
vu: Develter Dirk 
Torredreef 5 

 9990 Maldegem 
 
 
 

Bos & Hei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdschrift Natuurpunt afdeling Maldegem-Knesselare 
Verschijnt 4 x per jaar ♦ jaargang 9 ♦ nummer 2 ♦ juli 2009 

 

België-Belgique 
PB 

3/9121 



Colofon 
 
Tijdschrift voor de leden van Natuurpunt, afdeling Maldegem-Knesselare. 
Deze editie is verschenen in een oplage van 420 ex. 
 
Werkten mee aan dit nummer: 
Steven Degraer 
Kurt De Kesel 
Dirk Develter 
Etienne Vanaelst 
Karel Tack 
Jan Pauwels 
Luc Dellafaille 
 
Inhoud 
 
Voorwoord         1 
Thema-wandeling: Natuurbeheer in Maldegemveld 2 
De gewaagde werfwagen        3 
Verslag van de beheersdag “Werfwagen”    5 
Vrijwilliger in de kijker: Johan Bosmans    7 
Aankondiging Barbecue en praatavond     10 
Verslag van een beheersdag in het Maldegemveld   11 
Activiteitenkalender        12 
Verslag van tiende wandelweekend te Daun    14 
Kanaalhappening 17 mei 2009      17 
Vogels van Aalter en Knesselare – 20 jaar later, deel 3  19 



Beste Natuurpunters. 
 
En het werd zomer... Een tijd waarin de meesten onder ons verdiend het 
professionele leven even vaarwel zeggen. Een tijd waarin we ook wat tijd 
hebben voor al die zaken, waar we anders niet toe komen. Een tijd waarin 
we op vakantie gaan en van de rijke natuur in Europa of daarbuiten kunnen 
genieten. Een tijd waarin waarin we misschien ook wel even ons steentje 
willen bijdragen aan het bewaren en herstellen van onze eigen lokale 
natuur. Vooral hier is Natuurpunt Maldegem-Knesselare je ideale partner. 
Zo worden jullie allen warm uitgenodigd op de beheeractiviteit in het 
Maldegemveld op 8 augustus 2009. Een ideale gelegenheid om beter 
kennis te maken met ons grootste natuurreservaat door ingewijd te worden 
in de beheerdoelstellingen, maar vooral om ook zelf de handen uit de 
mouwen te steken en daadwerkelijk bij te dragen aan ons lokale 
natuurbehoud. Ik kan je verzekeren dat het een open en deugdoende 
activiteit wordt, waartijdens voor elk wat wils zal worden aangeboden.  
 
Een andere manier om (je eerste) stappen richting een actieve deelname 
binnen Natuurpunt Maldegem-Knesselare te zetten wordt je aangeboden 
op 17 oktober 2009. Dan organiseert de vereniging haar jaarlijkse 
barbecue, waartijdens we vooral elkaar beter willen leren kennen door een 
gezellige avond samen door te brengen. 
 
Samen met heel wat andere activiteiten, zoals opgenomen in onze 
activiteitenkalender verder in dit nummer, worden ook deze zomer en dit 
najaar een periode met heel wat mogelijkheden om nader kennis te maken 
met en bij te dragen aan onze vereniging. Ik hoop dan ook dat jullie talrijk 
op dit aanbod zullen ingaan en we jullie op tal van onze activiteiten zullen 
kunnen verwelkomen. 
 
Geniet er vooral van! 
 
Steven Degraer 
Voorzitter Natuurpunt Maldegem-Knesselare 
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Thema-wandeling: “Natuurbeheer in het Maldegemveld” 
 

Het Maldegemveld, gelegen aan 
de noordoostelijke rand van het 
Drongengoedbos, biedt een 
prachtige afwisseling van heide 
en bos, een aanblik die 
wandelaars steeds weer verbaast. 
Ooit telde het Maldegemveld 
duizenden hectaren heide, 
vandaag de dag herinneren 
slechts enkele gebiedjes aan het 
eens zo rijke heideverleden.  

Dankzij een Europees Life-project  krijgt het natuurgebied een duwtje in 
de rug zodat tal van planten en dieren langzaam maar zeker opnieuw hun 
weg vinden naar het Maldegemveld. In het hart van het natuurgebied  werd 
de heide hersteld in haar volle glorie. In de zomer kleuren struikheide en 
dopheide het landschap hier paars. Bijzondere plantjes als 
moeraswolfsklauw en zonnedauw steken dan hun kopjes op. Op 
houtstapels en knuppelpaden zont de levendbarende hagedis. In de winter 
toveren de goudbruine pollen pijpenstro en de witte berkenstammen dit 
lapje Meetjesland om naar een stukje ‘Hoge Venen’. 
 
De wandeling leidt langs een aantal mooie plekjes, gaat de mogelijkheden 
voor heideherstel na en toont het succes aan van de beheerwerken die 
worden uitgevoerd door vrijwilligers en professionele arbeiders.   
 
Afspraak: zondag 30 augustus om 14 uur, parking van ANB, langs de 
Drongengoedweg, 100 m  van café-restaurant het Jagershof. Contact: De 
Kesel Kurt (09 – 374 71 16, e-mail: maldegemveld@telenet.be) 
 

GRATIS Houtsnippers te bekomen in het Maldegemveld. 
  
We plannen om in oktober in het Maldegemveld wat takkenhout langs 
de Lange Dreef te verhakselen. Geïnteresseerden kunnen hun naam, 
adres en telefoonnummer doorgeven aan Dekesel (telefoonnummer 
093747116, maldegemveld@telenet.be) of Johan Bosmans  
(050/720092) zodat we hen kunnen contacteren als het zo ver is.  
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DE GEWAAGDE WERFWAGEN 
 
Enkele jaren terug hebben we via de Natuurpunt terreinploeg van 
Wachtebeke een werfwagen gekregen. De basis ervan was in prima staat 
en de werfwagen zag er van binnen nog goed uit, de buitenkant echter heel 
wat minder (zie foto hiernaast). Bedoeling was om deze bijna zeven meter 

lange wagen op te 
kalefateren tot een 
mobiele werfkeet 
zowel als public 
relations machine 
met  bar en 

bezoekersruimte 
voor evenementen. 

Ook 
bestuursvergaderin

gen konden er dan 
zelfs in de winter 

plaatsvinden 
dankzij een kacheltje (waarvan momenteel enkel de schouw beschikbaar 
is). Hierdoor zou tenslotte de bouwvallige boshut in het Maldegemveld 
afgebroken kunnen worden. 
 
Oorspronkelijk dachten we eraan de werfwagen zelf te restaureren maar dit 
is er nooit van gekomen. Met tot gevolg dat de wagen anderhalf jaar in het 
bos bleef staan hetgeen de wagen geen goed deed. Na wat heen verhuisd 
naar een droge loods van tuinaanlegger De Pauw en daarna terug naar het 
privéterrein van één van onze bestuursleden hebben we uiteindelijk de 
firma Foré (Ringlaan 11 - B-9900 Eeklo) gespecialiseerd in binnen- en 
buitenschrijnwerk aangesproken om het materiaal te leveren voor de 
restauratie van de buitenkant van de wagen. Met goede moed hebben we 
dan de buitenkant zelf afgebroken (zie foto op volgende pagina) en is de 
wagen vorig najaar verhuisd naar Foré waar de draagstructuur inmiddels 
werd versterkt en zelfs hier en daar vervangen.  Met Foré werd 
afgesproken dat zij op onze kosten de buitenkant zullen restaureren, wat 

inmiddels gebeurd is, maar het 
materiaal hiervoor gratis ter 
beschikking stellen.  
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Eind juni wordt 
het dak door onze 
vrijwilligers van 
roofing voorzien. 
  
Daarmee houdt 
het niet op want 
er dient een 
houtkachel en 
wasbak geplaatst, 
het onderstel 
ontroest en 

geschilderd,er 
moet elektriciteit 
voorzien worden 
via batterij of 

gevoed door een zonnepaneel, de binnenkant bekleed met planchetten,..  
kortom massa’s werk waarbij handige doe-het-zelvers of 
enthousiastelingen (liefst beide in één gecombineerd maar dat hoeft niet 
per sé) meer dan welkom zijn om een werkgroepje “woonwagen” te 
vormen. Twijfel niet en neem contact op met Karel Tack op tel. 
09/3776939 (na 19u) of karel.tack@telenet.be.  

                                                          
                                                    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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Verslag van de beheersdag “WERFWAGEN” 27/06/09 
 
Op het bedrijf Foré aan de Ringlaan te Eeklo hebben we met zijn zessen 
(Kurt,Johan,Frank,Luc,Dirk,Karel) de eerste renovatiewerken uitgevoerd. 
Het was een ideaal weertje om te schilderen en ook om de roofing van het 
dak volledig te vernieuwen.  
 
De dag begon (voor sommigen) om 9u . Toen we aankwamen waren we 
blij verrast dat de firma Foré ondertussen weer niet stilgezeten had: drie 
buitenwanden waren al bekleed met planchetten en ze waren de vierde 
wand aan het afwerken. Het hout van de planchetten is van spar en werd 
thermisch behandeld zodat insecten het niet meer kunnen aantasten,het 
hoeft later niet meer ingestreken of geschilderd te worden. Op het dak 
leggen we een rubberbekleding,het is duurder maar veiliger voor brand en 
het duurt minder lang om het te plaatsen. Ons dak zal 20 jaar waterdicht 
blijven. Maar eerst moeten er rondom rond zinken afdruipprofielen 
geplaatst worden en op de bogen aan de kopzijdes van de wagen vergt dat 
wel wat maatwerk. 

Ondertussen kruipt een 
deel van het team 
onder de wagen om het 
onderstel af te schuren 
en met white spirit te 
ontvetten. Tussen al 
het geklop en gewrijf 
door horen de 

aandachtige 
Natuurpunters een 
koerende zomertortel 
in de struiken aan het 
containerpark. 
 
Wij krijgen 100% 
medewerking van de 
firma Foré onder de 
vorm van een 
veegborstel,stroom,twe
e dunne plankjes en 
mini nagels... De twee 
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oude zinken schoorsteenpijpjes worden ontmanteld en de gaten die ze in 
het dak achterlaten gedicht ,we zullen later wel zien waar we de 
schoorsteen zullen plaatsen. De oude aan flarden gescheurde roofing 
(destijds helemaal vastgeniet!) wordt afgetrokken en we pappen de 
planchetjes van het plafond in met een zwarte visceuze lijm. 
 
De sirene van Foré en een vluchtje distelvinken geven het signaal om onze 
brooddoos boven te halen en om even binnen in de schaduw te pauzeren. 
Dan komt het moment van de waarheid wanneer de stroken van 
zelfklevende rubber op de even sterk klevende onderlaag gelegd worden. 
Ondertussen heeft het onderstel een perzikachtige “beige” kleur gekregen. 
Wees gerust het is maar de primer. Na wat over en weer gerij om 
bijkomende afdruipprofielen en nog extra verf leggen we rond 17u de 
laatste hand aan het werk voor vandaag.  
 
Niet zonder enige fierheid kunnen we stellen dat het project “Werfwagen” 
vandaag een serieuze stap voorwaarts gezet heeft en dat het resultaat 
gezien mag worden.  
 
Volgende stappen: tweede en derdelaag onderstel (in het groen van 
Natuurpunt), elektriciteit en achterlichten en dan binnenbekleding,… 
Ondertussen plaatst firma Foré nog ramen en deuren. 
 
Karel 
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Vrijwilligers in de kijker: Johan Bosmans 
 
Johan Bosmans (42) is afkomstig van Boortmeerbeek bij Mechelen en 
kwam na een korte omzwerving in Knokke-Heist via een Koopjeskrant 
advertentie in Maldegem terecht. Zijn echtgenote Brenda is ook afkomstig 
uit Mechelen maar werkt in Brugge.  Voor Johan maakt het allemaal niet 
zoveel uit want hij is werkzaam in het verre Angola aan boord van een 
boorschip dat diep onder de Afrikaanse zeespiegel nieuwe pijpleidingen 
voor aardolie aanboort in opdracht van Total. Johan is als kapitein van het 
boorschip “Pride Angola” verantwoordelijk voor 162 manschappen.  

  
Johan voelt zich aangesproken door Natuurpunt omwille van de sociale 
contacten (bij voorkeur in open lucht) en om zijn steentje  bij te dragen tot 
het behoud van het weinige dat ons nog rest 
 
Hun taak is het om nieuwe putten aan te boren, waarbij het van het 
grootste belang is met eigen propulsie terplaatse te blijven liggen, dus 
maximaal 70 meter af te drijven zoniet breekt de boorschacht af, met alle 
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mogelijke catastrofale gevolgen vandien. Een pijpleiding over de 
zeebodem voert de olie naar een productieplatform in de buurt waar de 
eerste raffinage gebeurt en tankers om de twee dagen langszij aanmeren 
om de crude over te pompen. Al eens een lekje dicht cementeren, uren 
affakkelen om het potentieel van een nieuwe put in te schatten, technische 
hoogstandjes zoals seismische of afzinkbare schepen... een mens zou er 
bijna lyrisch van worden maar Johan kijkt er niet meer van op. Een groep 
dolfijnen, haaien of walvissen daarentegen ..  Johan is telkens vier weken 
aan het werk, dan een kleine 24 uur onderweg met helikopter, vliegtuig en 
trein om dan vier weken thuis te zijn bij Brenda en bij dochter Marjolein.  
 
Naast biologisch tuinieren is Johans grote passie vooral het houden van 
kleinvee, schapen en geiten en wel  oude rassen zoals ondersteund door 
Steunpunt Levend Erfgoed.  Op zijn voormalig boerderijtje was Johan 
klein begonnen, maar na een algemene vergadering van Natuurpunt met 
wandeling in ons kanaalbermreservaat is de vonk pas goed in de pan 
geslagen. Hij werd door Etienne over de streep gehaald om voor het 
begrazingsbeheer in te staan, wat zich nadien uitbreidde naar het 

Maldegemveld en 
naar de kanaalberm te 
Aalter (Patersveld).  
Inmiddels komen ook 
soortgelijke vragen 
binnen uit Beernem en 
Gevaert Noord... Geen 
distel of braam is 
veilig voor Johan’s 

Mergellanders, 
Ardense Vossekoppen 
en Toggenburgers, 
recentelijk aangevuld 
met Kempische 
geiten. 

 
Johan werd lid van Natuurpunt en daarmee van onze afdeling op een 
ecologie beurs in Brussel en stelde zich gelijk kandidaat penningmeester 
op de eerstvolgende algemene vergadering. Johan voelt zich aangesproken 
door de sociale contacten met wandelaars, leden en bestuursleden, probeert 
zijn steentje  bij te dragen tot het behoud van het weinige dat ons nog rest, 
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voor een stuk ter compensatie van zijn professionele bezigheid. Hij 
vertoeft graag in open lucht, en het Maldegemveld ligt op een boogscheut 
van bij hem thuis.  
 
Zijn voornaamste activiteiten als vrijwilliger bestaan uit het organiseren 
van wisselbegrazing met zijn kudde kleinvee, hetgeen inhoudt dat ze 
dagelijks gecontroleerd moet worden, maar ook regelmatig ontwormd, 
geschoren, verzorgd, verzet naar een ander perceel of teruggevangen (na 
ontsnappen). Etienne, Frank en Brenda springen daarbij in tijdens zijn 
afwezigheid. Stallen moeten schoongemaakt, hooi gemaakt, veerasters 
hersteld,.. Johan is  werkleider in het Maldegemveld, zeer actief beheerder 
(kappen en uitvoeren van hout, exotenbestrijding, organisatie van 
houtverkoop, begeleiding van leerlingen van de landbouwschool van 
Oedelem bij beheerswerken). Hij organiseert de jaarlijkse barbecue, maar 
is ook onmisbaar als penningmeester en voor het materiaalbeheer. Als 
zwaargewicht vrijwilliger buiten categorie is hij wellicht vier maand per 
jaar voltijds bezig voor Natuurpunt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DE  NATUURVRIEND 
 

Edestraat 3 
MALDEGEM 

Tel. 050/71.69.03 
Gesloten op dinsdag 

 
Milieuvriendelijke onderhoudsproducten 

Gezonde voeding en biologische groenten 
met biogarantie ’VELT’ 
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Afdeling Maldegem-Knesselare 
organiseert op zaterdag 17 een 

 

Barbecue en praatavond 
 
 
 

Na het aperitief vanaf 17:00 uur ontdekken we hoe vlees uit eigen 
reservaten smaakt. Dit gebeuren gaat door in de Polyvalente zaal De 

Poermolen, Paardenkerkhof 3, 9990 Maldegem-Donk. 
 

 
Inschrijven moet telefonisch op 050/72.00.92 met vermelding van het 
aantal volwassenen, eventuele vegetarische deelnemers en kinderen. 

Deelname in de kosten (exclusief drank) bedraagt €6 per volwassene en €2 
voor kinderen tot 12 jaar. 

.  
Alle leden, hun familie en sympathisanten zijn van harte welkom.



 11 
Beheersdag in het Noordelijk deel van het Maldegemveld 6 juni 2009 
 
Met het (af en toe overschaduwde) zonnetje in de rug hebben we met vier 
vrijwilligers (Kurt,Johan,Patrick,Karel) ’s voormiddags het maaisel van de 
terreinploeg opgeruimd in de Dreef Vermeulen en van het pad van het 
populierbos. De sfeer zat er in met geurende kamperfoelie, salomonszegel 
met nog groene bessen, het concert van zwartkoppen,.. de mooie paarden 
van Vermeulen vonden het niet erg dat ze ons hooi niet kregen. Na de 
picnick verzorgd door Christine werd ’s namiddags het pad van de 
Donkere Gang gemaaid en opgeruimd. Enkele dunne berkjes werden met 
de handzaag neergelegd om het pad meer in het berkenbos te verleggen en 
daarmee de vochtige “karresporen” wat te ontzien. In deze meestal grote 
plassen maar nu niet door aanhoudend droog weer, werden eerder al 
vinpoot- en alpenwatersalamander gevonden.  Er werden takkenschermen  
(tussen palen) gezet tot de hamer brak. Dit pad wordt blijkbaar goed 
gebruikt want we hebben regelmatig wandelaars zien passeren. In het 
berkenbos troffen we verschillende bruine kikkers aan. 
 
In de gekapte zone aan het kruispunt Lange Dreef-Harinkweg werden 
exoten bestreden: zaailingen en opschieters van Amerikaanse vogelkers en 
Amerikaanse eik werden uitgetrokken en stammen werden nabehandeld. 
Het valt op dat één of twee jaar na kapping van de Amerikaanse eiken de 
humuslaag nog altijd dik is en dat er nog maar weinig andere planten in 
opgroeien. Alle exoten zijn opgeruimd. 
 
Volgende beheerwerken zullen er nog uitgevoerd worden : 
  
* de takkenschermen afwerken met hier een daar een tussenruimte om de 
amfibieën die in het voorjaar vanuit het berkenbos naar de plassen trekken 
niet te hinderen 
* twee 2 knuppelpaadjes voorzien voor natte plekken op het pad Donkere 
Gang 
* de zaadbomen van Amerikaanse vogelkers in het berkenbos vellen of 
ringen (zeker deze aan de rand van de gekapte zone 
* de stapels takken aan de gekapte zone wegvoeren  
 
Karel



 12 
Activiteitenkalender  2009 
 
zaterdag 8 augustus: beheerdag in het Maldegemveld 
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m  van café-
restaurant het Jagershof.  afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen 
bij laattijdige aankomst. info: Kurt De Kesel (09 374 71 16, 
maldegemveld@telenet.be) - Karel Tack (09 377 69 39) 
 
zondag 23 augustus : Tweede gratis praktijkles libellencurus aan enkele 
poelen te Ursel ism Natuurpunt Aalter. Trefpunt: aan de parking kerk 
Ursel om 13h. Info en inschrijvingen: Jan Versigghel, 09 375 21 28 
jan.versigghel@skynet.be,  
 
zondag 30 augustus: Thema-wandeling:“Natuurbeheer in het 
Maldegemveld” i.s.m. toerisme Maldegem (zie artikel in dit nummer) 
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m  van café-
restaurant het Jagershof om 14. Info: Kurt De Kesel (09 374 71 16, 
maldegemveld@telenet.be) 
 
zaterdag 5 september: beheerdag in het Maldegemveld  
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m  van café-
restaurant het Jagershof. Afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen 
bij laattijdige aankomst. Info: Kurt De Kesel (09 374 71 16, 
maldegemveld@telenet.be) - Karel Tack (09 377 69 39) 
 
zondag 4 oktober: vogeltrektelling in het Maldegemveld 
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m  van café-
restaurant het Jagershof om 8.00u. Info: Kurt De Kesel (09 374 71 16, 
maldegemveld@telenet.be) – John Beylemans(050/720520) 
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zaterdag 10 oktober: beheerdag in het Maldegemveld  
Trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m  van 
café-restaurant het Jagershof. Afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te 
volgen bij laattijdige aankomst.Info: Kurt De Kesel (09 374 71 16, 
maldegemveld@telenet.be) - Karel Tack (09 377 69 39) 
 
Zaterdag 17 oktober : barbecue en praatavond 
Trefpunt: Polyvalente zaal De Poermolen, Paardenkerkhof 3, Maldegem-
Donk, receptie om 17:00. Info: Johan Bosmans (050 72 00 92) en elders in 
dit nummer. 
 
zondag 18 oktober: vogeltrektelling in het Maldegemveld 
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m  van café-
restaurant het Jagershof om 8.00u. Info: Kurt De Kesel (09 374 71 16, 
maldegemveld@telenet.be) – John Beylemans(050/720520) 
 
zondag 25 oktober:  paddenstoelenwandeling in het Drongengoed 
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m  van café-
restaurant het Jagershof om 14.00u. Info: Etienne Vanaelst (09 374 59 86) 
 
zaterdag 21 november: Dag van de Natuur 
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m  van café-
restaurant het Jagershof. Afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen 
bij laattijdige aankomst. Info: Kurt De Kesel (09 374 71 16, 
maldegemveld@telenet.be) - Karel Tack (09 377 69 39) 
 
zondag 29 november: wintervogeltelling langs Kanaal Gent-Brugge en 
Leopolskanaal Info: John Beylemans (050/720520) 
 
zaterdag 5 december: beheerdag in het Maldegemveld  
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m  van café-
restaurant het Jagershof. Afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen 
bij laattijdige aankomst. Info: Kurt De Kesel (09 374 71 16, 
maldegemveld@telenet.be) - Karel Tack (09 377 69 39) 
 
zaterdag 19 december :beheersdag aan de Kanaalberm 
trefpunt: Kanaalbrug, kruispunt Hoekestraat en Zuidleie, te Knesselare om 
09.30u  Contactpersoon: Etienne Vanaelst (09 374 59 86) 
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Verslag van tiende wandelweekend te Daun 
 
Een verslag van op stap, voor mij de eerste maal,  met vogelaars. 
 
Zoals ze bij de angelsaksen zeggen , wij gaan “down Daun”.  
 
En wijlen weg. Stipt was de trek begonnen en kon ik aansluiten richting 
Daun. De animatie tijdens de vlucht was OK. Deze scoorde ruim 
voldoende zoals ook zij die reeds in onze habitat waren en langzaam aan 
kwamen. De Toon werd gezet, liefst dalend met de driewielkar. Want 
vogelaars zijn creatief om zichzelf niet te kortwieken. Met Deutsche 
pünktligheit eten, slapen, op staan, manillen, wiezen, uno gibberen, een 
gedebruyckerte woordenschat aanspreken,.... vogelaars in hun winterse 
habitat zijn  onverzadigbaar, niets houdt hen tegen. Het zijn meester 
jägermeisters naar hun geliefdkoost dier. 
 
Wij op weg voor een kleine wandeling van 23km, volgend een dagje van 
18 km en om af te sluiten een kraterwandelingetje met kuitenbijter van 13 
km. Een weining vals plat, een streekje wind, een zwiepje druilregen. 
Maar laat ons zeggen met mini gidsen, heen en weer rennend tussen voor 
en achterban. Vele ogen kijkend en veel oren luisterend. Wat wens je 
meer. Alleen met bovengenoemde zintuigen al, zouden we steeds terug de 
jeugdherberg berijkt hebben. 
 
En tijdens onze trek kregen vele vogels andere pluimen, niemand werd 
vergeten, iedereen hoorde erbij.  
 
Het begon voor mij met buizerd en sperwer op de heenreis, een ree langs 
de boskant, klein begin, dat was gewoon “op ver ge zicht”. Later kijken, 
horen en zien. Soms ook lopen, de berg op. Alsof de klapekster het eerste 
deel van haar naam eer moest aandoen toen ze zich liet pronken aan die 
twee ver - kijkers. De waterspreeuw rolde haar loper uit zoals de vele 
vinken, kramsvogels,... Mooie die goudvink op haar takje en weg was ze 
met vrouwlief, de appelvink achterna. Buizerds met glijdende vlucht. De 
roofvogels hielden zich bij de klasiekers ( torenvalk, buizerd, sperwer). 
Maar de kleinsten onder ons spoorden met hun lampen de vleermuizen op.  
Hierbij wil ik u een gedetailleerd verslag geven van minigids Lancelot aan 
miniwandelaar Brecht. Plaats: tunnel, ver weg van moe en va, met 
driewielkar aan de hand 
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 Brecht, ziet ge dat houten hok daar boven . 
 Ja. 
 
 Dat is voor de vleermuizen om in te slapen. 
 Jaa 
 
 En die openingetjes 
 Ja 
  
 Daar langs gaan ze binnen 
 Jaa 
 
 Cool, hé 
 Jaaa 
 
Hoe simpel een verklaring toch kan zijn in de natuur. 
 
Een hapje eten over de middag, een plaagstoot hier en daar. Maar 
genietend van de omgeving, een vlucht kraanvogels , blauwe reigers 
spelend vier op een rij in het moeras. Of een houtsnip wegspurtend in 
vlucht als een bende tweevoeters haar rust verstoorde aan de bosrand. Zij 
met gemak weg, wij stoer onze wandelschoenen het zogezegde vals plat 
opduwend. 
 
Maar laten we eventjes de vogels aan het woord. Vele hebben zich 
aangemeld tijdens dit wandelweekend hier eventjes een opsomming: 
Buizerd, geelgors, klapekster,sijsjes, zwartkop, appelvink, goudhaantje, 
fuut, kramsvogel, koperwiek, koolmees, reiger, ijsvogel, torenvalk, 
meerkoet, dodaars, kraaien en ekster, kraanvogels op trek, merel en co, 
sperwer, matkop, waterspreeuw,blauwe reiger,eend,... Plus dan al diegenen 
die bende wandelaars bekeken . 
 
Soms kreeg je een gedetailleerde uitleg zoals het verschil tussen een 
zwartkop en een matkop. De stierennek als handig tipje om het te 
onthouden 
 
Maar ook dankzij de parate kennis van velen werd het Eifelgebergte, de 
bomen en planten niet vergeten. Vele info werd uitgewisseld tussen het 
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wandelende volk al dan niet gepaard met levenswijsheid maar steeds met 
een laagje luisterbereidheid. Geen gekwebbel van ik weet het beter. 
 
Behalve dan het zogezegde vals plat dat soms wegglijdend werd 
overwonnen door een kleurrijk gezelschap van geel, blauw, groen, op 
wielen, zelfs slapend, inheems, ingevoerd, ... ieder zijn ritme. Van vals plat 
tot kuitenbijter, die grond wist het altijd beter. Samen uit samen thuis. 
Samen eten groot en klein. Und kaffee im thermos. 
 
Maar naar ik hoor was de toon reeds tien jaar eerder gezet. Het regende , 
het zeverde, we zaten ook in de wolken. Het zonnetje deed deugd. En ik 
heb niemand horen zeggen dat hij of zij kou had. Dus ’t zal goed geweest 
zijn en dat was het ook.  En ik dacht:“ Hoe moet het daar in de lente zijn?” 
 
Luc Dellafaille 
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Kanaalhappening 17 mei 2009 
Etienne Vanaelst 
 
Natuurpunt richtte op 17 mei haar tweede kanaalhappening in. Wij hadden 
onze tent opgeslagen aan de brug te St.Joris,  vanwaar onze wandelingen 
startten. Een 60-tal geïnteresseerden kwamen opdagen, namen deel aan de 
natuurwandeling of hielden zich op bij de informatiestand en bar. Wij 
hebben iets met slecht weer want na de in het water gevallen 
Aardgashappening vorig jaar in het Maldegemveld was het alweer geen 
gloriedag en hadden we op iets meer gerekend. De kanaalberm staat er in 
deze periode op zijn mooist en dit moest in de kijker staan.  
 
Het zwaartepunt van de happening lag in de Leiemeersen te Oostkamp. 
Het is reeds traditie om daar jaarlijks in het voorjaar een publieksactiviteit 
in te richten. Uit de korte toespraken van diverse prominenten tijdens de 
officiële plechtigheid die hoofdzakelijk in het teken stond van een 
aangepast beleid voor de ecologische, landschappelijke, recreatieve en 
educatieve waarde van het kanaal. De recente wendingen in het dossier 
Seine-Schelde-West leggen opnieuw druk op het kanaal Gent-Brugge voor 
een mogelijke verbreding. Dit zou zeer nefaste gevolgen hebben voor de 
ecologische en landschappelijke waarden van dit kanaal.  Natuurpunt  is 
van oordeel dat de verbinding tussen Zeebrugge en het hinterland via het 
derde en vierde spoor en de estuaire vaart moet gebeuren.  
 
Met W&Z hebben de plaatselijke beheerders van natuurpunt  onlangs een 
terreinbezoek gebracht langsheen het kanaal Gent-Brugge. Om de 
zichtbaarheid voor de scheepvaart  te verbeteren worden  grootschalige 
kappingen van verboste zones voorzien, gespreid over verschillende jaren. 
De oeverzone, jaagpad en talud wordt vrijgemaakt in een  4-jaarlijks 
terugkerend  cyclisch systeem. Om iets van de landschappelijke waarden 
te behouden kunnen verspreid mooi  uitgegroeide inlandse boomsoorten 
vooral op bovenberm en het hoogste taluddeel blijven staan. Als 
schaduwplaats voor onze grazers zal dit belangrijk zijn. Ook gaspeldoorn- 
en bremstruwelen worden behouden. Natuurpunt staat in voor de delen die 
ze in beheer hebben. Op sommige plaatsen waar verbraming en verbossing 
gezamenlijk optreedt stelt Natuurpunt voor om eenmalige bijkomende 
ruimingswerken op bramen uit te voeren en  een begrazingsraster te 
plaatsen wat in elk geval goedkoper uitkomt dan het cyclisch 
hakhoutbeheer. De kanaalbermen zijn geen erkend reservaat en 
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beheerssubsidies zijn er dus niet en dit zit er ook niet aan te komen. 
Natuurpunt stelt voor dat zulke inrichtingswerken- en kosten door 
financieringsprojecten van W&Z worden gedragen. Wij denken hier in de 
eerste plaats aan de linkeroever te Knesselare en de rechteroever  vanaf 
St.Jorisbrug tot Beernembrug.  Vooral deze zuidelijk gerichte berm is zijn 
ecologische waarde door verbossing aan het verliezen en is de tijd niet 
veraf dat het jaagpad voor wandelaars en fietsers ontoegankelijk wordt.  
Worden wij ooit met Natuurpunt Beernem gemeentegrensoverschrijdende 
beheerders van deze kanaalbermen?  
 
Als afsluiter wil ik nog enkel bijzonder waarnemingen meegeven. Zo werd 
op de beheersdag van 4 juni onder het maaisel een vrouwtje hazelworm 
gespot. Dat was al vele jaren geleden dat nog een levend exemplaar werd 
vastgesteld. De vorige twee waren verdronken exemplaren bij een hoge 
waterstand van enkele jaren terug. De week voordien was het de beurt aan 
een gezinnetje bunzing dat parmantig de onverharde weg overstak. Ook dit 
was wel tien jaar geleden dat ik nog levende bunzingen heb gezien, 
toevallig ook een gezinnetje in het Drongengoed. Opmerkelijk is het hoge 
aantal zingende braamsluipers langs het kanaal. In dezelfde periode zitten 
zes zingende vogels tussen Aalter-Brug en St.Jorisbrug. Allicht is dit maar 
een zeer plaatselijke vaststelling die niet inhoudt dat braamsluipers het 
overal zeer goed zouden doen. 
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Vogels van Aalter en Knesselare – 20 jaar later  
 
De verdwenen broedvogels (deel 3)    Jan Pauwels 
 
Oeverzwaluw Riparia riparia 
 
Lang geleden broedde de Oeverzwaluw in zelfgemaakte holen in 
uitgesleten steile wanden van rivierbochten. Nu vinden ze in Vlaanderen 
bijna enkel op kunstmatige plaatsen nog nestgelegenheid. Meestal gaat het 
echter om tijdelijke broedplaatsen. Dit was bijvoorbeeld het geval in het 
Antwerpse havengebied tijdens de werken aan het Deurganckdok. In 2001 
hebben daar ongeveer 1000 koppels gebroed. Werken bij ons langs het 
kanaal of in de onmiddellijke omgeving ervan, hebben in het verleden 
steeds een grote invloed gehad op het aantal broedgevallen van 
Oeverzwaluwen. Zandwinningsputten of verbredingswerken aan het kanaal 
zorgden tijdelijk voor een geschikte broedgelegenheid. In onze avifauna is 
sprake van een kleine kolonie van een 10-tal nesten in 1981 en 1982 aan 
het Switten te Bellem. Ook in Lotenhulle (Prinsenstraat) broedden in deze 
periode 5 tot 10 koppels aan een zandwinningsput. De laatste 10 jaar is in 
Aalter en Knesselare geen enkel broedgeval meer bekend.  
 
Net buiten onze regio, aan de zandwinningsputten in Merendree waren in 
2002 een 20-tal nesten. Door opeenvolgende afgravingen en verstoring 
werden na 2002 nog enkel tijdens de voorjaarstrek Oeverzwaluwen gezien. 
Een kolonie die het nog wel goed doet, is die aan het Leeuwenhof in 
Drongen met 149 nestholtes in 2007. Bij onze buren in St.-Joris kwamen in 
2007 aan de zandwinningsputten nog 23 koppels tot broeden en in 
Beernem 2 koppels. 
 
Nachtegaal Luscinia megarhynchos 
In 1984 werd het broedbestand in Aalter en Knesselare nog op 20 tot 25 
koppels geschat. Tot 1989 hield de Nachtegaal goed stand in onze 
bosgebieden. Alleen al in Ursel werden in dit jaar 16 territoria geteld. 
Vooral het zuidelijk deel van het Drongengoedbos leek toen heel 
aantrekkelijk. Bijna de hele populatie kwam daar tot broeden. Na 1989 
echter zakte hun aantal drastisch en slechts 4 jaar later was de Nachtegaal 
verdwenen in onze regio. Sindsdien zijn er nog enkel doortrekkende 
exemplaren gehoord. 
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Tabel 6: Aantal broedgevallen Nachtegaal in het Koningsbos. 

 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
aantal bp. in 
Koningsbos 5 5 2 1 1 0 

 
De gegevens van de broedvogelinventarisatie in het Koningsbos toonden in 
1990 al een eerste negatieve trend (tabel 6). In dit 16 ha grote bos – zowat 
het kerngebied van de Nachtegaal – broedde in 1992 een laatste koppel. De 
reden waarom ze hier niet meer broeden ligt niet zo voor de hand. In het 
Koningsbos waar de grootste aantallen voorkwamen is er sinds 1989 niet 
veel veranderd. Ook in Het Leen in Eeklo en in het Provinciaal Domein 
Puyenbroeck in Wachtebeke verdwenen vanaf 1990 alle Nachtegalen.  
 
 
Roodborsttapuit Saxicola rubicola 
 
In 1987 omschreef Ivan Hoste de Roodborsttapuit als een vrij zeldzame 
broedvogel die bijna enkel langs de kanaalbermen tot broeden kwam. De 
soort leek zich toen te herstellen van een dieptepunt in 1980. Ooit was het 
hier een algemeen voorkomende soort en wist Robert Van Deynse in 1946 
in een straal van 300 m rond zijn huis in Ursel 5 koppeltjes broeden. 
 
Vanaf 1987 werden jaarlijks het aantal broedkoppels geteld en op kaart 
gezet. De eerste 5 jaar van het onderzoek kwamen telkens een 10-tal 
koppels tot broeden. In 1992 zakte het aantal tot 8 en in 1993 zelfs tot 6. 
Het jaar nadien hadden wij weer een positief resultaat met 11 koppels. 
Door werkomstandigheden kon ik de 2 volgende jaren niet tellen. Vanaf 
1997 - nog 7 koppels - ging het snel bergaf met de Roodborsttapuit aan het 
kanaal. In 2002 broedde er voor het laatst nog een koppel.  
 
De oorzaken van de verdwijning zijn ons voldoende bekend. Delen van de 
kanaalbermen werden gedurende jaren slecht of helemaal niet beheerd. 
Tussen Bellembrug en Hansbekebrug graasden jarenlang te veel koeien. 
Eind de jaren 80 werden diezelfde bermen dan ook nog geregeld 
overbemest. Op andere plaatsen werd dan helemaal niets gedaan zodat de 
vegetatie danig verruigde. Een andere keer werden vogels verstoord of 
nesten vernietigd door maaien tijdens de broedperiode. Vermoedelijk zal 
de toename van predatoren als Zwarte Kraai, Vos, verwilderde kat en 



 21 
loslopende honden eveneens invloed hebben gehad op het verdwijnen van 
de soort. 
 
Tabel 7:Aantal broedkoppels Roodborsttapuit langs kanaal Gent-Brugge. 

jaar 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 >02 
bp 11 9 9 9 10 8 6 11 ? ? 7 6 5 4 2 1 0 

 
Tabel 7 toont het aantal broedkoppels langs de bermen van het kanaal 
Gent-Brugge tussen Aalterbrug en Hansbekebrug. In ’95 en ’96 werd er 
niet geteld. Na 2002 is de Roodborsttapuit verdwenen aan het kanaal. Het 
goed beheer van de bermen in de omgeving van Bellembrug kwam te laat. 
Op 16 maart 2003 zat er nog een mannetje op de pas geplaatste afsluiting 
van het kanaalreservaat in Bellem. Daarna werden geen Roodborsttapuiten 
aan het kanaal meer opgemerkt. In 2004 en 2006 kwam er enkel in de buurt 
van het Drongengoed (grondgebied Maldegem-Kleit) nog een koppel tot 
broeden.  
 
 
Fluiter Phylloscopus sibilatrix 
 
De Fluiter is altijd al een zeldzame soort geweest in onze bosgebieden met 
hooguit een paar koppels. Hij is na 1990 niet meer waargenomen als 
broedvogel in het hele Meetjesland. Elders in Vlaanderen is sinds de laatste 
jaren eveneens een sterke achteruitgang waar te nemen. Zelden worden nog 
exemplaren op doortrek waargenomen. In 2007 werd op 22 april toch nog 
een zingend mannetje gehoord in het Drongengoedbos. 
 
 
Bonte Vliegenvanger Ficedula Hypoleuca 
 
Tijdens de inventarisatieperiode van onze avifauna tussen 1980 en 1986 
was de Bonte Vliegenvanger hier een onregelmatige broedvogel. Jaren 
ervoor was hij op de meeste plaatsen in Vlaanderen een zeldzaamheid. 
Bonte Vliegenvangers hebben begin de jaren 80 kunnen profiteren van 
nestkasten die pas werden opgehangen als de vogels van hun over-
winteringsgebied hier toekwamen. Zo hadden ze minder concurrentie van 
plaatselijke broedvogels als Koolmees en Pimpelmees. In ’82, ’85 en ’86 
waren er broedgevallen in het Drongengoed. Elders in de regio, zoals in het 
Loveld te Aalter bijvoorbeeld, waren er wel zangposten maar zekere 
broedgevallen werden niet vastgesteld. Ongepaarde mannetjes houden het 
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soms nog weken uit om te blijven zingen, ook wanneer er geen vrouwtje 
komt opdagen. De laatste jaren is de soort hier als broedvogel verdwenen. 
Volgens een Nederlands onderzoek zou dit kunnen te maken hebben met 
de opwarming van de aarde. De periode met veel insecten (rupsenpiek) zou 
de laatste jaren vroeger vallen dan de periode wanneer de jongen worden 
opgevoed. 1 
 
Het laatste broedgeval dateert al van 1999. Toen werden in een nestkast in 
het Drongengoedbos 7 jongen geringd (med. Paul Schollaert ). Op dezelfde 
locatie werden in 1996 ook al 5 jongen geringd. In 1997 waren er zelfs 2 
broedgevallen en elders in het Drongengoed verbleven nog een tijd 2 
ongepaarde mannetjes. De laatste jaren is er alleen nog sprake van 
doortrekkende exemplaren.  
 
 
Goudvink  Pyrrhula pyrrhula 
 
Volgens de notities van Robert Van Deynse zouden er rond 1945-50 
jaarlijks minstens 25 tot 30 koppels in het Drongengoedbos gebroed 
hebben. Ivan Hoste omschreef in zijn avifauna de Goudvink als een vrij 
zeldzame broedvogel die vooral te lijden had van sluikvangst en illegale 
handel.  
Door de aanplant van sparren in onze bosgebieden ontstond er tijdelijk een 
geschikt broedbiotoop voor de Goudvink. Intussen zijn de sparrenaan-
planten te oud en bijgevolg ongeschikt geworden en worden de gerooide 
sparrenbossen niet meer heraangeplant in functie van heideontwikkeling. 
Het gevolg is wel dat de soort verdwenen is als broedvogel en dit niet 
alleen in de regio maar vermoedelijk ook in de rest van het Meetjesland. 
Slechts af en toe wordt er, vooral tijdens de wintermaanden nog eens een 
vogel op doortrek gemeld. 
 
 
Rietgors Emberiza schoeniclus 
 
Met 2 vermoedelijke broedgevallen in 2006 aan de Mortelput in Knesselare 
leek er na jaren van stilte weer wat hoop te zijn voor deze soort. Dit jaar 

                                                     
1 Christiaan Both, Sandra Bouwhuis, C.M. Lessells en Marcel E. Visser, ‘Climate change and population declines in a 
long-distance migratory bird’, Nature, 4 mei 2006 
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waren er echter terug geen aanwijzingen dat er nog een koppel zou gebroed 
hebben.  
Waarschijnlijk was de Rietgors wel altijd al een zeldzame of onregelmatige 
broedvogel in de regio Aalter-Knesselare. Betere broedgebieden liggen in 
de Meetjeslandse polders waar kreken of grachten met overjarig riet en 
opslag van struiken voorkomen. Tijdens de winterperiode zijn kleine 
groepjes foeragerende Rietgorzen aan de kanaalbermen nochtans geen 
zeldzaamheid. Waarschijnlijk gaat het dan om noordelijke vogels die hier 
doortrekken of tijdelijk foerageren. 
 
 
Geelgors Emberiza citrinella 
 
Vroeger behoorde de Geelgors tot de algemeen voorkomende soorten in de 
regio. Eind de jaren 80 kwam daar plots verandering in. Bij weinig andere 
soorten was de achteruitgang zo spectaculair. Een broedvogelinventarisatie 
in Ursel en in delen van Aalter, Bellem en Kleit leverde in 1987 nog 42 
koppels op. Slechts 3 jaar later werden in hetzelfde gebied nog maar 10 
koppels Geelgors geteld (figuur 1). 
 
De jaren erop zakte het 
aantal koppels verder en een 
laatste broedgeval op 
grondgebied Aalter-
Knesselare dateert al van 
meer dan 10 jaar terug. Net 
buiten de regio in de 
boomkwekerijen in Kleit 
waren tot 2004 jaarlijks 1 of 
meerdere zingende 
mannetjes te horen. Op 3 
maart 1997 waren er zelfs 7 
zangposten. In de sparrenaanplant van de boomkwekerijen heeft de soort 
nog het langst weten stand te houden, maar is ook daar verdwenen. In de 
huidige boomkwekerijen is er geen plaats meer voor onkruid en de 
gebruikte bodemontsmettingsmiddelen doden alle levende organismen in 
de grond. 
Elders in het Meetjesland gaat het ook bergaf met de Geelgors. Volgens de 
laatste gegevens waren er aan de Zoete Lucht in Oosteeklo in 2006 nog 2 
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territoria en in 2007 nog 3 zangposten (med. Danny Camerlinck). Elders in 
Vlaanderen gaat het ook bergaf met de Geelgors. In de provincie West-
Vlaanderen heeft men het zelfs over een achteruitgang van maar liefst 
97%. In onze regio was er vorig jaar (2006) een aantal dagen een zingend 
mannetje te horen in Houtem, Aalter (med. Dante Goethals). 
 
De oorzaak van hun spectaculaire achteruitgang ligt vooral bij de 
vernietiging van hun leefgebied. Het kleinschalige akkerland van welleer 
met zomergerst, kruidenrijke bermen en hier en daar wat doornige hagen is 
verdwenen. Het intensief bewerkt landbouwgebied is ‘opgeruimd’ en 
soortenarm geworden. De Geelgors behoort tot de akkervogels en vooral 
bij deze soorten is de achteruitgang het grootst. Die evolutie is niet enkel in 
Vlaanderen merkbaar maar ook in grote delen van Europa. 
 

 
Figuur 1: Inventarisatie van Geelgors in 1987 en 1990. 

 
Met dank aan de leden van de vogelwerkgroep Noord-Oost-Vlaanderen 
voor de informatie van buiten de regio Aalter-Knesselare en dank voor de 
gegevens van de plaatselijke vogelkijkers: Jan Versigghel, Björn 
Deduytsche, Piet Smessaert en Dante Goethals.
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NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE 
Onze jonge afdeling telt 4 reservaten, waarvan 2 in eigendom. Hierin 
wordt getracht 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 Kanaalreser-
vaat herbergt al een reeks zeldzame plantjes en jaarlijks steekt er wel een 
nieuw zijn kopje boven. Het Torrebos tenslotte 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 Natuurpunt: 230-
0044233-21. Giften vanaf € 30 zijn fiscaal aftrekbaar, een attest 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. 
 

Contactpersonen Natuurpunt Maldegem-Knesselare 
 
Steven 
Degraer 

Hoeksken 15, 9991 
Ursel 

Voorzitter 09 374 
76 83 

S.Degraer@MUMM.ac.be 

John 
Beylemans 

Aardenburgkalseide 
396, 9990 Maldegem 

Natuurstudie 
(vogels) 

050 72 
05 20  

john.beylemans@pandora.be  

Johan 
Bosmans 

Onderdijke 41, 9991 
Adegem 

Penningmeester, 
werkleider 
Maldegemveld 

050 72 
00 92  

johanbosmans121@hotmail.com  

Luc 
Dellafaille 

Vellare 41, 9920 
Lovendegem 

Bestuurslid 09 372 
68 23  

lucdellafaille@hotmail.com  

Kurt De 
Kesel  

Kluizestraat 50, 
9910 Knesselare 

Conservator 
Maldegemveld 

09 374 
71 16  

maldegemveld@telenet.be 

Dirk 
Develter 

Torredreef 5, 9990 
Maldegem 

Conservator 
Torrebos, Redactie 

050 71 
91 82  

fa302024@skynet.be 

Karel 
Tack 

Eduard 
Neelemanslaan 5, 
9900 Eeklo 

Beheerder 
Maldegemveld, 
logistiek 

09 377 
69 39 

karel.tack@telenet.be 

Etienne 
Vanaelst 

Westvoordestraat 
21b, 9910 
Knesselare 

Conservator 
kanaalreservaat 

09 374 
59 86 

vanaelst@base.be 

Frank 
Verheye 

Pontweg 29, 9880 
Aalter 

Beheerder 
Maldegemveld 

09 374 
43 08  

frank.verheye2@telenet.be  

Een aantal van bovenvermelde personen vertegenwoordigen onze afdeling 
ook in allerlei commissies en nemen nog andere taken op. Daarnaast kan 
Natuurpunt nog rekenen op verschillende medewerkers!
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Waar doen we het voor? 
 
Natuurpunt is met duizenden vrijwilligers en meer dan 11000 hectaren 
over 500 natuurgebieden in beheer 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. Natuur om in te wandelen of fietsen, natuur om van te 
genieten. Tot haar kerntaken rekent de vereniging tevens landschapszorg, 
beleidswerking, natuurbeleving, natuurstudie, vorming en educatie. 
 
Met jouw lidmaatschap van Natuurpunt geef je samen met meer dan 
76.000 gezinnen in Vlaanderen een duidelijk signaal dat ook jij natuur 
belangrijk vindt. Indien je niet in Maldegem of Knesselare woont, gelieve 
dan bij jouw overschrijving (€ 20,00 per kalenderjaar op rek. nr. 230-
0044233-21) te vermelden dat je wenst ingeschreven te worden bij 
afdeling Maldegem-Knesselare. Zo geniet je van de volgende voordelen :  
 
• 4 maal per jaar ontvang je automatisch 3 tijdschriften vol info over 

de natuur in Vlaanderen zowel als plaatselijk nieuws ; ons nationaal 
tijdschrift “Natuur.blad”, het tijdschrift van de regionale koepelver-
eniging Natuurpunt en Partners Meetjesland, evenals dit tijdschrift 
“Bos en Hei” van de plaatselijke afdeling Maldegem-Knesselare. 
Leergierige leden kunnen zich abonneren op twee meer 
gespecialiseerde tijdschriften Natuur.oriolus en Natuur.focus.  

• Je kunt met het hele gezin gratis deelnemen aan al onze geleide 
activiteiten (cf. kalenders in vermelde tijdschriften en de website).  

• Je geniet 10 % ledenkorting bij aankoop van boeken, t-shirts, 
verrekijkers e.a. in de Natuur.winkel. Je kunt ook met korting 
winkelen bij A.S. Adventure, Tony Mertens en Schoenen Torfs.  

• Je ontvangt een welkomstpakket met daarin een CD met 
vogelgeluiden evenals onze Fiets- en Wandelgids met ruim 100 
wandel- en fietsroutes in Vlaanderen en Wallonië. Je krijgt toegang 
tot de speciale ledenpagina's op de website. Daar vind je onder meer 
80 wandel- en fietskaarten voor onvergetelijke daguitstappen. 


