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Brandhout en weidepalen te koop 
 

Geïnteresseerden in verschillende soorten ongekliefd brandhout (op 
lengte gezaagd) of kastanjehouten weidepalen kunnen hun naam,adres 
en telefoonnummer doorgeven aan Johan Bosmans  (telefoonnummer 
050/720092 of johanbosmans121@hotmail.com).  
 



Voorwoord 
 
Everzwijnen in het Drongengoed: Een verhaal van kijken naar het verleden 
en hopen op een mooie toekomst?  
 
Tijdens de voorbije zomer werden opnieuw everzwijnen gespot in het 
Drongengoed. Deze keer waren ze met z’n vijven! Onmiddellijk herbegon 
dan ook de discussie over de eventuele noodzaak van het elimineren van 
de dieren. Dit met als meest aangehaalde redenen: “Ze horen hier niet 
thuis”, “Ze veroorzaken schade, ook binnen de natuurgebieden” of  “Ze 
vormen een probleem voor de veiligheid”. Zonder mezelf een specialist ter 
zake te durven noemen, acht ik het evenwel nodig enige nuance in deze 
discussie aan te brengen. Vandaar deze poging tot tot nadenken 
stimulerend voorwoord... 
 
Dat everzwijnen hier niet thuis zouden horen is in ieder geval niet 
onmiddellijk mijn visie. Als je er "De Bossen van Vlaanderen" op naslaat, 
dan bleken everzwijnen hier tot begin 20ste eeuw rondgelopen te hebben. 
Het laatste everzwijn in Ursel werd zelfs in 1960 waargenomen, maar de 
herkomst van deze laatste blijft onduidelijk. Vanuit dat standpunt horen 
trouwens ook de reeën en zeker de damherten hier niet thuis. Reeën 
behoren tot onze oorspronkelijke lokale fauna, maar verdwenen in de loop 
van de 20ste eeuw. Damherten verdwenen dan weer zo’n 10000 jaar 
geleden uit onze contreien. Hetzelfde argument pro een lokale eliminatie 
zou dus ook voor deze soorten gebruikt kunnen worden. Toch is het 
blijkbaar mogelijk de beide soorten een plaats in het ecosysteem van het 
Drongengoed te gunnen en leren we opnieuw met z’n allen te leven met de 
aanwezigheid van dergelijk groot wild in onze buurt. Laat het groot wild 
van weleer maar terug komen. Naar mijn mening zijn we er ons toe 
verplicht ervoor te zorgen dat ook voor hen een plaats in onze 
natuurgebieden is weggelegd. 
 
Een ander veel gehoord argument betreft de zogenaamde “berokkende 
schade”, maar ook hier moeten we durven nuances aan te brengen: “Wat is 
schade?” Als we denken aan de mogelijkheid tot schade aan onze 
waardevolle natuur, dan moeten we ons ook de volgende vragen stellen: 
“Kan de veroorzaakte dynamiek in het bos- en heide-ecosysteem 
beschouwd worden als schade? Levert deze "schade" (lees hier: 
wroetsporen) ook geen kansen in functie van het terug zetten van de 



 2 
ecologische successie?”. Met andere woorden, dragen de everzwijnen juist 
niet bij tot het behalen van dé doelstelling in natuurgebieden zoals het 
Maldegemveld, nl. natuurlijke verjonging? Misschien bieden everzwijnen 
dus eerder kansen dan bedreigingen voor de natuurwaarden in het 
Drongengoed. Hierbij moeten we echter rekening houden met het aantal 
dieren per oppervlakte: indien deze verhouding te hoog is, dan zal effectief 
de draagkracht van het systeem overschreden worden wat zal leiden tot 
een negatieve ecologische impact. In dit geval zou kunnen sprake zijn van 
populatiecontrole (cf. afschotplannen voor ree (en vroeger ook) damhert), 
maar volgens mij niet van verwijdering (lees: lokale eliminatie). Beter nog 
zou het echter zijn om dit groot wild meer ruimte te geven. Eerder dan 
geïsoleerde, kleine natuurgebiedjes, gedragen vooral grote aaneengesloten 
natuurgebieden zich veel meer als efficiënte ecosystemen. In dergelijk 
grote natuurgebieden zouden processen als natuurlijke selectie ook voor 
deze grote soorten opnieuw van belang kunnen zijn. Een grondige 
hervorming van de ruimtelijke structuur in het gebied Burkel-
Drongengoed-Keigatbos, zoals voorgesteld door de Vlaamse overheid en 
ondersteund door Natuurpunt Maldegem-Knesselare, ligt dan ook voor de 
hand en dringt zich op. Kortom: “Zijn we bereid deze verruimende visie 
een kans te geven of stellen we ons opnieuw angstig, behoudsgezind voor 
verandering op?”. 
 
Schade aan landbouwgewassen is er uiteraard wel en dit mag niet ontkend 
worden. Hoe deze schade aan landbouwgewassen zich verhoudt ten 
opzichte van de mogelijke ecologische winst moet evenwel nog voor onze 
streek bepaald worden. Hier moeten we naar mijn mening gaan gluren bij 
de buren in Wallonië, Frankrijk en Nederland, waar ook everzwijnen in 
landbouwgebieden voorkomen, maar waar eliminatie meestal niet op het 
programma staat. Zowel preventie van schade via slimme maatregelen, als 
vergoeding van geleden schade behoren hier tot de opties. Uit te zoeken 
dus… 
  
Veiligheid... Ik heb al veel straffe verhalen gehoord over aanvallende 
everzwijnen, maar zelf ken ik niemand die ooit zoiets heeft meegemaakt of 
zelfs maar een vriend heeft die dit zou zijn overkomen. Verder gaan we 
jaarlijks met zijn honderdduizenden, zoniet miljoenen lustig in de 
Ardennen en omstreken wandelen, waar het bij wijze van spreken zwart 
ziet van de everzwijnen. Nergens wordt zelfs in de Ardennen iemand 
afgeraden er van de natuur te gaan genieten omdat er everzwijnen zouden 



 3 
rondlopen (zij het uiteraard op de paden). Ik durf hieruit te concluderen dat 
een everzwijn helemaal niet zo’n grote bedreiging vormt, maar dat de 
lokale publieke opinie hierin wordt opgestookt. En, angst is een slechte 
raadgever, dat weten we allemaal...  
 
Een verkeersongeval veroorzaken kan natuurlijk wel en daar moeten we 
waakzaam voor zijn. In het Drongengoed bevinden zich echter 
voornamelijk rustige, landelijke wegen. Traag rijden is hier sowieso de 
boodschap en het verkeersvrij maken van een deel van deze wegen (o.a. 
noordelijk deel Drongengoedweg) ligt hier voor de hand. De N44 zorgt 
echter wel voor een groter gevaar tot aanrijding. Nu, ook hiervoor bestaan 
oplossingen. Ook in Wallonië,  Frankrijk of Duitsland lopen express- en 
autosnelwegen doorheen groot wild-rijk gebied en hiertoe worden de 
gepaste maatregelen getroffen. De Franse autosnelwegen bijvoorbeeld 
worden steevast voor het groot wild afgesloten door een continue 
omheining en her en der wordt de dieren doorgang verleend via ecotunnels 
of ecoducten. Natuurpunt Maldegem-Knesselare steunt dan ook ten volle 
het Vlaamse initiatief om langsheen de N44 en ter hoogte van het 
Drongengoed-Burkel complex een dergelijke infrastructuur te voorzien. 
 
Ik zou kunnen blijven nuancerend doorgaan, maar samenvattend zou ik 
willen stellen dat het opnieuw aanwezig zijn van everzwijnen ons ten 
minste een nieuwe stimulans biedt om na te denken en te discussiëren over 
de toekomst van de ecologische potenties van het Drongengoed én ruime 
omgeving. De overgang van oud naar nieuw, waartijdens we met z’n allen 
(proberen) hoopvol vooruit zien, leek me dan ook de ideale gelegenheid 
voor een dergelijke boodschap. 
 
Op naar een dynamisch 2010, gevuld met positieve en stimulerende 
discussies pro natuur in eigen streek! 
 
 
Steven Degraer. 
Voorzitter Natuurpunt Maldegem-Knesselare 
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Aankondiging algemene vergadering op 24 januari 
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we in januari onze algemene 
ledenvergadering waarop elk gewoon lid van Natuurpunt Maldegem-
Knesselare van harte welkom is. We koppelen dit opnieuw aan een 
prachtige landschapswandeling in een gebied dat normaal niet toegankelijk 
is voor het grote gebied, namelijk Burkelbos. Op 24/01/10 vertrekken we 
om 14:00 uur aan de Boshoeve voor de landschapswandeling. Om 16:30 
zijn we terug voor de algemene vergadering bij een tas koffie en een 
boterham. Voor de versnapering vragen we €5 per volwassene, kinderen 
schuiven gratis aan. Info: Steven Degraer (09/374 76 83) 
  
 

U zoekt / Wij bieden : Natuurgids m/v 
 
Wie graag een wandeling wil onder leiding van een natuurgids of een 
cultuurhistorische gids kan bij ons terecht. Wij bieden de gids die u op 
gelijk welk moment op gelijk welke plaats om het even welk onderwerp 
wenst. En dit niet enkel in onze reservaten maar in de ruime omgeving 
van ons werkgebied van kleuter tot bejaarde, van school tot vereniging. 
Contact: Etienne Vanaelst, 09/3745986 of 0474/642323 of 
vanaelst@base.be. 
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Verslag van de Dag van de Natuur 

Johan Bosmans met foto’s van Hannes Develter 
 
Deze bijzondere beheersdag ging door op 21 november in het Noordelijk 
deel van het Maldegemveld, op het eind van de Harinkweg vlakbij de 
Donkere Gang.  

 
 

Op het programma stond het 
opruimen van het slagveld dat was 
ontstaan bij het vellen en uitslepen 
van populieren door de terreinploeg 
van Natuurpunt. Daartoe moest het 
kleinhout worden verzaagd en op 
hopen gestapeld en moesten de takken 
worden verhakseld en afgevoerd.   
 
Frank was reeds lustig aan het zagen 
toen onze eerste vrijwilligers 
begonnen toe te stromen. Al snel 
hadden we niet genoeg "gezaagde" 
takken .... paniek. Snel een 
veiligheidbroek voor Miel (foto) 
gezocht en met Karel erbij hadden we 
plots drie “zagers” van dienst.  
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Dat bleek ook nodig te zijn daar de vrijwilligers maar bleven toestromen ... 
op het middaguur telden we er maar liefst 20 (exclusief de vlijtige 
kinderen, zie foto’s).  

Steven kwam ook even langs met onze 
cadeautjes .. een sojadrankje. We hebben 
ook hier betere tijden gehad. Ondertussen 
hadden we Kurt ook al gevraagd om nog 
extra drank te gaan halen. 

 
Inmiddels was Paul 
gearriveerd met de 
hakselaar, maar het 
probleem bleek onze 
eigen tractor die niet sterk 
genoeg was om de 
modder te trotseren. Dan 
maar de rollen 
omgedraaid en dat bleek 
beter te gaan (nvdr of dit 
betekent dat Paul voor de 
hakselaar werd gespannen 

dan wel diens tractor was bij het ter perse gaan onduidelijk). 
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Met een heerlijk zonnetje, lekkere soep met ballekes en wat boterhammen 
konden we weer even op krachten komen.  
 

 

 
 
Rond 14:00 uur bleek de hakselaar er genoeg van te hebben en moesten 
deze werkzaamheden gestopt worden. Stilaan begon ook het zagen en 
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dragen zijn tol te eisen en om 15:30 uur werd besloten om de handdoek in 
de ring te gooien.  
  

 
 

 
Belangrijk om te onthouden: 
• er was veel materiaal en veel volk 
• vele "nieuwe" teamleden (dikwijls mensen die al jaren lid waren) 
• we hebben een bèèèèrg werk verzet 
• we waren weer allemaal moe op het einde van de dag .... behalve 

Marleen die nog rustig enkele uren kon doorgaan 
• Nen dikke merci aan allemaal namens het beheerteam 

Maldegemveld  
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Voorlopige activiteitenkalender  2010 (uitneembaar) 

 
 
zaterdag 9 januari: 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 24 januari: landschapswandeling te Burkel  en algemene 
ledenvergadering  
trefpunt: De Boshoeve, Groot Burkeldreef 4 te Maldegem om 14.00u.  
Info: Steven Degraer (09/374 76 83) 
 
zaterdag 6 februari: beheerdag aan de Kanaalberm 
trefpunt: Kanaalbrug, kruispunt Hoekestraat en Zuidleie, te Knesselare om 
9.00u. Info: Etienne Vanaelst (09 374 59 86, Vanaelst@base.be) 
 
zaterdag  6 februari: plaatsing van het paddenscherm langs 
Drongengoedweg  
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m  van café-
restaurant het Jagershof om 9.00u. Info: Kurt De Kesel (09 374 71 16) 
 
zondagvoormiddag  7 februari: plaatsing van het paddenscherm langs 
Drongengoedweg  
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m  van café-
restaurant het Jagershof om 9.00u . Info: John Beylemans (050/720520) 
 
zaterdag 14 februari: 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 6 maart: paddenoverzetactie in het Drongengoed  
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m  van café-
restaurant het Jagershof om 9.00u Info: Etienne Vanaelst (09 374 59 86, 
Vanaelst@base.be) 
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vrijdag 12 maart: paddenoverzetactie in het Drongengoed  
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m  van café-
restaurant het Jagershof om 19.30u  
Info: Kurt De Kesel (09 374 71 16, kurt.dekesel@telenet.be) 
 
zaterdag 3 april: 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 9 mei: vroege morgenwandeling met ontbijt 
trefpunt: Pietendriesmolen, Grote Dries te Knesselare om 5.00u Info: 
Steven De Bruycker ( 0473 85 53 35) 
 
zaterdag 19 juni: midzomer nachtwandeling in het Drongengoed 
trefpunt parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m  van café-
restaurant het Jagershof om 22.00u. Info: Steven De Bruycker ( 0473 85 
53 35) 
 
zondag 6 juni: Meetjeslandse Gordel i.s.m. Agentschap Bos en Groen 
Info: Steven Degraer (09/374 76 83) 
 
zaterdag 12 juni: 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 13 juni : thema wandeling: planten langs de Kanaalberm 
trefpunt: Kanaalbrug, kruispunt Hoekestraat en Zuidleie, te Knesselare om 
14.00u.Info : Etienne Vanaelst (09 374 59 86, Vanaelst@base.be) 
 
zaterdag 3 juli: beheerdag aan de Kanaalberm 
trefpunt: Kanaalbrug, kruispunt Hoekestraat en Zuidleie, te Knesselare om 
09.00u. Info: Etienne Vanaelst (09 374 59 86, Vanaelst@base.be) 
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Nog te bepalen zaterdag in augustus: beheerdag in het Maldegemveld  
Info: Kurt De Kesel (09 374 71 16, maldegemveld@telenet.be) - Karel 
Tack (09 377 69 39) 
          
zondag 29 augustus: thema wandeling: insecten langs de Kanaalberm 
trefpunt: Kanaalbrug, kruispunt Hoekestraat en Zuidleie, te Knesselare om 
14..00u. Info: Etienne Vanaelst (09 374 59 86, Vanaelst@base.be) 
 
zaterdag 11 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) 
 
vrijdag 8-15–22-29 oktober: vogeltrektelling aan den Boombos te Adegem 
trefpunt: Boombos-straat  te Adegem om 8.00u  
Info: Steven De Bruycker ( 0473 85 53 35) 
           
zaterdag 9 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) 
 
september, juiste datum nog te bepalen: barbecue en praatavond 
trefpunt: Polyvalente zaal De Poermolen, Paardenkerkhof 3, Maldegem-
Donk. Info: Johan Bosmans (050 72 00 92) 
         
zondag 24 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, Vanaelst@base.be) 
 
zaterdag 6 november: beheerdag in het Torrebos 
trefpunt: Den Ouden Stam, Aalterbaan 229, 9990 Maldegem om 09.30u  
Info: Dirk Develter (050 71 91 82) 
 
11-12-13 november: wandelweekend in Voeren 
Info: Steven De Bruycker ( 0473 85 53 35) 
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zaterdag 20 november: Dag van de Natuur 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) 
 
november- december: wintervogeltelling langs Kanaal Gent-Brugge en 
Leopolskanaal  Info: John Beylemans (050/720520) 
 
zaterdag 11 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 18 december: beheerdag aan de Kanaalberm 
trefpunt: Kanaalbrug, kruispunt Hoekestraat en Zuidleie, te Knesselare om 
09.00u. Info: Etienne Vanaelst (09 374 59 86, Vanaelst@base.be) 

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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Paddenoverzet actie - Drongengoedweg in 2009: een 
eindbalans  

Kurt De Kesel en John Beylemans 
 
Reeds meerdere jaren worden er veel platgereden kikkers, salamanders en 
padden opgemerkt langsheen de Drongengoedweg, of ook Krakeelweg 
genoemd in het Drongengoedbos. Vooral in de maanden februari en maart 
is dit aantal vrij hoog. De reden hiervoor is snel te vinden. Langsheen de 
Drongengoedweg zijn er verschillende voortplantingspoelen gesitueerd die 
jaarlijks massaal bezoek krijgen van honderden padden, kikkers en 
salamanders. De “grouk-grouk-grouk” roep van de bruine kikker of het 
klagend “oink-oink-oink” geluid van de gewone pad is dan in de omgeving 
van de poelen van op ruime afstand goed te horen. Echter is ook het 
autoverkeer langs deze Drongengoedweg de laatste jaren sterk gestegen, 
vooral tijdens het weekend. Daardoor komen veel padden, kikkers en 
salamanders terecht onder de wielen van een auto of worden ze omhoog 
gezogen tegen de onderkant van de wagen die aan een hoge snelheid komt 
aangereden.  
 
Om een goed beeld te krijgen van deze amfibieëntrek en  om het aantal 
verkeersslachtoffers zo laag mogelijk te houden werd er voor de eerste 
maal een  paddenoverzet actie opgestart in het Drongengoed door 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare i.s.m. de gemeente Maldegem en 
Knesselare. Langs de Drongengoedweg werden vier zones voorzien van 
een scherm die is opgesteld langsheen de trekroute van kikkers, padden en 
salamanders naar de beken en de poelen, waar deze diertjes paren en  eitjes 
af zetten. Om deze paddenoverzet actie in goede banen te leiden werd 
binnen Natuurpunt afdeling Maldegem-Knesselare een amfibieën-
werkgroep opgestart. Op verschillende werkvergaderingen werd de aanpak 
alsook de uitvoering grondig voorbereid.  Dankzij de financiële steun van 
de gemeente Maldegem en Knesselare konden we het nodige materiaal 
zoals kastanje palen, plastieken emmers, pvc scherm en geplastificeerde 
draad aankopen. Deze financiële bijdrage was meer dan welkom daar dit 
materiaal vrij duur is.  Daarna begon het grotere werk. Het plaatsen van 
een 600meter scherm en het ingraven van een 60 tal emmers langs het 
scherm is echt niet te onderschatten zeker wanneer je dit werk moet 
uitvoeren in een dikke kleilaag. Met de hulp van een tiental vrijwilligers en 
de Natuurpunt terreinploeg Wingene werd deze klus begin februari 
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vlekkeloos tot een goed einde 
gebracht, een knap staaltje van 
samenwerking, inzet en 
enthousiasme! 
 
Alles stond nu klaar om vanaf 
half februari de eerste 
amfibieën te tellen die in de 
emmers terecht kwamen of 
zich bevonden langs het 
scherm. Daarna worden het 
aantal kikkers, padden en 

salamanders geteld en worden ze veilig los te laten aan de andere kant van 
de Drongengoedweg, richting voortplantingspoel. Ruim 15 waakzame 
natuurliefhebbers hadden zich opgegeven om aan deze telactie gedurende 
een 8 tal weken deel te nemen. Aan de hand van een tellijst kon iedere 
teller zijn voorkeurdata doorgeven. Zowel ‘s morgens als bij avond  is er 
geteld geweest. Dit is noodzakelijk daar amfibieën schemerdieren zijn. 
Vooral bij regenachtig  weer of hoge vochtigheid kruipen deze dieren uit 
hun winterschuilplaats en trekken dan instinctief naar water. Men kan 
stellen dat deze biologische wekker pas afloopt indien de temperatuur 
stijgt vanaf 7 à 8°C. Alle gegevens werden naar John doorgestuurd en 
zorgvuldig bijgehouden. Deze gegevens werden ook doorgegeven aan 
Hyla, de reptielen- en amfibieënwerkgroep van Natuurpunt. Een overzicht 
van alle telgegevens van alle paddenoverzet actie in Vlaanderen kan je 
raadplegen via http://www.natuurpunt.be/hyla. Niet alleen vond men 
amfibieën in de  emmers maar vaak trof men er ook kevers, wormen en 
muizen aan. Sommige muizen werden er jammer genoeg dood gevonden 
maar al snel vonden we hiervoor een oplossing door het plaatsen van 
piepschuim of stokjes in de emmers.  
 
Twee publieke avondwandelingen zijn er georganiseerd geweest en op 
beide wandelingen kwamen  tientallen enthousiaste wandelaars op bezoek. 
De eerste avondwandeling was trouwens een gezamenlijke actie met de 
milieudiensten van de gemeente Knesselare en Maldegem en RLM. Ruim 
een dertigtal mensen kwamen er op 27 februari mee tellen, een succes!. Ze 
kregen een ruime en boeiende uitleg door Rik, Lia en Etienne en werden 
overtuigd dat deze overzet actie zo belangrijk is. Amfibieën zijn immers 
belangrijke en beschermde  bio-indicatoren voor ons leefmilieu! 
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Etienne, Rik en 
Lia hadden zich 
ook geëngageerd 
om voor de 
kinderen van alle 
lagere scholen uit 
Maldegem  en 
Knesselare het 
thema “Padden op 
pad” uit de doeken 
te doen. De 
directie van deze 
lagere scholen uit 
Knesselare, Ursel 
en Maldegem  

gingen graag op dit aanbod in. Een twaalftal geleide klasuitstappen werden 
verzorgd.  Niks is beter dan op deze educatieve wijze de kinderen letterlijk 
te laten meevoelen met onze o zo dierbare en kwetsbare natuur! 
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Er werd geteld in vier afzonderlijke zones langs de Drongengoedweg. 
Deze zones waren niet aaneensluitend maar werden zo gekozen naar 
gelang de verwachte trekdensiteit en het grote aantal verkeerslachtoffers 
die er vorig jaar werd vastgesteld. De Drongengoedweg wordt immers 
vooral in het weekend door menig autobestuurder gebruikt. In totaal 
werden er 1300 amfibieën overgezet tijdens 61 teldagen. De trekperiodes 
voor de Gewone pad (zie figuur 1a) waren dit jaar gesitueerd in de periode 
van 11/03 tot 15/03 en 26/03 tot 28/03. Voor de Bruine kikker (fig.1b) 
kwam de trekperiode iets vroeger op gang namelijk vanaf 08/03 tot 15/03  
en was er nog een piekperiode gedurende vijf dagen vanaf 23/03 tot 27/03. 
Aangezien de gemiddelde temperatuur in maart (6.7 °C)  drie graden hoger 
was dan in februari (3.6 °C) werden er  in maart ook meer Gewone padden 
en Bruine kikkers geteld. 

 
Fig.1: overgezette exemplaren gewone pad (fig.1a bovenaan) en bruine 
kikker (fig.1b onderaan) in functie van de tijd.  
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Als we kijken naar figuur 2 met het aantal getelde exemplaren per zone, 
dan valt op dat het aantal padden die werden overgezet  in de zones dichter 
bij de WWF-poel dubbel zo groot is dan in de andere zones. De Bruine 
kikker scoort in alle zones goed maar in één zone zijn het aantal getelde 
exemplaren er ook tweemaal zo groot. De Bruine kikker is duidelijk de 
koploper met 756 exemplaren, daarna gevolgd door de Gewone pad met 
491 exemplaren. Het aantal salamanders is beduidend kleiner, er werden  
53 exemplaren geteld waarvan het aantal Alpenwatersalamanders met 28 
exemplaren het grootst was. Een verklaring hiervoor kan men vinden in 
het feit dat de trekafstand van salamanders naar de voortplantingspoel veel 
kleiner is (< 500 m) dan bij de Gewone pad (< 2 km) of Bruine kikker. De 
overwinteringplaatsen (houtstapels, onder een dikke bladeren laag, boom- 
bodemholtes, …) van salamanders bevinden zich vaak nabij de 
voortplantingspoel. 
 

 
Fig. 2 : het aantal getelde amfibieën per soort en per zone  
 
We kunnen in ieder geval besluiten dat er een duidelijke trekbeweging is 
van de Gewone pad en Bruine kikker naar de WWF-poel. Deze poel is dus 
heel belangrijk en daarom ook hebben we erop aangedrongen bij ANB 
(Vlaams Agentschap Natuur en Bos) dat deze poel best kon geruimd en 
vergroot worden in het najaar.  ANB heeft dit beheerwerk ondertussen ook 
uitgevoerd, waarvoor onze oprechte dank. Om de duurzaamheid van deze 
bestaande amfibieënpopulaties te behouden en te vergroten is het aan te 
bevelen om  meer poelen te creëren in de buurt van deze  WWF-poel. De 
natte zones in het nabije weiland alsook een bestaande poel in het nabije 
bosperceel komen hiervoor in aanmerking.  
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Ook in het natuurgebied Maldegemveld, gelegen aan de overkant van de 
Drongengoedweg; wordt deze duurzaamheidvisie toegepast. Dit najaar 
werden er een drietal bestaande veedrinkpoelen geschoond. Deze poelen 
zijn er in oppervlakte ook tweemaal groter gemaakt.  
 
Tot slot nog een woordje over de getelde verkeerslachtoffers (fig.3). Op de 
plaatsen waar er geen scherm werd geplaatst, deze tussen de zones, hebben 
we 34 platgereden exemplaren gevonden waarvan terug de Bruine Kikker 
de koploper is. Indien we deze overzetactie niet hadden uitgevoerd, dan 
zou het aantal verkeerslachtoffers er dit voorjaar veel  hoger zijn geweest!   

Fig.3 : verkeerslachtoffers per soort en per zone 
 
Op andere plaatsen langs de Drongengoedweg, bv aan de parking ANB, 
werden ook platgereden amfibieën gevonden maar deze zijn hier niet 
meegeteld geweest. Het autoluw maken van de Drongengoedweg tussen 
parking ANB en kruispunt Westvoorde tijdens de trekperiode (vooral 
tijdens de nacht) zou dus een nog betere manier zijn om het aantal 
verkeerslachtoffers van kikker, pad en salamander over het ganse traject 
tot een minimum te herleiden !  
 
We kunnen besluiten dat deze paddenoverzet actie een groot succes is 
geweest. Een woord van dank aan de  bereidwillige mensen (vrijwilligers 
en gemeentelijke milieudiensten) die deze overzetactie mede hebben 
kunnen verwezenlijken is hier zeker op zijn plaats! Honderden dieren zijn 
er geteld en gered geweest in 2009. 
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Er zijn dus voldoende redenen om deze paddenoverzet actie langs de 
Drongengoedweg terug in 2010 te doen. De amfibieënwerkgroep van 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare wil daarom  twee werkdagen, op 
zaterdag 6 februari en zondag 7 februari, organiseren om het 
paddenscherm langs de Drongengoedweg opnieuw te plaatsen.  Een 
groot werk maar met vele handen van bereidwillige medewerkers 
moet dit zeker lukken.  Daarom ook een warme oproep voor extra 
hulp bij het plaatsen van de kastanje paaltjes, het pvc scherm en de 
plastieken emmers. Hopelijk kunnen we rekenen op vele handen van 
bereidwillige medewerkers. Iedere gevangen kikker, pad en 
salamander is er eentje die gered is en die veilig de Drongengoedweg 
heeft kunnen oversteken naar zijn zomerverblijf! En daar doen we het 
tenslotte voor! 
 
Informatie:   
 
Wie komend voorjaar graag zou meehelpen aan deze paddenoverzet actie, 
kan geheel vrijblijvend contact opnemen met : 
 
John Beylemans (050/720520 - john.beylemans@telenet.be) 
Kurt De Kesel (09/374 71 16 - kurt.dekesel.telenet.be) 
Etienne Vanaelst (09/374 59 86 – vanaelst@base.be) 
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Domiciliëringsactie 
 
In november ontvangen 40 000 leden van Natuurpunt, samen met het 
laatste nummer van Natuur.blad jaargang 2009, ook de vraag om het 
lidmaatschap te hernieuwen voor 2010. De overige 40 000 leden 
hernieuwen automatisch via een domiciliëringsopdracht. Die 
‘gedomicilieerde leden’ krijgen bovendien hun lidkaart voor 2010 bij dat 
laatste ledenblad.  
 
Dankzij de domiciliëringen bespaart Natuurpunt 40 000 keer de kost van 
een hernieuwingsbrief en hoeven verder ook geen herinneringsbrieven 
verstuurd. Het zijn die herinneringsmailings die ons jaarlijks duizenden 
euro’s kosten. Dat geld zouden we uiteraard liever besteden aan het echte 
natuurbehoud.  
 
Ben jij ook één van die overtuigde en trouwe leden? Ben jij ook vast van 
plan om nog jaren lid te blijven van Natuurpunt, maar heb je nog geen 
domiciliëringsopdracht? Dan willen we je vragen om zo’n domiciliëring 
toch even te overwegen. Op het gepersonaliseerde domiciliëringsbericht 
moet je enkel nog je rekeningnummer aanvullen, handtekenen en 
terugsturen naar het secretariaat van Natuurpunt, en je blijft lid tot je de 
opdracht herroept bij je bank of via een seintje aan Natuurpunt.  
 
Omdat onze afdeling Maldegem-Knesselare qua domiciliëringen ruim 
onder het Vlaams gemiddelde blijft steken, herhalen we hier deze oproep 
en kregen niet-gedomiciliëerde leden ook een individueel schrijven in de 
bus. Ben je principieel tegen domiciliëringen, dan hebben we daar 
uiteraard respect voor.  
 

 
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 
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 planten 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 
80.000 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. 




