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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. 
 

http://natuurpuntmaldegemknesselare.be/
mailto:vanaelst@base.be


Voorwoord - Recht uit het hart... 
 

 
Bezig zijn met milieu- en natuurbehoud roept soms wel eens tegenstrijdige 

gevoelens op. Enerzijds zorgt het ervoor dat we nagenoeg continu 

geconfronteerd worden met wat beter zou kunnen of zelfs faliekant fout 
loopt. Anderzijds stelt het ons in de pole position om van alles wat 

(natuur)schoon is te genieten. Én biedt het ons de mogelijkheid 

daadwerkelijk iets ten voordele van de natuur te realiseren. De drie 
aspecten moeten hand in hand gaan! Dit is echter niet steeds eenvoudig, 

zoals menig onder jullie wel reeds zullen hebben gemerkt... 

 
 

Een greep uit mijn persoonlijke gevoelens van de laatste weken 

 
Toen we begin 2009 (opnieuw) de strijd aanbonden tegen de sportvliegerij 

vanaf het Urselse vliegveld, gelegen midden Vlaams en Europees 

natuurgebied, had ik gehoopt dat heel snel duidelijk zou worden wie aan 
het langste en wie aan het kortste eind zou trekken. Onze ervaringen 

sindsdien leerden ons dat het natuurbehoud en –herstel wel eens aan het 

langste eind zou trekken: stap voor stap werd duidelijk dat de 
sportvliegerij onvergunbaar is en dat zelfs de Vlaamse overheid ons hierin 

volgt. Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat van enige handhaving geen 

sprake is en dat de onwettige activiteiten hun gewone gang blijven gaan. 
Anderhalf jaar later moeten we ons dagdagelijks blijven inspannen om 

deze activiteit, die sterk verstorend is voor zowel natuur als zacht recreant, 

uit het gebied te weren. Om hierbij positief te blijven is moeilijk, neem dit 
van me aan. Van opgeven is echter uiteraard geen sprake... 

 

Positieve gevoelens zijn er echter bij overvloed wanneer we nog maar eens 
een geslaagde publieksactiviteit kunnen inrichten. Onze activiteit tijdens 

de Nacht van de Duisternis was dit najaar het voorbeeld bij uitstek. Meer 

dan 400 deelnemers uit groot Maldegem, Knesselare, Ursel en Aalter, 
waaronder heel wat kinderen, genoten van de nachtelijke natuur in het 

Drongengoedbos. Ruikend, ziend, voelend, horend en smakend konden we 

met zijn allen genieten van het nachtelijke leven in het bos. Dit zijn de 
meest duidelijk signalen dat onze natuur wordt geapprecieerd en dat onze 

inspanningen ten voordele van het natuurbehoud niet tevergeefs of 

individualistisch zouden zijn. Vooral de innemende interesse van de 
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talrijke deelnemende kinderen deed mij alvast besluiten dat dit alles 

werkelijk de moeite waard is... 

 
Positieve en minder positieve gevoelens, succes en falen,... het blijft een – 

soms innerlijke –  strijd, maar ik besef ten volle dat heel wat mensen ons 

een riem onder het hart willen steken. Dit mochten we tijdens onze recente 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare barbecue nog maar eens ervaren. 

Samen met 65 sympathisanten en vrienden mocht onze afdeling duidelijk 

merken dat onze acties niet enkel gesteund worden door een kleine groep 
mensen, maar dat deze acties op een breed draagvlak kunnen rekenen. Dit 

brede draagvlak wordt verder onderschreven door de meer dan 370 

lidgezinnen, die onze vereniging momenteel telt. En dit, beste mensen,... 
dit is de uiteindelijke doorslag om verder te gaan en ons verder te blijven 

inzetten voor onze waardevolle natuur... 
 

Laat ons vooral dit onthouden 

 
Willen we verder kunnen genieten van onze natuurlijke omgeving, dan 

moeten we het koesteren. En dit vergt zowel het vechten voor meer en 

betere natuur, als tijd nemen om daadwerkelijk hiervan te genieten: op 
excursie te gaan of gewoon te gaan wandelen, de handen uit de mouwen te 

steken tijdens een beheerdag of genoegzaam het resultaat hiervan te 

bewonderen, wanbeleid aan de kaak te stellen of puur te genieten van wat 
onze schitterende streek te bieden heeft. Het is allemaal nodig... 

 

 
Steven Degraer 

Voorzitter Natuurpunt Maldegem-Knesselare 
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http://natuurpuntmaldegemknesselare.be/  !!! 
 

 
Onze nieuwe website is 
een feit en werd reeds 

voorgesteld aan de 

deelnemers van de 
jaarlijkse barbecue. Je 

vind dit pareltje op 

http://natuurpuntmaldege
mknesselare.be of 

http://www.natuurpuntmal

degemknesselare.be. 
 

 

 
 

Op de website vind je 

rechts onder actueel 
steeds een overzicht 

van de eerstvolgende 

activiteiten evenals 
fotoreportages en 

dergelijke van recente 

activiteiten. In de 
bovenbalk vind je de 

volledige activiteiten-

kalender, een overzicht 
van de reservaten (met 

Google maps ligging, 

geschiedenis, fauna en 
flora en gevoerd 

beheer) en van onze 

partnerverenigingen. 
 

 

 
 

http://natuurpuntmaldegemknesselare.be/
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Onder “fotogallerij” vind je een fotoarchief per reservaat en per activiteit 

(doorklikken naar “fotoarchief”). Bijzonder interessante informatie vind je 

onder “op pad” waar een aantal wandel- en fietsroutes beschreven staan in 
printbaar formaat, compleet met parcours, hoogteverloop en downloadbaar 

GPS bestand.  

 
Verder vind je er een digitaal archief van quasi alle vorige nummers van 

Bos en Hei. Het heeft weinig zin hier pagina per pagina weer te geven. 

Probeer deze erg intuïtieve website nu gewoon zelf uit en sla hem op bij je 
favorieten ! 
 

De tovenaar-webmasters van dienst zijn vader en zoon Johan en Wouter 
Van Opstaele.  
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Persbericht aangaande sportvliegerij 
 

 

Raad van State is duidelijk: 

Permanente sportvliegerij in het Drongengoed kan niet! 

 
Het Drongengoed, met inbegrip van het Urselse militaire vliegveld, is een 

topper binnen de Vlaamse natuurgebieden, zoals erkend door de Europese 

Habitatrichtlijn en door het Vlaams Ecologisch Netwerk. De 
sportvliegactiviteiten vanaf het vliegveld zorgen echter voor een 

belangrijke storende factor ten nadele van de natuurlijke ontwikkeling en 

de fel begeerde zacht-recreatieve waarde van het gebied. 
 

Samen Natuurpunt en Partners Meetjesland, de koepel van de 

Meetjeslandse natuur- en milieubewegingen, wijst Natuurpunt Maldegem-
Knesselare al jarenlang op de onwettige activiteiten op het vliegveld in 

Ursel. De sportactiviteiten van de vliegclubs zijn onvergunbaar en de clubs 

beschikken niet over de nodige bouw- en milieuvergunningen.  
 

Recent oordeelde de Raad van State dat de Vlaamse overheid terecht de 

regularisatie van de loodsen weigerde. Het gaat hier over een onvergunde 
uitbreiding van vier vliegtuigloodsen van de Vliegclub Ursel. Het waren 

de vliegclubs zelf die de procedure bij de Raad van State opstartten nadat 

de Vlaamse overheid de regularisatie geweigerd had. Aangezien bij elke 
milieuvergunning ook de nodige bouwvergunningen horen, bevestigt dit 

arrest de onmogelijkheid van permanente sportvliegactiviteiten op het 

vliegveld. Hiermee komt een einde aan jaren van onduidelijkheid over de 
vergunbaarheid van recreatieve vliegactiviteiten op het militaire domein 

van Ursel. 

 

Niet geheel onverwacht 

 

In april 2009 stelde toenmalig Minister van Leefmilieu Hilde Crevits als 
antwoord op een parlementaire vraag dat niet-militaire activiteiten op een 

militair domein, zoals de sportvliegactiviteiten vanaf het Urselse vliegveld, 

milieuvergunningspichtig zijn. De afdeling milieu-inspectie van de 
Vlaamse overheid concludeerde in mei 2010 dat de vliegclubs niet over de 

nodige vergunningen beschikten. De vliegclubs kregen tot 15 augustus 

2010 de kans zich in regel te stellen. Aan de vliegclubs werd de stopzetting 
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van het gebruik van het vliegveld bevolen vanaf deze datum. Tot heden 

hebben de vliegclubs zich niet gehouden aan deze beslissing. 

 
Omdat het nu duidelijk is dat de vliegclubs niet over de nodige vergunning 

beschikken en die ook niet kunnen krijgen, vragen we de onmiddellijke 

stopzetting van de sportvliegactiviteiten op het Urselse vliegveld. De 
bevoegde autoriteiten moeten bovendien de nodige handhaving uitoefenen.  

 

Voor ons is het alvast onaanvaardbaar mocht niet opgetreden worden tegen 
dergelijke grootschalige bouwovertredingen en niet-vergunde 

vliegactiviteiten in dit Europees beschermd natuurgebied. 

 

Oorverdovende stilte 

 
De stopzetting van de recreatieve vliegactiviteiten bieden nieuwe 

mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van het bosgebied. Het 

Drongengoed is trouwens het grootste aaneengesloten bosgebied van Oost-
Vlaanderen. Natuurherstel moet hier extra kansen krijgen! Onder meer 

voor kwetsbare vogels is dit belangrijk, bijvoorbeeld voor de zeer 

zeldzame nachtzwaluw en wespendief. Ook de  toegankelijkheid van het 
Drongengoedbos kan na het stopzetten van de vliegactiviteiten sterk 

worden uitgebreid. Zo kan een trage weg vanuit Ursel naar het 

Drongengoedbos gerealiseerd worden. Het lawaai van de sportvliegtuigen 
moet vervangen worden door de oorverdovende stilte van een groot 

stiltegebied, een zeldzaamheid in Vlaanderen. En dan zou de vele 

buurtbewoners eindelijk ook wat rust gegund worden tijdens het weekend. 
 

 

Het arrest in detail 

 

De beslissing van de Raad van State is voornamelijk gebaseerd op de 

stelling dat bouwwerken voor een vliegclub in strijd zijn met de 
bestemming van het gewestplan „militair domein‟ en dat de decretaal 

voorziene uitzonderingsregeling voor zonevreemde recreatie niet van 

toepassing is als een recreatieve activiteit met een zware impact op de 
omliggende zones wordt bestendigd.  

 

Het arrest stelt dat in het militair domein alleen militaire inrichtingen en 
woongelegenheden mogen voorkomen die voor de goede werking van die 
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inrichtingen noodzakelijk zijn en dat inrichtingen met een recreatieve 

functie er bijgevolg principieel uitgesloten zijn. Wel geldt een 

uitzonderingsregeling voor recreatief medegebruik die onder bepaalde 
gevallen toelaat om af te wijken van dit verbod. Indien het gaat om 

activiteiten die onderworpen zijn aan de milieuvergunningsplicht, kunnen 

deze slechts op occasionele basis worden toegestaan. De Raad van State 
besluit dat voor de milieuvergunningsplichtige vliegactiviteiten hoe dan 

ook slechts een tijdelijke vergunning kan worden afgeleverd. Dat enkel 

tijdens de weekends zou worden gevlogen wordt niet als tijdelijk 
beschouwd aangezien de loodsen een permanent karakter hebben. 

 

Nog volgens het zelfde arrest loopt een gelijkaardig procedure met 
betrekking tot het bouwen van een loods ten behoeve van de Aero Club 

Brugge, ook actief vanaf het Urselse vliegveld. 
 

 

Reeds meerdere pogingen tot regularisatie 

 

Een eerste regularisatieaanvraag betreffende de bouwovertredingen werd 

reeds in 2000 geweigerd door het Knesselaarse gemeentebestuur en door 
de Oostvlaamse deputatie. Vijf jaar later, in afwezigheid van enige 

handhaving, werd een nieuwe regularisatieaanvraag ingediend. Bij monde 

van het lokale middenveld verleende de Knesselaarse gemeentelijke 
adviesraad leefmilieu een ongunstig advies. In 2006 weigerde het college 

van burgemeester en schepenen dan ook opnieuw de 

regularisatievergunning te verlenen. Na een omweg via de Oostvlaamse 
deputatie komt het dossier uiteindelijk op de tafel van de Raad van State 

terecht. Deze weigert nu definitief de bouwovertredingen te regulariseren. 

 
 

Dit bericht werd recent als persbericht de wereld ingestuurd en heb je dus 

misschien ook reeds via de pers vernomen. Wil je echter meer te weten 
komen over het in en uit van onze strijd tegen de sportvliegactiviteiten in 

het Drongengoed? Bezoek dan de website van Natuurpunt en Partners 

Meetjesland (www.nlmeetjesland.be), waar je via de rubriek 
“Beleidsdossiers” meer info vindt over onze bezwaren tegen de 

“Burgerluchtvaart” vanaf het Urselse vliegveld. 

http://www.nlmeetjesland.be/
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Verslag van de barbecue  
Dirk Develter 

 
 

Soms is er helemaal niets mis met een praatbarak. Wel integendeel. Eens 

per jaar organiseert onze afdeling zelfs een praatbarak voor Natuurpunt 
leden en sympathisanten onder het mom van een barbecue.  

 

Op 30 oktober was het terug zo ver. Door omstandigheden iets later dan 
anders, maar opnieuw in de Poermolen te Donk. Dankzij het 

voorbereidende werk van een harde kern vrijwilligers, de dag zelf 

aangevuld tot een twintig man.  
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Met sfeervolle zaalversiering, warm lachende Halloween pompoenen op 
tafel, heerlijk Galloway vlees en ander vlees uit eigen reservaten of 

sojabonen van daarbuiten maar hoedanook op ons bord en gebakken zoals 

het hoort, een plaatselijke Troebadoer of vlierwijn in het glas en een 
hoeveijsje voor de gaatjes. Het geheel gelardeerd met de ambiance van een 

bij wijlen hilarische quiz. Of het nu bijen waren, we zullen het wellicht 

nooit weten. 

 
 

De aanwezigen hadden overschot van gelijk...  
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Veel meer sfeerbeelden zijn te vinden op de website. 
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Dag van de natuur in het Maldegemveld 

Help mee in de natuur in je buurt ! 
 

Op zaterdag 20 november 2010, de Dag van de Natuur, wil Natuurpunt 
iedereen de kans geven om daadwerkelijk in een natuurgebied naar keuze 

de handen uit de mouwen te steken.  Tijdens deze werkdag zet Natuurpunt 

het natuurbeheerwerk in de kijker in heel Vlaanderen. Al vele jaren 
organiseert Natuurpunt Maldegem-Knesselare in jouw buurt deze werkdag 

voor de natuur !   

 
Een mooi stukje natuur in de lente betekent vaak werken in het najaar: 

snoeien, knotten, plaggen, riet maaien, paden of omheiningen herstellen, 

nieuwe bomen of struiken aanplanten, enz. Veel werk dat door de 
vrijwilligers van Natuurpunt Maldegem-Knesselare wordt uitgevoerd. 

Iedereen kan aan deze  beheerdag deelnemen, vele handen maken het werk 
lichter maar je ontdekt zo ook de natuur op een andere manier.  Zo zetten 

we ons in voor meer en betere natuur in je buurt maar we doen dit vooral 

om deze natuur voor de toekomst veilig te stellen. 
 

Dit jaar wordt er gewerkt op het perceel langs de Drongengoedweg. De 

opslag van berk, braam en grove den wordt er gemaaid. Iedereen kan 
komen meehelpen om het maaisel op te ruimen. We zorgen daardoor dat 

de jonge heide meer licht, zon en ruimte krijgt.  

 
Je bent van harte welkom op deze doe-dag in het natuurgebied 

Maldegemveld. We beloven je lekkere soep of warme drank met 

boterhammen, heel wat gezond zweet in de volle natuur en misschien ook 
enkele tranen …van het lachen.  

 

Er wordt verzameld om 9.00 uur aan de parking van ANB, langs de 
Drongengoedweg te Knesselare. Indien te laat gelieve de pijlen te volgen 

die  je naar de plaats van de werkzaamheden zullen leiden.  

 
Info: Natuurpunt Maldegem-Knesselare:   

0474 48 30 22 - 09 377 69 39 – www.natuurpuntmaldegemknesselare.be 

 

http://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/
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Verslag van beheersdag in het Torrebos op 06/11/10  
Johan Bosmans, foto‟s van Frederik Develter 

 
Het zag er 's 

morgens uit 

alsof het een 
verzopen dag 

ging worden.  

 
Gelukkig 

stopte het met 

regenen om 
07.30 en dit 

bleef zo voor 

de rest van de 
dag. 

  

 
Frank met z'n bosmaaier, later met z'n kettingzaag ...zolang het maar ronkt. 

Lionel met z'n bijl, Rudy en Marleen met hun kniptang, Kurt en Johan met 

de draagberrie, Dirk met van alles, Fred als persfotograaf ....iedereen klaar 
om erin te vliegen om 09.00. 

 

Even paniek toen Marleen haar toekomstige schoonzoon zomaar eventjes 
een kniptang in 2 brak. Maaisel rond de poel, opslag van esdoorn en 

vogelkers, neerleggen van kastanje bomen ter voorbereiding van het 

maken van weidepalen voor "het stort" van Knesselare dat zal aangekocht 
worden door Etienne ....het moest er allemaal aan geloven. 

  

Ondertussen tijd maken voor een tas lekkere soep, een pistolet, een tas 
koffie met een stuk lekkere cake. Het heeft ons gesmaakt Veronique. Voor 

sommigen was het een eerste kennismaking met dit mooie reservaat ... we 

waren blij dat jullie erbij waren (en hopen dat jullie evenzeer blij waren 
dat wij erbij waren).  
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kapsalon Moorea  bij Kelly 
 

Hairstyle voor dames en heren 
 

Geuzestraat 36 Knesselare 
 
Enkel op afspraak   telefoon nr 09 335 76 78 

Naturelle 
 

Nieuwstraat 50 
MALDEGEM 

Tel. 050/71.69.03 
Gesloten op dinsdag 

 
Dagelijks vers biobrood te verkrijgen 

alsook vegetarische producten en           
bio cosmetica 

Met opmaak: Lettertype: Times New
Roman, 16 pt, Niet Vet, Nederlands
(België)

Met opmaak: Nederlands (België)

Met opmaak: Nederlands (België)

Met opmaak: Nederlands (België)

Met opmaak: Nederlands (België)
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Activiteitenkalender  
Raadpleeg voor een overzicht van de activiteiten steeds ook 

natuurpuntmaldegemknesselare.be/activiteiten/activiteiten.html. 
  

november- december: wintervogeltelling langs Kanaal Gent-Brugge 

en Leopolskanaal     Contactpersoon: John Beylemans (050/720520) 
 

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 : 0474 48 30 22 - 09 377 69 39 

 

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.  

contactpersoon: 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  

contactpersoon: Etienne Vanaelst (09 374 59 86, Vanaelst@base.be)  

http://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/activiteiten/activiteiten.html
mailto:maldegemveld@telenet.be
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Slimmer dan de vos ; Houd je kippenren vosvrij 

 

Vossen zijn na een lange periode van bijna afwezigheid in Vlaanderen 
helemaal terug van weggeweest. Door de relatief grote oppervlakte van 

hun territoria en dankzij hun van nature groot aanpassingsvermogen, laten 

vossen zich regelmatig opmerken in de buurt van de mens.  
 

Vossen behoren tot onze inheemse fauna en vormen een belangrijke 

schakel in het ecosysteem. Het zijn echte voedselopportunisten en eten wat 
het gemakkelijkst te vinden of te vangen is. Op het menu van de vos staan 

kleine zoogdieren en wilde vogels (die samen 55% van het voedingsdieet 

van de vos uitmaken), regenwormen, insecten, aas en afval. Daarnaast 
durft hij ook wel eens pluimvee te roven uit een slecht afgesloten 

kippenren (15%). Slaagt een vos er in een kippenren binnen te dringen, 

dan wordt zijn jachtinstinct – door de paniekerige dieren die niet kunnen 
wegvluchten – zo geprikkeld dat hij meer dieren doodt dan hij kan opeten. 

Deze slachtpartijen leiden er toe dat de vos op weinig sympathie kan 

rekenen. Een veelgehoorde reactie is dat de vos extra bejaagd moet 
worden.  

 

Een intensieve bejaging of bestrijding biedt echter geen oplossing. 
Wanneer sterfte binnen de vossenpopulatie toeneemt (door bijvoorbeeld 

afschot), neemt ook de voortplanting toe. Meer jongen worden geboren die 

op hun beurt meer kans hebben om te overleven. Wanneer een vos sterft, 
komt er een territorium vrij voor een meestal jongere vos. Jonge dieren 

zijn minder dominant waardoor meer vossen op eenzelfde oppervlakte 

kunnen leven. 
 

Wees slimmer dan de vos en houd je kippenren vosvrij! 

 

De meest eenvoudige oplossingen zijn meestal het meest effectief:  

 Vossen zijn overwegend nachtdieren, je kippen ‟s nachts 
onderbrengen in een afgesloten nachthok kan veel schade 

voorkomen. Tegenwoordig bestaan er deurtjes die automatisch 

sluiten wanneer het donker wordt;  

 plaats één of enkele elektrische draden langs de kippenren; 

 een hond in de tuin kan vossen afschrikken, maar ook een hond kan 
kippen doodbijten; 
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 vossen blijven op een veilige afstand wanneer je geiten of schapen 

houdt binnen dezelfde omheining als je kippen. 
 

Wil je er echt zeker van zijn dan de vos niet tot bij jouw geliefd pluimvee 

komt. Hou dan rekening met volgende principes: 
 

• Een omheining moet minimum 2 m hoog zijn; 

• de maasgrootte mag maximum 3 tot 4 cm zijn; 
• bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en span de draad 

strak aan. Indien mogelijk, span een net boven de kippenren; 

• plooi de bovenste 40 cm van de draad naar buiten om onder een hoek 
van 30° of bevestig een of enkele elektrische schrikdraden aan de 

buitenkant; 

• vossen zijn luie dieren, ze graven steeds net langs de draad. Leg 
daarom rondom de buitenzijde van de omheining een rij tegels, 

betonplaten, planken of gaas van 40 cm breed; 

• als je geen tegels, betonplaten of planken legt, graaf de draad dan 50 
cm diep in. 

 

 

Meer info: 

www.natuurpunt.be 

www.vogelbescherming.be 
www.inbo.be 

www.natuurenbos.be 

 
 
  
 

http://www.natuurpunt.be/
http://www.vogelbescherming.be/
http://www.inbo.be/
http://www.natuurenbos.be/
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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!

Gewijzigde veldcode

mailto:S.Degraer@MUMM.ac.be
mailto:john.beylemans@pandora.be
mailto:johanbosmans121@hotmail.com
mailto:lucdellafaille@hotmail.com
mailto:maldegemveld@telenet.be
mailto:fa302024@skynet.be
mailto:karel.tack@telenet.be
mailto:vanaelst@base.be
mailto:frank.verheye2@telenet.be
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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 (€ 24,00 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. 


