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 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. 
 



Werk aan de winkel! 
 
De koude wintermaanden lijken nu wel definitief achter de rug, waardoor 
we met z’n allen weer met volle teugen van de ontluikende natuur kunnen 
genieten. De lente: een weliswaar ieder jaar terugkerend fenomeen, maar 
toch eentje waar we het blijkbaar nooit genoeg van krijgen.  
 
Het is de periode waarin heel wat te beleven valt in en rond de poelen. 
Kikkers, padden en salamanders ontwaken uit hun winterslaap en trekken 
naar onze poelen om er hun collega’s te ontmoeten en samen aan de 
toekomst te bouwen. Een helse tocht als je weet dat zo’n kleine dieren over 
een dergelijk – voor hen “onherbergzaam” – terrein tot vele honderden 
meter moeten afleggen. Een trage en onzekere tocht, zeker wanneer een 
weg moet overgestoken worden. Ieder jaar opnieuw worden ontelbare 
amfibieën het slachtoffer van het dodelijke verkeer. Daarom organiseert 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare dit jaar opnieuw haar 
paddenoverzetactie in samenwerking met de milieuraden van de 
gemeenten Maldegem en Knesselare. De actie loopt van midden februari 
tot half april en redde vorig jaar het leven van niet minder dan 1300 
amfibieën langsheen de Drongengoedweg. De actie trekt uiteraard ook de 
aandacht van een breed publiek: door middel van gegidste excursies voor 
scholen en twee vrij toegankelijk wandelingen werden heel wat mensen 
ondergedompeld in het leven van pad en kikker... 
 
De lente is ook de periode waarin onze trekvogels terugkeren en een 
geschikte broedlocatie opzoeken. Ieder jaar opnieuw is het uitkijken naar 
hen en hopen we met z’n allen dat onze streek het uitverkoren stekje van 
heel wat algemene, maar ook zeldzamere vogels mag worden. Om hiertoe 
bij te dragen wordt uiteraard heel wat aandacht besteed aan een gepast 
beheer van onder andere de plaatselijke Natuurpuntreservaten. Hier 
werden onder meer de boomleeuwerik, boompieper, havik en de uiterst 
zeldzame nachtzwaluw op de lijst “Doelsoorten” geplaatst. Natuurpunt 
zorgt voor de geschikte lokale omstandigheden, maar heeft spijtig genoeg 
niet alles onder controle. Externe verstoring, zoals deze veroorzaakt door 
de sportvliegerij vanaf het Urselse vliegveld, blijft roet in het eten gooien. 
Meer informatie over waarom de sportvliegerij niet in het Europees 
beschermde Drongengoed thuis hoort, lazen jullie reeds in de maart 2010 
editie van het Natuurpunt en Partners Meetjeslandse tijdschrift.  
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Ook dit jaar zal Natuurpunt Maldegem-Knesselare zich daarom blijven 
inzetten voor een kwaliteitsvolle Natuur voor Iedereen in onze twee 
gemeenten. We zullen ons hierbij niet alleen richten op wat in onze 
reservaten gebeurt, maar tevens op wat daarbuiten nog allemaal verbeterd 
kan worden. Een – voor de lokale vrijwilligers – arbeidsintensieve, maar 
veelbelovende taak... 
 
Steven Degraer 
Voorzitter Natuurpunt Maldegem-Knesselare 
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LIFE+ Materiaal 
Deel 1 : Op zoek naar een loods 

Kurt De Kesel en Johan Bosmans 
 
De Europese Unie kent een onschatbare ecologische rijkdom. Om die 
natuur te beschermen riep Europa in het begin van de jaren ’90 het Natura 
2000-netwerk en Life+ in het leven. Dit netwerk van speciale 
beschermingszones in Europa vormt vandaag de hoeksteen van het 
Europese natuurbeleid. Om dit natuurbeleid financieel te ondersteunen is 
het programma LIFE+ (L’Instrument Financier pour l’Environnement) van 
de Europese Commissie opgericht. Het biedt een belangrijke financiële 
steun voor zowel aankoop van gronden als voor het ontwikkelen van 
milieuprojecten rond natuurbeheer en natuurbehoud in de verschillende 
Natura 2000 gebieden in Europa. Zeventien projecten van Natuurpunt zijn 
tot op vandaag erkend als Life+ projecten, hiermee is Natuurpunt de 
absolute koploper in Europa.  
 
Eén van de recentste goedgekeurde Life+ projecten is het Vlaams 
Veldgebied dat loopt van 01/01/2009 tot 31/12/2013. Dit LIFE +project is 
gericht op het behoud en het herstel van bijzondere Natura 2000-
leefgebieden binnen de “Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig-
Vlaanderen: westelijk en oostelijk deel”. Deze bossen, heiden en 
valleigebieden van Zandig-Vlaanderen herbergen regionaal belangrijke 
populaties van Boomleeuwerik, Boompieper, Nachtzwaluw, Wespendief 
en Zwarte specht, allen vogelsoorten die zeldzaam en bedreigd zijn in 
Vlaanderen. Bovendien herbergen de heiderelicten een bijzondere soorten 
rijkdom. We denken hierbij aan specifieke planten zoals Heidekartelblad 
en Zonnedauw maar ook aan insecten (als Aardbeivlinder en Groentje), 
aan amfibieën (als Vinpootsalamander en kleine groene kikker) en 
reptielen zoals Levendbarende Hagedis. 
 
In dit project gebieden situeren zich de  volgende natuurgebieden met een 
totale oppervlakte van 500 ha:  
 
•  Heidebos (Wachtebeke-Moerbeke) (260 ha) 
•  Maldegemveld (Maldegem) (86 ha) 
•  Vorte Bossen (Ruiselede) (50 ha) 
•  Gulke Putten (Wingene-Ruiselede) (105ha) 
•  Heideveld-Bornebeek (Beernem) (17ha) 
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•  Zevenkerken, Rode dopheireservaat en Schobbejakshoogte (rond 

Brugge) (9,5 ha) 
 
Volgende doelstellingen en acties zullen er voorzien worden: 

- aankoop van gronden voor uitbreiding 
- opmaak integraal beheerplannen en uitvoeringsplannen met 

voorafgaand inventarisatie en bodemonderzoek 
- éénmalig heideherstel via plagen of afgraven van voedselrijke 

toplaag 
- ontwikkeling van heiden, bossen en valleigebieden + optimaal 

omvorminsgbeheer en begrazingsbeheer 
- verwijderen van exoten (Amerikaanse vogelkers & Amerikaanse eik) 
- bewustwording van publiek en verspreiding van resultaten, 

wandelfolders, info-acties, brochures, infoborden e.d  
- aanleg van wandelpaden 
- aanschaf van materiaal voor herstel en terugkerend beheer  

 
Over deze laatste doelstelling willen we in dit artikel een beetje verder 
uitwijden. Ons te beheren natuurgebied Maldegemveld groeit steeds verder 
aan en dit allemaal bolwerken met bosmaaier en draagberrie is een 
onbegonnen werk. De pure handenarbeid krijgt meer en meer 
ondersteuning door mechanisatie binnen onze vereniging. 
 
Het begon allemaal met een ontmoetingdag in maart 2009 in de loods van 
de terreinploeg Wingene alwaar het Life materiaal stond uitgestald. In de 
voormiddag kregen we een uiteenzetting over het gebruik van Ijzeren 
Paard en Bosmaaier om in de namiddag dan aan het grotere werk te 
beginnen, de tractoren. 
 
Materiaal krijgen is een ding, nu moesten we nog ergens een plaats vinden 
om dit allemaal veilig en droog te kunnen opbergen. Dit bleek iets 
moeilijker te zijn dan gedacht. Er werd aangeklopt bij particulieren, 
landbouwers op rust …. alsook bij de gemeente Maldegem, echter zonder 
het verhoopte resultaat.  
 
Uiteindelijk vonden we een onderkomen op de grens Oedelem-Maldegem 
(Vossenhol). Wel een eindje bollen met een tractor, maar wat zeggen ze 
ook al weer over een gegeven paard...? 
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Het ijzeren paard (met bijhorende remorque voor transport), tractor, 
kipkar, hark, frontlader ... het vond er allemaal een veilig en droog 
onderkomen. 
 
De zoektocht naar een meer nabijgelegen loods bleef echter onverminderd 
doorgaan en begin 2010 was het prijs. Een gepensioneerde landbouwer uit 
Kleit was bereid om een deel van z’n loods (gelegen op wandelafstand van 
het Maldegemveld) aan onze vereniging te verhuren. Over de jaren heen 

was deze 
landbouwer er 
echter in 
geslaagd om 
z’n loods tot 
aan de nok vol 
te stouwen, 
wat Johan  
trouwens aan 
zijn grootvader 

doet 
terugdenken 

die daar 
eveneens zeer 
bedreven in 
was. Op’t 

eerste zicht leek ons dit een onbegonnen taak maar toen we na enkele 
weken terug  langsgingen om de stand van zaken op te meten bleek dat hij 
het toch voor mekaar gekregen had om eens grote kuis te houden. De 
rechterkant en middengang waren helemaal leeg, klaar om er ons rollend 
materiaal te plaatsen.  
 
Na de ondertekening van het huurcontract zijn we nu sinds 15 februari  de 
trotse huurders van deze loods. Momenteel hebben we zo’n 150 m2 ter 
beschikking echter begin volgend jaar zal deze ruimte nog eens uitgebreid 
worden met zo’n 50 m2.   
 
In de loop van de maand maart is het de bedoeling om het meeste van ons 
materiaal hier onder te brengen. Het eerder opgenoemde rollend materiaal 
zal er verhuisd worden alsook onze intussen afgewerkte werfwagen.  In de 
loop van de maanden april en mei ontvangen we ook nog het ontbrekende 
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Life+ materiaal zoals een maaibalk, hooikeerder en compressor.  Ons 
”klein materiaal” zoals draagberries, bosmaaiers, boomzagen, olie, 
benzine, bijltjes harken, veiligheismateriaal,...... zal er eveneens  z’n plaats 
krijgen. Klein onderhoud en reparatie zullen we in de toekomst 
makkelijker kunnen uitvoeren in deze loods daar we er eveneens een 
immense werktafel ter beschikking hebben.  

 
Als kers op de taart plannen we bovendien om in de loods een 
kerkuilenkast te voorzien, de eigenaar van de loods gaf ons hiervoor reeds 
zijn toestemming. Met RLM bekijken we nu waar en  hoe we deze kast 
best plaatsen.  
 
Kortom er is werk aan de winkel, of.... beter de loods, .... een klus die we 
met het hele beheerteam van onze afdeling zeker tot een goed einde zullen 
brengen 
 
In een volgende nummer zullen we jullie een verdere , uitgebreidere 
toelichting geven over ons ”groot rollend materiaal”. 



 7 
Het jaar van de biodiversiteit : 2010 
  
Het aantal soorten dat we samen met jou willen inventariseren tijdens 
het weekend van de biodiversiteit op 22 en 23 mei 2010 : 2010 
 
Als één van de belangrijkste natuurbewegingen in Vlaanderen kan 
Natuurpunt tijdens het jaar van de biodiversiteit niet aan de zijlijn staan 
toekijken. Zoals je weet, hebben te weinig mensen in Vlaanderen een idee 
van onze rijke biodiversiteit. Onbekend is onbemind: nog minder mensen 
weten hoe belangrijk het is om de achteruitgang van onze biodiversiteit te 
stoppen. 
  
Natuurpunt zet in 2010 alles op alles om het brede publiek te sensibiliseren 
over het belang van biodiversiteit. In 2010 eindigt de campagne 
‘countdown 2010’ en valt de internationale dag van de biodiversiteit op 
een zaterdag: 22 mei 2010. Biodiversiteit is belangrijk en verdient elke dag 
de nodige aandacht. Maar tijdens het weekend van 22 en 23 mei 2010 wil 
Natuurpunt de 55 000 soorten die in België voorkomen letterlijk en 
figuurlijk in de bloemetjes zetten. Bovendien willen we duidelijk maken 
dat we onze kennis over de biodiversiteit voor een groot deel aan mensen 
zoals jij te danken hebben: vrijwilligers. 
  
We doen dit met de campagne ‘tel mee tot 2010’. Doel is om tijdens het 
weekend van de biodiversiteit minstens 2010 waargenomen soorten in te 
geven op een nationale teller. Deze teller is gekoppeld aan 
www.waarnemingen.be.  
 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare werkt mee aan dit telweekend. Op 
zondag 22 en 23 mei inventariseren we het kanaalreservaat te Knesselare.  
  
De activiteiten starten aan de kanaalbrug te Knesselare kruispunt 
Hoekstraat en Zuidleie te Knesselare : 
Zaterdag 22 mei om 06.00u vogelinventarisatie 
Zaterdag 22 mei om 14.00u zweefvliegen en dagvlinderinventarisatie   
Zaterdag 22 mei om 21.00u muizeninventarisatie   
Zondag 23 mei om 14.00u Planten en paddenstoelen.  
 
Wil er bij zijn op één of meerdere activiteiten: neem contact met Etienne 
Vanaelst 09/3745986 of 0474642323 of vanaelst@base.be 
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Activiteitenkalender 
 
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.  
contactpersoon: 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  
contactpersoon: Steven De Bruycker ( 0473 85 53 35) 

Dinsdag 13 april: excursie van de plantenwerkgroep in het Burkelbos 
(Splenterbeek) 

Activiteit van de Natuurhistorische Werkgroep Natuurpunt Meetjesland 
Trefpunt: Kruispunt Aalterbaan (N 44) / Groot Burkelkalseide om 19:00u 
contactpersoon: Etienne Vanaelst (09 374 59 86 of 0474 642323, 
Vanaelst@base.be) 

Weekend 17 en 18 april : werk- en inventarisatieweekend in 
Maldegemveld en Torrebos 
Deze activiteit wordt georganiseerd door de Jeugdbond voor Natuur en 
Milieu en is uitsluitend bedoeld voor JNM leden (ini en gewone). Zie 
elders in dit nummer. 17 april om 10u00 afspraak aan de parking van het 
Vlaams gewest, Drongengoedweg, we overnachten aan de Grote 
Nieuwhofdreef, Kleit in tentjes en vertrekken omstreeks 17u00 op 18 april 
richting huis.  
Meebrengen: werkhandschoenen, excursiemateriaal van wat jou 
interesseert (determinatietabellen, boeken, potjes, loupe, vlindernet, 
verrekijker…), slaapzak+matje, gamel, beker, bestek, keukenhanddoek, 
toiletgerief. 
Verantwoordelijke : Pieterjan Dhont (dhont_pieterjan@hotmail.com, 
050/71.05.03) 
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Dinsdag 27 april: excursie van de plantenwerkgroep in het Keigatbos (bos 
en wegbermen) 
Activiteit van de Natuurhistorische Werkgroep Natuurpunt Meetjesland) 
Trefpunt: Veldkruis (‘boerenparlement’) in de Veldkruisstraat om 19:00u 
contactpersoon: Etienne Vanaelst (09 374 59 86 of 0474 642323, 
Vanaelst@base.be) 
 
Zaterdag en zondag 22&23 mei:’Tel mee tot 2010’ in het Kanaalreservaat 
te Knesselare 
Deze inventarisatie activiteit kadert in “De week van de biodiversiteit”. 
Zweefvliegen en muizen werden nog nooit geïnventariseerd in het 
kanaalreservaat. 
Zaterdag 22 mei om 06.00u vogelinventarisatie 
Zaterdag 22 mei om 14.00u zweefvliegen en dagvlinderinventarisatie   
Zaterdag 22 mei om 21.00u muizeninventarisatie   
Zondag 23 mei om 14.00u Planten en paddenstoelen 
Trefpunt steeds: kanaalbrug, kruispunt Hoekstraat en Zuidleie te 
Knesselare. 
Een seintje vooraf is altijd handig: Contactpersoon: Etienne Vanaelst 
(09/3745686 of 0474642323) 
 
zondag 6 juni: Meetjeslandse Gordel i.s.m. Agentschap Bos en Groen 
contactpersoon: 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.  
contactpersoon: 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  
contactpersoon: Etienne Vanaelst (09 374 59 86, Vanaelst@base.be) 
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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 
contactpersoon: Steven De Bruycker ( 0473 85 53 35) 
 
zaterdag 3 juli: beheerdag aan de Kanaalberm 
trefpunt: Kanaalbrug, kruispunt Hoekestraat en Zuidleie, te Knesselare om 
09.00u  
contactpersoon: Etienne Vanaelst (09 374 59 86, Vanaelst@base.be) 
 
zondag 29 augustus: thema wandeling: insecten langs de Kanaalberm 
trefpunt: Kanaalbrug, kruispunt Hoekestraat en Zuidleie, te Knesselare om 
14.00u  
contactpersoon: Etienne Vanaelst (09 374 59 86, Vanaelst@base.be) 
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17-18 april : Werkdag& inventarisatie van Torrebos en 
Maldegemveld (enkel voor Jeugdbond voor Natuur en Milieu) 
 
Er is een tijd om te eten, een tijd om te slapen. Een tijd om te studeren en u 
volledig te geven en een tijd om alles weg te chillen… Ook zijn er tijden 
van eb en tijden van vloed en tijden waarop alles mag en niets moet. Je 
hebt kostbare tijd en sommige tijd ben je liever kwijt. 
 
17 en 18 april hebben we geen tijd te verliezen. De natuur verwacht ons in 
het Maldegemveld en het Torrebos. Ze wil ons leren hoe wij haar kunnen 
beheren, zodat ze elke vierkante cm grond optimaal kan benutten. Speciaal 
daarvoor hebben we de  zaterdag een werkdag in het Maldegemveld 
gepland. Daarna laat ze ons kennismaken met enkele van haar mooiste 
facetten: nachtvlinders, (woel/spits/ware)muizen, de roep van een bosuil 
en de pracht van het bos in het voorjaar, met zijn voorjaarsbloeiers en 
eekhoorntjes die bijna door hun wintervoorraad hazelnootjes heen zijn. De 
inventarisatie van het Torrebos zal een feit wezen. 
 
Dit betekent: twee hele dagen in de natuur zitten wroeten, van het 
Maldegemveld verder een natuurparadijs maken, elk voorbijkruipend beest 
onderzoeken, Gallowayrunderen proberen vangen, en alle bomen in het 
bos omkeren. Dat alles overgoten met een gezellig JNM-sfeertje. 
 
Be there op dit All-in-One JNM-weekendje! Ugh 
 
Praktisch: 
Waar en wanneer: 17 april om 10u00 afspraak aan de parking van het 
Vlaams gewest, Drongengoedweg, we overnachten aan de Grote 
Nieuwhofdreef, Kleit in tentjes en vertrekken omstreeks 17u00 op 18 april 
richting huis 
Wie: ini’s en gewone JNM (!) leden 
Meebrengen: werkhandschoenen, excursiemateriaal van wat jou 
interesseert (determinatietabellen, boeken, potjes, loupe, vlindernet, 
verrekijker…), slaapzak+matje, gamel, beker, bestek, keukenhanddoek, 
toiletgerief 
Verantwoordelijke (inschrijven vóór 12 maart): Pieterjan Dhont 
(dhont_pieterjan@hotmail.com, 050/71.05.03) 
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Bermbeheer in het Drongengoed 
 
Het is al meer dan 25 jaar geleden (6 oktober 1984) dat we de “Dag van 
het Drongengoed” hebben gekend. Een studiedag ingericht door De 
Wielewaal afdeling Aalter i.s.m. G.A.L. Knesselare, Drongengoedcomité, 
Velt en de Belgische Natuur- en Vogelreservaten. G.A.L. stond toendertijd 
voor de Gemeentelijke Adviesraad voor het Leefmilieu. Het doel van de 
studiedag: kennis te maken met de hoge natuurhistorische en 
wetenschappelijke waarde van landschap als geheel en enkele kleine 
onderdeeltjes daarvan in het bijzonder. Eén, maar niet onbelangrijk, 
onderdeeltje was de Drongengoedweg waarvan in de inventarisatielijst 
toen bijna 200 soorten planten waren terug te vinden. Mossen waren daar 
niet in opgenomen. Tweenervige-, groengele-, haze-, bleke-, blauwe-, 
wijdarige- en pilzegge, borstelbies, tandjesgras, kamgras, eekhoorngras, 
tormentil, aardbeiklaver, 
hondsviooltje, fraai 
hertshooi, wilde bertram, 
zaagblad en zo meer, daar 
kan je alleen maar van 
watertanden. In hoeverre 
al deze soorten nu nog 
voorkomen en vooral wat 
de populatiegrootte op 
heden nog voorstelt kan 
alleen via een grondige 
inventarisatie.  
 
 
Figuur 1 : Foto van tormentil : Prof. 
Paul Busselen (KUL) 
 
Eckhart Kuijken, de voormalige directeur van het Vlaamse Instituut voor 
Natuurbehoud (later: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek of INBO) 
beklemtoonde toen al het belang van beheerovereenkomsten met 
landbouwers, gemeentebesturen en dergelijke. Bermen, hoe schraal ook, 
vergen meer en meer een gericht beheer. Niets doen is er niet meer bij, er 
valt gewoon teveel stikstof uit de lucht waardoor veel schrale 
graslandsoorten de concurrentie met stikstoflievende planten verliezen. 
Maaien en afvoer van het maaisel is een grondregel waaraan veel aandacht 
dient geschonken te worden.   
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Samen met de Drongengoedweg zijn de bermen op het militair domein 
zeer belangrijk. Deze worden thans beheerd door het Vlaamse Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB), de Drongengoedweg door de gemeente 
Knesselare. Verrassend is de vaststelling dat de bermen op het militair 
domein, ondanks de jarenlange zware bemesting met drijfmest, de 
Drongengoedweg naar de troon steekt. Deze bemesting is zo’n 10 jaar 
geleden gestopt. Deze bermen worden via een beheerovereenkomst met 

ANB door landbouwers gemaaid. 
Het resultaat mag er zijn. Wat 
destijds teloorgegaan is door die 
bemesting komt deels geleidelijk 
terug. Daar zijn mooie populaties 
van zaagblad, heidekartelblad, 
tormentil, addertong, grote ratelaar 
enz. aanwezig.  
 
Figuur 2 : zaagblad 
 
Er staan 12 soorten wasplaten. De 
bermen worden niet onnodig 
bereden. Bij de uitvoering van 
Danah, waarbij de tussenzone 
tussen de twee startbanen voor het 
overgrote deel werd ontbost,  

gebruikte men op de bermen stalen platen  om over te rijden om 
bodemverdichting tegen te gaan. Danah is het Life-project op 12 militaire 
domeinen waar Ursel deel van uitmaakt, rond duurzaam behoud en herstel 
van heide en heischraal 
grasland. Sommige 
kwetsbare vegetaties 
worden met de bosmaaier 
gemaaid om maximale 
ontwikkeling van 
doelsoorten te bevorderen. 
We denken daarbij vooral 
aan tormentil. Dit is de 
waardplant voor de rupsen 
van de aardbeivlinder, 
waarvan hier nog een 
kleine populatie aanwezig is.  
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De gepaste maaihoogte aanhouden en het maaien op het meest geschikte 
moment zorgt ervoor dat tormentil mooie matjes vormt, wat noodzakelijk 
is voor de voortplanting van deze vlinder. De aardbeivlinder kwam 
vroeger ook langs de Drongengoedweg voor. Het is de meest geschikte 
verbindingsweg tussen het militair domein en het Maldegemveld. Grote 
afstanden kunnen door deze vlinder niet overbrugd worden. Daarom zijn 
stapstenen zo belangrijk. Zo heeft ANB er open plekken gecreëerd om het 
insecten aantrekkelijk te maken. Zo positief de veranderingen op het 
militair domein zijn, zo negatief zijn ze laatste jaren langs de 
Drongengoedweg. Ook meer dan 20 jaar stuurt de milieuraad te 
Knesselare aan op een correcte uitvoering van het bermbesluit, dat 
eigenlijk voor de gemeente een wettelijke verplichting inhoudt. Dat is in 
vele jaren ook gebeurd maar de duurzaamheid is niet aanwezig. Bij de 
eerste maaibeurt na 15 juni bedingen we één enkele maaibreedte omwille 
van verkeersveiligheid. Dit laat toe dat in de andere helft van de wegberm 
de planten in bloei kunnen komen, wat ook ten goede komt aan de insecten 
en de zaadzetting. Bij de tweede maaibeurt na 15 september wordt de 
volledige wegberm gemaaid. Dit liep de laatste drie jaar grondig fout. De 
ene maal blijft het maaisel te lang  liggen wat een verstikking van de 
onderliggende vegetatie voor gevolg en de voedingsstoffen terug in de 
berm komen. Dit jaar werd bij de eerste maaibeurt de volledige berm 
gemaaid, met als gevolg geen bloeiende planten, geen insectenrijkdom en 
geen zaadzetting. Voor sommige éénjarige planten zoals grote ratelaar is 
dit nefast en dreigt deze uit de berm te verdwijnen. Ook de zeldzame 
orchideeën hebben geen zaad kunnen vormen. De tweede maaibeurt na 15 
september is zelfs niet eens meer uitgevoerd. 
 
Het ganse Drongengoed is Habitatgebied. In deze hebben alle betrokken 
besturen de plicht de nodige instandhoudingsmaatregelen te treffen om 
habitats en hun soorten te beschermen. Wat op het militair domein kan, 
ontbreekt voorlopig langs de Drongengoedweg. In eerste instantie is een 
correcte uitvoering een must. Daarnaast zou vanaf de versmalling van de 
rijweg een eenrichtingsverkeer kunnen toegepast worden, behalve voor 
fietsers en voetgangers. Dit zou heel wat bodemverdichting uitsluiten 
alsmede het kapotrijden der bermen bij het kruisen van voertuigen. 
Bovendien is dit veiliger voor de zwakke weggebruiker.  
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Alternatieven zijn weinig voorhanden. Of toch. Natuurpunt is bereid, tegen 
betaling uiteraard, om ecologisch waardevolle bermen te beheren. In 
Maldegem gebeurt dit al in de omgeving van het Maldegemveld en vanaf 
2010 zal dit ook gebeuren in de omgeving van de Veldhoekstraat-
Biezemveldstraat te Donk. Misschien bestaat die mogelijkheid ook wel bij 
ANB. Beide zijden van het rijkste deel van de Drongengoedweg zijn 
militair domein die al door ANB worden beheerd. Of biedt het RUP 
Drongengoed in de toekomst enige uitweg? Dit is zowat een herziening 
van het Gewestplan in de vorm van gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. Hier beoogt men de verbinding tussen onze drie grote 
bosgebieden namelijk Burkelbos, Drongengoedbos en het Keigatbos. 
Nieuwe natuur creëren die hoofdzakelijk dient gezocht te worden naast 
bestaande natuur en mogelijkheden biedt voor herstel van bosovergangen, 
perceelrandbeheer en akkervogelbeheer. Maar daar zal ook alweer veel tijd 
overgaan en komen we dan ook al niet te laat voor de aardbeivlinder?  
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Verslag van de beheersdag Maasbone op 13/03/10  

Johan Bosmans en Dirk Develter 
 

Maasboone ligt op de grens met Kleit, het hoort trouwens pas sinds de 19e 
eeuw bij Adegem. Maasboone is niet enkel de naam van een boerderij, 
maar ook van de wijk waar nog een aantal andere families wonen. Het 
vormt de verbindingsweg tussen Onderdijke en de Pot&Zuidhoutstraat. 
Tijdens de ruilverkaveling in de jaren ’80 werd er een poel aangelegd met 
een toegangsdreef aangeplant met acacia, abeel, inlandse eik, enkele zoete 
kersen, vlier,…. De poel is eigendom van ANB die het beheer in handen 
heeft gegeven van de gemeente. Tot op heden werd hier weinig mee 
gedaan, waardoor het gebiedje evolueerde tot een zomerse oase van netels, 
distels en bramen.  

De gemeente Maldegem en de milieuraad wensten nu deze poel op te 
schonen en er een natuurgebiedje van te maken. Ze nodigden daarom via 
de gemeentelijke infokrant geïnteresseerden uit op een eerste 
natuurwerkdag met de bedoeling het takkenhout rond de poel te 
verwijderen en er takkenhagen mee te bouwen. Wij van onze kant scharen 
ons als Natuurpunt afdeling achter deze natuurbeheerswerken buiten onze 
reservaten. 
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Na voorbereidingswerken door de gemeentelijke diensten (maaien en 
knotten van wilgen) vond de beheerdag plaats op 13 maart. Er werd een 
takkenwal aangelegd met al het snoeihout, terwijl het “dik hout” werd 
verdeeld onder de aanwezige vrijwilligers, te weten een zestal 
Natuurpunters en de milieuambtenaar.  

 
 
Het is de bedoeling om dit gebied evenals de Zandhoogte verder te 
beheren.  Er zou aan houthakbeheer gedaan worden, maaien van de dreef 
(met het oog op voorjaarsbloeiers) en onderhoud van de poel. 

 
Volgende “gemeentelijke” afspraak voor beheer van de Zandhoogte. 
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Verslag van de BBQ in oktober 2009 

Luc Dellafaille 
 
Geiteburgers, schapenburgers, hamburgers van in de 
natuurpuntreservaatlopende galloways, schapekoteletjes, geitekoteletjes, 
natuurpuntbeafsteakjes, geite- en schapesatés (geit en schaap van Johan’s 
kudde). Gebakken door natuurpuntachtige t-shirt versierde mannen. Een 
assortiment van groenten,  patatjes en tomatjes bediend door ons 
assortiment van toegewijde dames. Een lekje saus. Een dessertje en 
natuurlijk een drank geprepareerd door enkele jongelui. 
 
Ik vond de groendecoratie prachtig. Dames chapeau 
 
Ondertussen beelden van de verscheidenheid in door ons beheerde 
natuurgebieden. Beelden van vrijwilligers, liefhebbers van natuur, als 
karweimannen soms hun vrije tijd opvullend met als dank soms nen 
druppel, tas soep en te laat thuis of “Zijt ge naar ..” 
 
Een speechke en een vertellerke. Dit alles om de zaal daar in Maldegem 
Donk vol te laten lopen om gewoon met zijn allen er te zijn. 
 
De werfwagen, nog niet af; maar nu al 90% ; te pronken op de parking. 
We hadden hem deze winter goed kunnen gebruiken.  
 
Door al die eters en etenmakers hebben we er geen euro aan verloren of 
gewonnen. Dat was ook de bedoeling. Een vraag, een antwoord, nen 
babbel. We denken dat jullie het die avond goed hebben gehad. Iedereen 
content denk ik.  
 
Ondertussen zijn er heel wat wolken verschoven en door de hemelsluis 
gegaan. Beheersdagen georganiseerd, een algemene ledenvergadering 
gehad met wandeling.  
 
En potverdorie, was het nu door die avond of niet, er zijn enkel 
enthousiastelingen meer die een beetje van hun tijd met ons doorbrengen. 
Bedankt. 
 
Een avond die er mocht zijn. Doet deugd. 
Tot de volgende??? 
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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. 


