fijnspar en Douglasspar) en spontaan te laten vervangen door vooral 
berk, zoete kers en zomereik. Ook al te eentonige stukken grove den 
worden verwijderd of uitgedund, zonder deze echter helemaal te 
verwijderen. Het bos wordt toegankelijk gehouden door tweemaal per 
jaar het wandelpad te maaien en sluikstortafval te verwijderen. In dat 
kader worden ook de tot sluikstorten uitnodigende bramen in de bosrand 
af en toe tijdens de winter gemaaid. Het maaien van de bosrand heeft een 
duidelijk positieve invloed op de ontwikkeling van valse salie. Verder 
wordt getracht de sterke en karakteristieke punten van het bos meer te 
ontwikkelen. Soorten typerend voor oude bossen zoals kruipend 
zenegroen, salomonszegel, tormentil en tweestijlige meidoorn worden in 
de watten gelegd, maar we denken natuurlijk in de eerste plaats aan de 
rijke vertegenwoordiging van paddestoelen, waartoe al te dikke 
strooisellagen eenmalig werden verwijderd en waarbij dood hout zal 
blijven staan of liggen waar het staat of ligt. De positie van de nogal 
agressieve (en niet volkomen inheemse) gewone esdoorn zowel als die 
van tamme kastanje met zijn dichte strooisellaag is in dit alles nog niet 
helemaal duidelijk. Op langere termijn wordt uiteraard gestreefd naar een 
uitbreiding van het Torrebos tot een verbinding tussen Drongengoed en 
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Burkel, waarbij in wezen drie verschillende lanschapstypes worden 
gecombineerd: het beschreven eiken-berkenbos (met verjonging, dood 
hout en open plekken), het essen-olmenbos voornamelijk langs de 
Splenterbeek (Burkel) met plaatselijk enkele open heidebospercelen en 
een halfopen landschap er tussenin met het voor Kleit zo karakteristieke 
drevenpatroon, met extensief begraasde weiden en spontane verbossing 
en geleidelijke bosovergangen. 
 
 

NATUUR VOOR IEDEREEN 
 
Natuurpunt vzw, in 2001 ontstaan uit de fusie van Natuurreservaten vzw 
en de Wielewaal vzw, is de grootste Vlaamse natuurvereniging, die zich 
in heel Vlaanderen inzet voor natuur. De vereniging beheert ruim 16000 
ha natuur, verspreid over ruim 500 natuurgebieden in Vlaanderen. 
Duizenden actieve vrijwilligers, georganiseerd in een honderdtal lokale 
afdelingen vormen het kloppend hart van deze vereniging. De slogan 
“natuur voor iedereen” is de boodschap die deze vrijwilligers willen 
uitdragen. Ook in onze plaatselijke afdeling Natuurpunt Maldegem-
Knesselare is deze boodschap een prioriteit in onze werking en wordt ze 
met allerlei maatregelen en activiteiten in praktijk gebracht. 
 
 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare wil meer natuur 
 
Natuurlijk moet er ruimte zijn om te wonen, te werken en ons te 
verplaatsen, maar hoe drukker het leven wordt, hoe meer nood de 
mensen hebben aan groen en natuur. Door de inzet van vele lokale 
vrijwilligers is onze afdeling er in geslaagd ruim 100 ha unieke stroken 
bos, heide, kanaalbermen van negatieve menselijke invloed te vrijwaren 
in de gemeenten Maldegem en Knesselare. Onze afdeling beheert binnen 
het aandachtsgebied van deze publicatie twee grote natuurgebieden het 
Maldegemveld en het Torrebos. Daarnaast beheert Natuurpunt 
Maldegem-Knesselare buiten dit aandachtsgebied ook de Kanaalberm te 
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Knesselare om er unieke planten en dieren te beschermen en de kans te 
bieden om zich volop te ontwikkelen. Nauwgezet wordt het beheer 
geëvalueerd door de conservators van onze afdeling en in samenspraak 
met de nationale koepel van Natuurpunt vzw wordt de beheersplanning 
elk jaar aangepast.  
 

 
 
 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare wil betere natuur 
 
Door het deskundig beheer slagen de vrijwilligers van onze afdeling er in 
de soortenrijkdom in de plaatselijke natuurgebieden te verhogen. In elk 
natuurgebied krijgen de specifieke, vaak zeldzame en bedreigde, 
diersoorten en planten daardoor betere levenskansen. Jaarlijks worden 
verschillende beheersdagen georganiseerd in deze drie natuurgebieden. 
Dit beheerswerk omvat verschillende activiteiten: maaien van bermen en 
heide, verwijderen van uitheemse struiken en bomen, creëren van 
houtkanten langs wandelpaden d.m.v. aanplant of spontane opslag van 
inheemse struiken en bomen, knotten van wilgen, plaatsen van 
nestkasten, bouwen van knuppelpaden,... Om dit beheerswerk en de 
soortenrijkdom te evalueren is het monitoren, dit is het nauwgezet 
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verzamelen van telgegevens over een dier- of plantensoort heel 
belangrijk. Dit veldwerk wordt uitgevoerd door de conservators alsook 
door enkele vrijwilligers en collega’s van andere Natuurpunt afdelingen 
of werkgroepen van Natuurpunt Studie en Natuurpunt Meetjesland. 
 

 
 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare wil de natuur aan iedereen aanbieden: 
de bescherming van de lokale natuurgebieden betekent niet dat deze 
angstvallig met prikkeldraad worden afgeschermd. Integendeel onze 
vereniging stelt de natuurreservaten Maldegemveld, Torrebos en de 
Kanaalberm open voor iedereen; dit om ervan te genieten, om ze te 
bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer. Rustzones 
blijven evenwel belangrijk voor plant en dier. Daarom worden 
bewegwijzerde wandel- of knuppelpaden aangelegd, die iedereen vrij 
kan gebruiken, die een goed zicht op en in het reservaat bieden, maar 
waardoor onnodige verstoring van de rust wordt vermeden. Deelnemen 
aan educatieve wandelingen onder deskundige begeleiding van een 
natuurgids wordt ook aangeboden. Tijdens deze wandelingen wordt het 
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natuurbeheer of specifieke thema’s, zoals waterleven, paddenstoelen, 
vogels kijken van naderbij toegelicht. 
 
Heel belangrijk is ook onze nauwe samenwerking met scholen. Onze 
natuurgidsen werken graag samen met scholen door het inrichten van 
wandelingen voor lagere schoolkinderen van Maldegem en Knesselare. 
De samenwerking met de technische school LTI ’t Brugse Vrije 
Oedelem, de pionier van de richting Natuur- en Landschapsbeheer in 
Vlaanderen, is voor onze afdeling heel belangrijk. De leerlingen van de 
3de graad Biotechnische Wetenschappen en 3de graad Natuur en 
Landschapsbeheer krijgen in het natuurgebied Maldegemveld de kans 
om beheerswerken uit te voeren. Zo maken ze kennis met de flora en 
fauna van dit heidegebied. Ze voeren er tevens ook een onderzoek uit 
naar amfibieën en ander waterleven in de verschillende poelen van het 
reservaat.  
  

 
Boomplantactie
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Niet alleen wandelen maar spelen in bos is belangrijk. Natuurpunt 
Maldegem-Knesselare is er zich van bewust dat het bosspel door 
kinderen en jongeren met respect voor de natuur een zachte vorm van 
recreatief medegebruik is en tevens de jongeren toelaat dichterbij de 
natuur te komen. Daarom creëerde onze afdeling in samenspraak met 
gemeente Maldegem en Chiro Vannoes Kleit een speelbos en speelzone 
in het natuurgebied Maldegemveld. Samen werd er o.a. het zwerfvuil 
opgeruimd en werden 1800 jonge inheemse bomen en struiken 
aangeplant, zodat er zich snel een nieuw eiken-berkenbos kan 
ontwikkelen. 
 
 

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE 
BUITEN DE NATUURRESERVATEN 

 
 

INLEIDING 
 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare is niet alleen actief binnen haar 
natuurreservaten, maar evenzeer buiten de reservaten. Het meehelpen 
bouwen aan het natuur- en milieubewustzijn binnen de gemeente, het 
met raad en daad bijstaan van gemeentelijke initiatieven ter bevordering 
van de natuur, alsook het aanbieden en stimuleren van acties in functie 
van het natuurbehoud en milieubescherming vormen een belangrijk 
aspect van de werking van onze afdeling. Ook de natuur buiten de 
reservaten verdient onze aandacht! 
 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare plaatst haar werking in een brede 
maatschappelijke context. Het is zinloos te ijveren voor prachtige 
natuurgebieden wanneer rondom de verloedering van bodem, water en 
lucht toeneemt. Daarom staat Natuurpunt in de bres voor een leefbare 
wereld voor mens, plant en dier, hier bij ons en overal op aarde. Onze 
bestuursleden zijn actief betrokken in milieuraden en de gemeentelijke 
commissies ruimtelijke ordening (GECORO) van de gemeenten 
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Maldegem en Knesselare-Ursel. In de gemeente Maldegem levert 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare momenteel zelfs de voorzitter voor de 
milieuraad. Ze nemen actief deel in verschillende klankbord-
werkgroepen over o.a. het Drongengoed(bos), het waterbekken Brugse 
Vaart, het LandschapsInformatieCentrum Drongengoedhoeve (incl. de 
mobiliteit in het Drongengoedbos). Door onze deelname en inzet willen 
we meewerken om oplossingen te zoeken, voorstellen uit te werken, 
dossiers te evalueren. Door een open en constructieve dialoog met de 
vele andere belanghebbende organisaties in het gebied, waaronder de 
landbouwsector, jagerij en industriële sector, wil Natuurpunt Maldegem-
Knesselare opnieuw het maatschappelijke draagvlak voor het 
natuurbehoud verder kan worden ontplooid. Een voorbeeld hiervan is de 
uitwerking van het protocol rond het recreatief medegebruik van de 
Kleitse Heidebossen in Maldegem-Kleit, dat in 2004 werd gerealiseerd 
in samenwerking met de gemeente Maldegem en alle 
belangenhebbenden. Ook de afspraken met de gemeente Knesselare-
Ursel inzake het wegbermbeheer in het Drongengoedbos en het 
Keigatbos passen in deze rij. 
 
Niet alleen Natuurpunt Maldegem-Knesselare streeft naar een 
realistische optimalisatie van de natuurwaarden in het bossengebied 
Burkel – Drongengoedbos – Keigatbos. Ook het Agentschap voor Natuur 
en Bos (Vlaamse overheid) heeft hier heel wat grond in eigendom en 
probeert de nefaste versnippering van de natuur tegen te gaan; dit onder 
meer door bosuitbreiding. Het DANAH project in het militaire domein 
van Ursel, met eveneens als doel de heide in het gebied kansen te bieden, 
is hier een mooi voorbeeld van. Meer over dit project lees in de extra’s 
op het einde van deze publicatie. 
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STREVEN NAAR VERBINDINGEN TUSSEN DE 
“NATUURKORRELS” 

 
De N44 Ecoduct: Een ideale verbinding tussen Burkel 
en het Drongengoedbos 
 
In de gebiedsvisie voor bos, natuur en landschap voor het Drongengoed 
bossencomplex, uitgevoerd door het studiebureau Grontmij nv in 
opdracht van ANB is een ecoduct over de Knokkebaan (N44) 
opgenomen tussen het Drongengoedbos en Burkel. Natuurpunt 
Maldegem-Knesselare schaart zich volledig achter dit plan. Langs de 
N44 en de N361 is er al geruime tijd een probleem rond de 
verkeersveiligheid door overstekend groot wild. Deze wegen vormen 
letterlijk een belangrijke versnippering van de ruimte, maar tevens een 
grote barrière voor tal van dieren. 
 
De komende jaren liggen bovendien grote werken in het verschiet bij de 
omschakeling van de N44 naar een A1-weg, waardoor de 
barrièrewerking nog dreigt te vergroten. Daarbij worden op- en afritten 
in aantal beperkt en moet doordacht omgesprongen worden met de 
keuzes i.v.m. de verbondenheid tussen Burkel en het Drongengoedbos; 
dit zowel voor mens als voor dier. Mens en dier hebben namelijk 
verschillende behoeften en daardoor kan die connectie best gescheiden 
gebeuren. Voor dieren kan omwille van de verkeersveiligheid een 
ecoduct de oplossing bieden. Een ecoduct is een overbrugging tussen 
twee gescheiden landschappen met als doel beide zijden opnieuw te 
verbinden om de fauna de mogelijkheid te bieden om zich ongehinderd 
tussen de twee gebieden te kunnen verplaatsen. Dit niet alleen voor het 
groot wild, maar ook voor kleine roofdieren of amfibieën.  
 
Een goede locatie voor een ecoduct over de N44 vinden is echter niet 
eenvoudig. Dit gebeurt idealiter ter hoogte van bestaande migratiezones, 
waar bovendien weinig menselijke activiteiten plaats vinden. De twee 
bosgebieden raken elkaar het dichtst in de nabijheid van de Splenterbeek, 
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wat allicht de beste locatie kan zijn. Als echter ook een onthaalpunt voor 
de bezoeker aan het Drongengoedbos voorzien wordt, kan zich hier een 
conflictsituatie voordoen. De toegang tot het onthaalpunt zou zich 
namelijk redelijkerwijze langs de westkant van de N44 moeten bevinden, 
maar dan moet ook de wandelaar de N44 kruisen om het 
Drongengoedbos te bereiken. Omwille van de afschrikking door 
mensengeur is een medegebruik van de ecoduct door de wandelaar voor 
de dieren niet zo vanzelfsprekend. 
 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare steunt en stimuleert ten volle het idee 
van een ecoduct over de N44. We gaan er hier van uit dat deze ecoduct 
ook ten volle als ecoduct zal worden ingericht en dat hier geen – op 
voorhand mislukte – poging zal ondernomen worden om onverzoenbare 
functies te combineren. 
 
 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare initieert het 
ecologisch beheer van wegbermen in Knesselare-Ursel 
 
Indien ecologisch waardevol, kunnen wegbermen een belangrijke 
verbindingen tussen natuurgebieden vertegenwoordigen. Wegbermen 
beslaan een aanzienlijke opppervlakte “niemandsland”, waar ecologisch 
waardevolle graslanden kans kunnen krijgen. In de gemeente Knesselare-
Ursel bijvoorbeeld, wordt de totale oppervlakte aan gemeentelijke 
wegbermen geschat op minimum 14 hectaren. Onder impuls van 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare, dat toen nog het voorzitterschap van 
de Knesselaarse milieuraad bekleedde, besloot de gemeente Knesselare 
in 2005 tot een ecologisch verantwoord beheer van een aantal 
gemeentelijke wegbermen. Deze bermen werden geselecteerd op 
aangeven van o.a. Natuurpuntmedewerkers, dit gebaseerd op hun kansen 
tot ontwikkeling naar een natuurrijke berm. Niet onverwacht ligt een 
belangrijk deel van deze bermen in onze bosrijke prioritaire 
aandachtszone. Zowel de bermen van het Drongengoedbos als deze in en 
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rond het Keigatbos worden momenteel met extra aandacht voor de 
natuur verzorgd. 
 

 
 
Meer bepaald worden de bermen conform het bermdecreet ten vroegste 
op 15 juni en een tweede maal na 15 september gemaaid, waarna het 
maaisel zo snel mogelijk wordt afgevoerd. Een dergelijk wegbermbeheer 
verschraalt de bodem, waardoor agressievere planten, zoals grote 
brandnetel en akkerdistel, minder kans krijgen. Deze minder gewenste 
planten worden vervangen door een zeldzame en bloemenrijke vegetatie, 
met een rijk dierenleven, waaronder verschillende soorten vlinders, als 
gevolg. Naast de verhoogde ecologische waarde dragen bloemenrijke 
wegbermen in grote mate bij tot de aantrekkelijkheid van de 
landschappen, wat ten zeerste wordt geapprecieerd o.a. door de 
gebruikers van de vele fietsroutes doorheen de gemeente. Door het 
terugdringen van agressievere, snelgroeiende planten (i.e. verschraling) 
worden ecologisch verantwoord beheerde wegbermen verder 
gedomineerd door trager groeiende planten. Een ecologisch verantwoord 
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wegbermbeheer vermindert aldus de verspreiding van ongewenste 
planten naar naburige landbouw- en andere gecultiveerde gronden en zal 
dus een afbouw van het particulier gebruik van pesticiden in de 
wegbermen stimuleren. Ook financieel winnen we er allen bij: trager 
groeiende planten moeten minder frequent worden gemaaid en leveren 
minder maaisel op, wat voor de gemeente een significante daling van de 
onderhoudskost betekent. Kortom met een ecologisch verantwoord 
wegbermbeheer gaan we er alleen maar op vooruit! 
Ter volledigheid, een ecologisch verantwoord wegbermbeheer wordt 
sinds enkele jaren toegepast op een groot deel van de wegbermen in 
beheer van de gemeente Maldegem, inclusief de bermen in het 
bossengebied Burkel - Drongengoedbos - Keigatbos. Omdat de 
wegbermen in het Maldegemse deel van het Drongengoedbos, de 
zogenaamde Kleitse bos en hei, niet gemakkelijk op een klassieke manier 
onderhouden kunnen worden, is Natuurpunt Maldegem-Knesselare sinds 
een jaar verantwoordelijk voor het ecologisch beheer van in totaal 19 km 
wegberm in het gebied; dit in opdracht van de gemeente Maldegem. De 
bermen worden, afhankelijk van de lokale situatie, met de maaibalk of 
bosmaaier gemaaid, waarna het maaisel onmiddellijk wordt afgevoerd. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de plaatselijke natuurwaarden en 
worden op basis hiervan de maaifrequentie en het tijdstip van maaien 
aangepast. Uiteraard blijft ook hierbij de verkeersveiligheid een 
prioriteit. 
 
 

WATER: EEN BRON VAN LEVEN 
 
In het Drongengoed ontspringen vijf beken: de Edebeek en Splenterbeek 
op grondgebied Maldegem en de Driesbeek, Wagenmakersbeek en 
Zwarte Gatbeek op Knesselare. Ze behoren tot het bekken van de Brugse 
polder, deelbekken Brugse vaart. Afgaand op de helderheid van deze vijf 
beken zou men kunnen veronderstellen dat de waterkwaliteit er 
behoorlijk is. Nitraat in het grondwater en de aard van eutrofiëring als 
gevolg van overbemesting in het aanpalend land gebruik wijst ons er 
toch op dat we nog altijd in zwaar overbemeste zones zitten.  Een 
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duurzaam omspringen met dit landgebruik dringt zich op. Het draineren 
van historisch grasland of de omzetting naar maisakker, dat nog al te 
vaak gebeurt, zijn voor een vermindering van het mestgebruik in dit 
opzicht geen goed voorbeeld. 
 

 
 
Waardemeters voor een goede waterkwaliteit zijn ongetwijfeld het 
voorkomen van amfibieën, libellen en andere insecten. Het zijn vooral de 
talrijke poelen in het Drongengoedbos die goed worden geïnventariseerd. 
Zo komen in het Maldegemveld 25 soorten libellen en waterjuffers voor 
en worden zeldzame kokerjuffers, haften en waterwantsen waargenomen. 
Vooral van deze kleinere diersoorten hebben we beslist nog meer 
informatie nodig. Van amfibiën hebben we meer gegevens over het hier 
beschouwde aandachtsgebied. Liefst 60% is bij ons bedreigd in hun 
voortbestaan. Dit jaar werden 19 poelen geïnventariseerd. Voor kikkers 
en padden is de WWF-poel in het Drongengoedbos duidelijk het 
belangrijkst. Exacte gegevens over de aantallen hebben we niet, maar 
afgaande op zichtwaarnemingen van bruine kikker in de poel en padden 
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op trek naar de poel gaat het hier om meerdere honderden exemplaren. 
Over salamanders hebben we duidelijkere cijfers. In totaal werden in het 
voorjaar 2008 112 alpenwatersalamander, 105 vinpoot-, 34 kleine, en 
drie kamsalamanders waargenomen. Hier valt vooral de 
vinpootsalamander op; een soort die elders in Vlaanderen zelden wordt 
opgemerkt. 
 
Om een duurzaam behoud van deze amfibieën in het aandachtsgebied en 
bij uitbreiding het Meetjesland te verzekeren zullen zeker enkele 
natuurherstelwerken nodig zijn. Hierbij speelt het Drongengoedbos als 
Natura 2000 gebied een belangrijke rol. Als zeer kwetsbare soort is de 
kamsalamander, een prioritaire soort binnen het Europees erkende 
Natura 2000 gebied, een baken. Veedrinkpoelen vormen hét biotoop bij 
uitstek van deze soort en de bescherming, herstel en creatie van 
veedrinkpoelen verdient dus onze volle aandacht. Kwantiteit en kwaliteit 
van het biotoop zijn hierbij belangrijk. Poelen moeten binnen 
verplaatsingsafstand liggen en voldoende diep zijn. Een goede 
beheersmaatregel is het gedeeltelijk of volledig ruimen van de poelen als 
verlanding optreedt en het creëren van meer lichtinval waar nodig. Dit 
zal ongetwijfeld ook de insecten ten goede komen. Ook het aanleggen 
van nieuwe poelen is een noodzaak willen we de duurzaamheid van de 
kamsalamander, maar ook andere soorten bevorderen. Natuurpunt 
Maldegem-Knesselare adviseerde dan ook het Agentschap voor Natuur 
en Bos (Vlaamse overheid), die verantwoordelijk is voor een belangrijk 
deel van het Drongengoedbos, i.v.m. de wenselijkheid van beheer en 
aanleg van poelen in het gebied. Verder staan we uiteraard ook volledig 
achter het poelenproject van Regionaal Landschap Meetjesland, dat 
particulieren en landbouwers (ook financieel) ondersteunt bij de 
vrijwillige inrichting van nieuwe poelen.  
 
Verder is ook het stimuleren en aanleggen van amfibieënrasters een 
noodzaak. Nog al te vaak worden amfibieën tijdens hun jaarlijkse 
trektocht naar de voortplantingspoelen het slachtoffer van wegverkeer. 
Het plaatsen van een amfibieënraster langs de Drongengoedweg, waar 
nog steeds veel amfibieën worden doodgereden, zou vele individuen van 
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een verkeersdood redden. Een amfibieënraster staat dan ook hoog op het 
verlanglijstje van Natuurpunt Maldegem-Knesselare. We blijven dan ook 
de pleitbezorger van een gedegen en geïntegreerd poeleplan voor het 
aandachtsgebied (en daarbuiten). 
 
 

GENIETEN VAN HET BOS- EN HEIDEGEBIED 
 
Een uitgelezen stek voor zachte recreatie 
 
Bossen en heide hebben een enorme aantrekkingskracht op de zachte 
recreanten: wandelaars, fietsers en ruiters komen in grote getale en 
vanuit een wijde omgeving genieten van de rust en de natuur in het 
gebied. Dit bleek ook zo tijdens de voorbije editie van de Meetjeslandse 
Gordel, toen de route doorheen het bossengebied Burkel – 
Drongengoedbos – Keigatbos, aangeboden door Natuurpunt Maldegem-
Knesselare, in een mum van tijd was uitverkocht. Onder het motto 
“Natuur voor iedereen” ligt dan ook het aanbieden van een 
kwaliteitsvolle en natuurrijke omgeving buiten de natuurreservaten onze 
afdeling nauw aan het hart. Daarom kaarten we reeds vele jaren met 
wisselend succes conflictsituaties binnen het gebied aan, waarbij we 
steevast de kaart van de zachte recreant trekken. 
 
Verschillende wandelaars en fietsers zullen het zich zeker nog herinneren 
toen enkele jaren geleden verschillende openbare dreven in het 
Drongengoedbos in de vernieling waren gereden door quads. Diepe 
sleuven en modder maakten de dreven ontoegankelijk voor de zachte 
recreant. Niet alleen de wandelaar leed onder deze situatie, maar ook de 
amfibieën die zich voortplanten in de diepere karresporen van de dreven. 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare heeft deze situatie onmiddellijk bij de 
gemeenten Maldegem en Knesselare aangeklaagd. Hierop werd beslist 
om gemotoriseerd verkeer in de openbare dreven te verbieden, behalve 
dan voor voertuigen van bosarbeiders en landbouwers. Thans zijn alle 
openbare dreven in het Drongengoedbos op het grondgebied Maldegem 
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gemotoriseerd verkeersvrij en wordt eenzelfde maatregel in Knesselare 
in de nabije toekomst verwacht. 
 

 
 
Wanneer vele mensen worden aangetrokken naar een gebied, leidt dit 
onvermijdelijk tot een grotere verkeersdruk. In eerste instantie ontstaan 
hierdoor gevaarlijker verkeerssituaties en stijgt de geluidsoverlast, 
waardoor de zachte recreatie in het gedrang komt. De Drongengoedweg 
is hier een typisch voorbeeld van. Op tal van plaatsen kruisen wandel-, 
fiets- en ruiterpaden de Drongengoedweg. Natuurpunt Maldegem-
Knesselare is daarom voorstander van het verkeerluw tot verkeersvrij 
maken van de Drongengoedweg; dit vanaf kruispunt van de 
Drongengoedweg en de Westvoordestraat tot aan de parking van het 
Vlaams Gewest, nabij het etablissement “Jagershof”. De wenselijkheid 
en haalbaarheid van een dergelijk initiatief werd ook reeds geduid in een 
mobiliteitsstudie, uitgevoerd door de vzw “Langzaam Verkeer” in 
opdracht van de gemeente Knesselare. In tweede instantie leidt een 
grotere verkeersdruk tot een grotere vraag naar parkeermogelijkheid. 
Nog al te vaak worden auto’s in de waardevolle bermen en dreven 
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geparkeerd, waardoor niet alleen waardevolle natuur wordt vernietigd, 
maar ook opnieuw verkeersgevaarlijke situaties ontstaan. Hier pleit 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare ervoor om prioriteit te geven aan het 
aanduiden en realiseren van een parking. De hoogdringendheid van een 
bezoekersparking wordt perfect geïllustreerd door de huidige 
ontwikkelingen in de Drongengoedhoeve. Verschillende evenementen 
hebben de laatste jaren duizenden bezoekers naar de hoeve getrokken, 
waarbij de nood aan parkeermogelijkheden telkens opnieuw door de 
gemeente Knesselare wordt erkend, maar deze nog steeds niet werd 
gerealiseerd. 
 
Wat de Drongengoedhoeve betreft is Natuurpunt Maldegem-Knesselare 
voorstander van het concept “landschapsinfocentrum”, waarbij de hoeve 
als uitvalsbasis voor kennismaking met het bos- en heidegebied en bij 
uitbreiding het volledige Meetjesland wordt voorgesteld. Een dergelijk 
bezoekerscentrum zou de gedroomde toegangspoort tot onze waardevolle 
natuur betekenen. Vanuit deze optiek is de huisvesting van het 
kunstenaarsgezelschap Cuesta, het artisanaal broodbakken, de 
kruidentuin en de gerestaureerde boomgaard hier zeker op zijn plaats. 
Moeilijker wordt het wanneer de locatie ook wordt gebruikt voor 
evenementen, waarbij het verband met landschap, natuur en 
Meetjeslandse cultuur verder te zoeken is. Zo horen lawaaierige en of 
nachtelijke evenementen, zoals de Elfjulivieringen van de laatste jaren en 
nachtelijke barbecues, hier niet thuis. Natuurpunt Maldegem-Knesselare 
pleit daarom voor een duidelijke aflijning van wat kan en niet kan in de 
Drongengoedhoeve. Bij deze aflijning is het belangrijk om telkens 
opnieuw de vraag te stellen: “Hoort een dergelijke activiteit thuis in een 
bezoekerscentrum?”. Indien niet, dan zullen we er blijven voor pleiten 
deze activiteiten niet in de Drongengoedhoeve te laten doorgaan. 
 
 
Sportvliegerij hoort hier niet thuis! 
 
Het Drongengoedbos wordt wel eens als potentieel stiltegebied genoemd. 
In 1992 wezen metingen, uitgevoerd door de provinciale overheid, als 
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minima 30-35 dB(A) met pieken tot 80 dB(A) aan. Recent wezen 
metingen nog dezelfde waarden aan. Dicht bij de drukke wegen zoals 
N44, N461 en N499 is dit te verwachten, maar ook op die te verwachten 
stille plekken midden in het bos worden zulke pieken in de weekends 
opgetekend. Deze lawaaihinder wordt veroorzaakt door de sportvliegerij 
vanaf het Urselse militaire domein. Dergelijke lawaaierige activiteiten 
horen niet thuis in het ecologisch en landschappelijk waardevolle gebied! 
 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare en zijn voorganger Quercus heeft 
deze mistoestanden dan ook regelmatig aangeklaagd; voorlopig echter 
zonder afdoend gevolg: de sportvliegerij vindt er nog steeds plaats. 
Enkele resultaten konden evenwel worden geboekt, zo o.a. de weigering 
tot oprichting van een school voor parachutisten. Samen met de 
werkgroep “Drongengoed” en “Geen Loodsen, maar Bossen” kon ook de 
NAVO-doelstelling tot oprichting van loodsen worden tegengehouden. 
Tegen een aanvraag voor zweefvliegen werd bezwaar aangetekend 
omwille van toenemende lawaaihinder bij het optrekken als dit zou 
gebeuren door motorvliegtuigen. Met de lier moesten dan weer zeer 
waardevolle bermen worden ingepalmd. Ook de geruchten over de 
mogelijke oprichting van een burgerluchthaven werden en worden met 
argusogen gevolgd. Kortom, met de regelmaat van de klok duiken 
nieuwe bedreigingen van het natuurgebied vanaf het militaire vliegveld 
op en telkens opnieuw wordt vanuit de kant van de natuurbeschermers 
fel gereageerd. Ondanks al die protesten konden de beide vliegclubs 
echter toch een uitbreiding van de vlieguren bedingen. Daar waar enkele 
jaren terug enkel tijdens de weekends en op feestdagen werd gevlogen, 
wordt de rust thans ook op vrijdag verstoord. Nieuw hierbij is de 
organisatie van formatievluchten, waarbij de lawaaihinder uiteraard 
navenant is. 
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Niet alleen de rust voor mens en dier wordt verstoord, de 
sportvliegactiviteiten hebben ook een direct effect op de 
bosontwikkeling. Zo moet in westelijke richting en in het verlengde van 
de startbaan een opgaand eikenbestand langs de Drongengoedweg 
worden gerooid om storende windturbulentie tijdens het opstijgen 
ongedaan te maken en de sportvliegbewegingen veiliger te maken. 
 
Om het plaatje helemaal complex te maken bevindt de basis van deze 
activiteiten zich op militair domein waar andere regels gelden dan in de 
rest van Vlaanderen. Ook de bevoegdheden zijn anders verdeeld, 
waardoor het extreem complex wordt om op een efficiënte manier 
mistoestanden aan te klagen. Problemen met de sportvliegerij zijn er al 
altijd geweest en zolang die activiteit hier is gehuisvest zal dit dus altijd 
wel zo blijven. Natuurpunt Maldegem-Knesselare pleit dan ook voor een 
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uitdoofbeleid van de sportvliegactiviteiten vanaf het Urselse militaire 
vliegveld. 
 
 

CONCLUSIES 
 
 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare heeft gerealiseerd... 
 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare heeft in totaal reeds 92,5 ha in 
eigendom in het aandachtsgebied Burkel – Drongengoedbos – Keigatbos. 
In deze natuurreservaten wordt gestreefd naar een beheer in functie van 
een evenwichtige optimalisatie van een historisch aanwezige en 
ecologisch uiterst waardevolle mozaïek van streekeigen bos-, heide- en 
open boslandschappen. Deze doelstellingen worden bereikt met de 
onmisbare hulp van tal van vrijwilligers. Voor onze afdeling moet natuur 
dan ook voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn, wat we sinds jaar 
en dag verzilveren door het organiseren van heel wat publieke gegidste 
wandelingen, ons engagement in het schoolleven en het ter beschikking 
stellen van speelbossen. Deze visie vertaalt zich verder ook op het vlak 
van onze maatschappelijke vertegenwoordiging van Natuurpunt 
Maldegem-Knesselare, waarbij onze bestuursleden in verschillende 
raden de belangen van onze natuurwaarden behartigen, o.a. in de 
milieuraden en de gemeentelijke commissies ruimtelijke ordening van de 
beide gemeenten Maldegem en Knesselare-Ursel. 
 
 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare wenst en geeft 
prioriteit aan... 
 
Het verdere herstel, ontwikkeling en ecologische en landschappelijke 
optimalisatie van streekeigen bos-, heide- en open boslandschappen blijft 
dé prioriteit van Natuurpunt Maldegem-Knesselare binnen onze 
natuurreservaten Maldegemveld en Torrebos in het aandachtsgebied 
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Burkel – Drongengoedbos – Keigatbos. Dit moet worden gerealiseerd 
binnen het kader van degelijk doordachte en wetenschappelijk 
onderbouwde beheersplannen. Naast de natuur binnen onze 
natuurreservaten blijven meer en een kwalitatief meer hoogstaande 
natuur buiten de natuurreservaten een belangrijke doelstelling van onze 
organisatie.  Natuurpunt Maldegem-Knesselare pleit voor de realisatie 
van een ecoduct als verbinding tussen Burkel en het Drongengoedbos, 
een verdere uitbouw van het ecologisch wegbermbeheer binnen de 
gemeenten, alsook de uitbouw van een poelenplan in samenwerking met 
de beide gemeenten, het Regionaal Landschap Meetjesland en het 
Agentschap voor Natuur en Bos. Verder ijveren we ervoor om iedereen 
maximaal van deze natuurwaarden te kunnen laten genieten door het 
zacht recreatief medegebruik te optimaliseren. Hierbij streven we er naar 
de Drongengoedhoeve als landschapsinfocentrum en niet als 
commercieel centrum uit te bouwen, de mobiliteit (en dus 
verkeersveiligheid en rust) in het aandachtsgebied grondig aan te pakken 
en de sportvliegactiviteiten vanaf het militaire vliegveld in Ursel te 
beëindigen. 
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EXTRA                          FEEST                         EXTRA 

IN HET MALDEGEMVELD 
ZONDAG 7 SEPTEMBER 2008 

 
Als ideale gelegenheid om van de realisaties, wensen en prioriteiten van 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare op de hoogte gebracht te worden en 
aan de realiteit te toetsen wordt op zondag 7 september 2008 een 
wandelhappening in het natuurreservaat Maldegemveld georganiseerd. 
Iedereen is van harte welkom op dit publieksevenement! 
 
Het Maldegemveld, op de 
grens van Maldegem en 
Knesselare, heeft de 
laatste vijf jaar grote 
wijzigingen gekend. 
Dankzij een Europees 
LIFE-project kon het 
natuurgebied uitgebreid 
worden en werden grote 
werken uitgevoerd die 
diverse dieren- en plantensoorten meer kansen geven. 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare kan nu aan de wandelaar als het ware 
een nieuw en van nature waardevoller gebied voorstellen. Daarom 
nodigen we alle geïnteresseerden, wandelaars, natuurliefhebbers en 
omwonenden uit om kennis te komen maken tijdens een groot feest. 
 
 
Trefpunt 
 
Centrale plaats is een grote tent langs de Drongengoedweg ter hoogte 
van het Jagershof. 
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Programma 
 
Vanaf 13h30 : Doorlopend vrij wandelen in het Maldegemveld en 

Drongengoedbos. Onderweg vertellen landschapsposten je alles over 
de plaatselijke natuur. 

 
14h00 : Verken het Maldegemveld in het gezelschap van Thuis-acteur 

Pol Goossen. 
 
14h15 tot 17h00 : Diverse themawandelingen maken je wegwijs in de 

planten- en dierenrijkdom van het Maldegemveld: plantenwandeling 
(14h15), viezebeestjeswandeling (14h45), paddenstoelenwandeling 
(15h15) en ontdekkingstocht (15h45). 

 
17h00 : Vrijlating van herstelde vogels door het Vogelopvangcentrum 

van Beernem: een unieke belevenis! En verder… tal van infostands 
omtrent natuur en milieu, in het Natuurpunt-café is het heerlijk 
nagenieten bij een verfrissend drankje. 

 
 
Deelnameprijs 
 
De deelnameprijs bedraagt 1 euro per persoon, maximum 3 euro per 
gezin voor leden van Natuurpunt, of 2 euro per persoon, maximum 6 
euro per gezin voor niet-leden. Elk gezinslid krijgt bij de inschrijving een 
drankbon en elk gezin een wandelfolder van het Maldegemveld. 
 
 
Meer informatie 
 
Meer informatie vind je op www.natuurpunt.be of bij Steven De 
Bruycker, steven.debruycker@natuurpunt.be, 0473 85 53 35. 
 

http://www.natuurpunt.be/
mailto:steven.debruycker@natuurpunt.be
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EXTRA                HEIDEHERSTEL                EXTRA 

OP HET MILITAIR DOMEIN TE URSEL           
EEN INITIATIEF VAN HET AGENTSCHAP VOOR 

NATUUR EN BOS 
 
Eind juli startten de werken op het militaire vliegveld van Ursel 
(Knesselare). Deze werken kaderen in het Europese LIFE-
natuurherstelproject DANAH - een samenwerking tussen het Agentschap 
voor Natuur en Bos en Defensie - om het heidelandschap van weleer op 
12 militaire domeinen in Vlaanderen te herstellen.  
 
 
Ruimte en licht voor heide  
 
Om deze zeldzame heide in Ursel opnieuw het daglicht te gunnen, 
worden de naaldbomen in de strook tussen de landings- en taxibaan op 
het militaire vliegveld gerooid. De oude beukendreven en 
alleenstaande/groepjes loofbomen blijven hierbij gespaard. Daarna wordt 
de organische toplaag van de bodem afgeschraapt (plaggen). Hierdoor 
krijgt de heidezaden, die zich al tientallen jaren in de bodem schuil 
houden, voldoende licht en ruimte om zich volop te ontwikkelen.  
 
Dit heideherstel schept meteen nieuwe kansen voor zeldzame planten 
(hondsviooltje, heidekartelblad…) en vlinders (het groentje, de kleine 
ijsvogel- en aardbeivlinder…). Met deze maatregel zorgt het ANB 
volgens de Europese Habitatrichtlijn voor de instandhouding en 
uitbreiding van het – zeker in Oost-Vlaanderen – zeldzame vegetatietype 
‘Atlantische heide en heischrale graslanden’. Het beheer van de heide zal 
bestaan uit regelmatig maaien en het laten grazen van schapen. De 
gerooide bomen te Ursel wordt gecompenseerd op het militaire domein 
te Brustem (Sint-Truiden). 
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Bosuitbreiding in het Meetjesland 
 
Naast dit heideherstel voor méér biodiversiteit blijft bosuitbreiding in het 
Meetjesland een belangrijke doelstelling van het ANB. Deze 
bosuitbreiding focust zich op de verbinding en de versterking van de vier 
bestaande boscomplexen (Drongengoed met uitlopers naar Burkel en 
Keigat, het Leen, de Lembeekse bossen en Markette/Maria-Aalter). Op 
termijn wenst het ANB in het Meetjesland effectief 400 ha 
bosuitbreiding te realiseren en door gewestplanwijzigingen 300 ha extra 
ruimte voor bos te voorzien. Deze bosuitbreidingen verlopen in overleg 
met de betrokken actoren en het aankoopbeleid is steeds gebaseerd op 
vrijwilligheid. Sinds 2000 heeft het ANB 30 ha bosuitbreiding in het 
Meetjesland gerealiseerd. 
 
 
Info: 
 
Op dinsdag 23 september geeft ANB uitleg over het belang van dit 
heideherstel en het verloop van de werken. 
 
Afspraak om 18h00 aan de parking van het Jagershof (Drongengoedweg 
11, 9910 Ursel). Geef vóór 21 september een seintje op 
ovl.anb@vlaanderen.be of op tel. 09 265 46 40. Vermeld tevens je naam 
en het aantal deelnemende personen. 
 
Op www.danah.be vind je verdere info over het verloop van de werken. 

http://www.danah.be/


Natuur veilig gesteld 
 
Onze jonge afdeling telt reeds 5 reservaten, waarvan 2 in eigendom. 
Hierin wordt er al een aantal jaar gewerkt om bepaalde biotopen terug op 
te waarderen. Vooral ons heideterrein, het Maldegemveld, heeft op korte 
tijd bewezen dat er een groot potentieel is voor een flora van schrale 
bodem. Ook het Kanaalreservaat herbergt al een reeks zeldzame plantjes 
en jaarlijks steekt er wel een nieuw zijn kopje boven. Onze jongste telg, 
het Torrebos, is een klein bos met een grote variatie aan streekeigen 
bomen. 
 
Voor de uitbouw van deze reservaten aan uw achterdeur is natuurlijk 
geld nodig. U kan uw gift storten op het rekeningnummer van Natuur-
punt: 230-0044233-21. Giften vanaf € 30 zijn fiscaal aftrekbaar, een at-
test wordt automatisch opgestuurd. Twee van deze reservaten hebben een 
eigen projectnummer. Bij vermelding van dit nummer wordt uw donatie 
speciaal voor dit reservaat gebruikt. Voor het Maldegemveld is dit 
projectnummer 6627 en voor het Torrebos is dit 6639. 
 
 
 



Waar doen we het voor? 
 
Ontstaan uit de fusie tussen Natuurreservaten vzw en De Wielewaal vzw 
werd Natuurpunt met meer dan 53000 leden, duizenden vrijwilligers en 
meer dan 11000 hectaren natuurgebied in beheer, meteen ook de 
belangrijkste vereniging voor natuurbehoud en landschapszorg in 
Vlaanderen. Natuurpunt zet zich in voor meer en betere natuur, zowel 
binnen als buiten de bestaande natuurgebieden. Tot haar kerntaken 
rekent de vereniging tevens landschapszorg, beleidswerking, 
natuurbeleving, natuurstudie, vorming en educatie. 
 
Door nog meer inspanningen te leveren in het domein van de natuur- en 
milieu-educatie wil Natuurpunt zoveel mogelijk mensen doen inzien dat 
natuur, open ruimte, zuivere lucht en proper water het leven aangenamer 
maken, dat de verscheidenheid aan planten en dieren in onze 
onmiddellijke omgeving een verrijking betekent en dat het de moeite 
loont om het gedrag en de levenswijze van de andere levende wezens 
nader te bestuderen. 
 
We mogen echter niet op onze lauweren blijven rusten. Nieuwe leden 
zijn steeds welkom en vergroten onze slagkracht. 
 
Lid worden van Natuurpunt: 
          stort € 20,00 op rek. nr. 230-0044233-21 
Lid worden van Natuurpunt + Natuur.Focus of Natuur.Oriolus: 
          stort € 28,50 op rek. nr. 230-0044233-21 
Lid worden van Natuurpunt + Natuur.Focus + Natuur.Oriolus: 
          stort € 34,50 op rek. nr. 230-0044233-21 
 
Vanaf 2001 ontvangt u als lid niet alleen 5 keer per jaar Natuur.Blad, 
maar ook 4 maal per jaar deze nieuwsbrief met nieuws uit de afdeling. 
Indien u niet in Maldegem of Knesselare woont, gelieve dan te melden 
bij Natuurpunt dat u bij afdeling Maldegem-Knesselare wenst 
ingeschreven te worden. 
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