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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.

Voorwoord :
Natuurpunt Maldegem-Knesselare en haar partners
Natuurpunt Maldegem-Knesselare, een geïsoleerde groep “groenen”, die
zich enkel zou verstoppen in hun plaatselijke natuurreservaten? Niets is
minder waar: je lokale natuurvereniging engageert zich uiteraard in het
beheer van haar reservaten, maar daarnaast zijn we ook heel actief in het
“verkondigen van de blijde boodschap”. Voor ons houdt dit in een breed
spectrum van de bevolking de mogelijkheid te bieden mee te genieten van
het landschappelijke en natuurrijke aanbod in ons werkingsgebied,
Knesselare en Maldegem. Niet iedereen is een geboren natuurgids, -kenner
of –ontdekker en bij ons hoeft dit ook helemaal niet. Natuurpunt
Maldegem-Knesselare biedt heel wat activiteiten aan, waarbij je in een
ontspannen sfeer kennis kan maken met het dichtbije, maar voor velen
(nog steeds) onbekende natuuraanbod in onze streek. Een opsteker voor de
eigen leden, maar dit is niet voldoende: ook niet-leden moeten de
mogelijkheid krijgen om kennis te maken met al dit natuurschoon. Net
daarom richt onze activiteitenkalender zich niet alleen op de eigen leden,
maar dragen we ook zorg voor dat een selectie van onze activiteiten in
samenwerking met tal van andere organisaties worden georganiseerd.
Een greep uit deze samenwerking... In het najaar 2010 organiseerden we
een activiteit in het kader van de Nacht van de Duisternis; dit in
samenwerking met Natuurpunt Aalter, maar evenzeer in samenwerking
met het gemeentebestuur van Maldegem, het Regionaal Landschap
Meetjesland, Natuurpunt en Partners Meetjesland, de Vereniging voor Bos
in Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos, alsook SpacePage, de
vereniging voor amateursterrenkundigen. Het resultaat hiervan las je reeds
in het vorige nummer: meer dan 400 mensen maakten kennis met de
nachtelijke natuur in eigen streek, een heuse beleving. Verder werkten en
werken we nog steeds succesvol samen met de Landelijke Gilde van
Maldegem, verschillende afdelingen van de Gezinsbond, het Knesselaarse
gemeentebestuur, alsook naburige Natuurpunt-afdelingen. Gezien de
publieke interesse voor en dus succes van dergelijke activiteiten biedt een
verderzetting en uitbreiding van deze publieksverruimende activiteiten
zich aan.
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Daarom, beste mensen, deze warme oproep om met z’n allen in te gaan op
het “verruimingsaanbod” van jouw Natuurpunt Maldegem-Knesselare: het
zou zowaar voor jou als de lokale vrijwilligers een opsteker zijn! Zo kan je
aanstaande zaterdag 12 maart in het Drongengoedbos kennis maken met
onze wonderbaarlijke, maar toch nog steeds zeldzame kikkers, padden en
salamanders (in samenwerking met o.a. RLM en de gemeentes Maldegem
en Knesselare). Op zaterdag 3 april wordt een landschapswandeling met
aandacht voor de voorjaarsbloeiers in de omgeving Burkel ingericht (in
samenwerking met de Gezinsbond Maldegem en Adegem). Opnieuw een
aanrader voor al wie interesse in onze lokale natuur heeft: kennis vooraf
kan hier zeker niet als eventueel excuus voor niet deelname worden
gebruikt. Meer hierover lees je trouwens verder in dit nummer van Bos &
Hei.
Voor alle duidelijkheid en mocht het nog niet duidelijk zijn: iedereen is
meer dan welkom!

Steven Degraer
Voorzitter Natuurpunt Maldegem-Knesselare
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Paddenoverzet : de teller staat op 358
Ook dit jaar loopt onze paddenoverzetactie, met tengevolge van de milde
temperaturen rond 20 februari nu (bij het ter perse gaan begin maart) reeds
358
overgezette
amfibieën.
Op
onze
website
van
(www.natuurpuntmaldegemknesselare.be) houdt de amfibieën-teller
nauwkeurig
bij
hoeveel amfibieën er
reeds zijn overgezet
in februari en maart
langs
de
Drongengoedweg en
de Baaikensedestraat.
Meer hierover in het
artikel verder in dit
tijdschrift en op de
website.

Noteer alvast ook volgende publieke avondactiviteit in jouw agenda:
zaterdag 12 maart: paddenoverzetactie in het Drongengoed
Trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van caférestaurant het Jagershof, afspraak, om 19:30
Contactpersoon: Etienne Vanaelst (09 374 59 86, Vanaelst@base.be)
Lia Van Landschoot (050 71 57 45)
Mogen we met aandrang vragen de Drongengoedweg en de
Baaikensedestraat niet te gebruiken tijdens de nacht. Ook op die manier
kunt U een steentje bijdragen tot natuurbehoud.
En tot slot nog dit : we zijn steeds op zoek naar medewerkers om te
tellen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Kurt De Kesel (09 374
71 16, maldegemveld@telenet.be).
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Methode en resultaten van de paddenoverzetacties
Kurt De Kesel
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 grootste en meest
begeerde poel is de WWF poel die
gelegen is aan de bosrand op een
schraal
grasland
langs
de
Drongengoedweg. De “groukgrouk-grouk” roep van de bruine
kikker of het klagend “oink-oinkoink” geluid van de gewone pad is
er op ruime afstand goed te horen.
Echter is het autoverkeer langs deze
Drongengoedweg de laatste jaren
sterk gestegen. 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.
Methode
Om een goed beeld te krijgen van deze amfibieëntrek en om het aantal
verkeersslachtoffers zo laag mogelijk te houden werd er in 2009 en 2010
een paddenoverzetactie opgestart in het Drongengoed door Natuurpunt
Maldegem-Knesselare i.s.m. de gemeenten Maldegem en Knesselare,
Agentschap Bos en Groen (ANB) en Regionaal Landschap Meetjesland
(RLM). Langs de Drongengoedweg worden zones voorzien van een
scherm dat is opgesteld langsheen de trekroute van kikkers, padden en
salamanders naar de poelen, waar deze diertjes paren en eitjes af zetten.
Dankzij de financiële steun van de gemeenten Maldegem en Knesselare en
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RLM kunnen we het nodige materiaal zoals kastanje palen, plastieken
emmers, pvc scherm en
geplastificeerde
draad
aankopen alsook info
folders
en
affiches
verspreiden. Het plaatsen
van de schermen en het
ingraven van de emmers
langs het schermen wordt
uitgevoerd
door
vrijwilligers
van
Natuurpunt
MaldegemKnesselare. Dit gebeurt
begin februari, net voor het begin van de paddentrek. Dit jaar gebeurde dit
op 12 februari (alle foto’s in dit artikel dateren van 12/02/11). De nietaaneensluitende zones zijn zo gekozen op basis de verwachte trekdensiteit
en het aantal verkeersslachtoffers die er in de vorige jaren werden
vastgesteld. Gedurende een achttal weken worden de emmers
gecontroleerd en tellen de vrijwilligers het aantal kikkers, padden en
salamanders die in deze emmers
terecht zijn gekomen. Niet alleen vind
men amfibieën in de emmers maar
vaak treft men er ook kevers, wormen
en muizen aan. Soms worden dode
muizen gevonden en daarom worden
stokjes in de emmers geplaatst om dit
te voorkomen. Aan de hand van een
tellijst kan iedere teller zijn
voorkeurdata doorgeven. Zowel ‘s
morgens als bij avond wordt er
geteld. Dit is noodzakelijk daar
amfibieën schemerdieren zijn. Vooral
bij regenachtig
weer
en 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 telgegevens
werden ook doorgegeven aan Hyla, de reptielen- en amfibieën-werkgroep
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van Natuurpunt. Deze
gegevens
worden
gebruikt
in tal van
wetenschappelijke
projecten
en
beschermingsacties. Ze
zijn belangrijk om er
voor te zorgen dat betere
beschermingsmaatregele
n kunnen gerealiseerd
worden op deze plaatsen
waar amfibieën massaal
de weg oversteken. We denken aan een permanente voorziening (b.v.
geleidingswanden, tunnel) of een tijdelijke maatregel ( b.v. weg afsluiten,
verkeersbeperking).
Resultaten
De trekperiodes voor de Gewone pad waren in 2009 gesitueerd in de
periode van 11/03 tot 15/03 en 26/03 tot 28/03. Voor de Bruine kikker
kwam de trekperiode iets vroeger op gang namelijk vanaf 08/03 tot 15/03.
Er was ook nog een piekperiode gedurende vijf dagen vanaf 23/03 tot
27/03. Daar de gemiddelde temperatuur in maart 2009 (6.7 °C) drie graden
hoger was dan in februari 2009 (3.6 °C) werden er dus in maart meer
Gewone padden en Bruine kikkers geteld. Ook in 2010 konden we dit
gegeven vaststellen: de trekperiode was echter kort en heel intensief en
situeerden zich rond 19 en 20 maart. Gedurende deze twee dagen was de
temperatuur hoger dan 7 °C maar het waren vooral regenachtig dagen, de
vochtigheid was dan ook hoog.
Zowel in 2009 en 2010 was het aantal amfibieën die in de verschillen
zones werden geteld ongeveer het zelfde. Er werden in 2009 1300
exemplaren geteld. Het aantal exemplaren was in 2010 iets later namelijk
1217.
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TREKPERIODE: GEWONE PAD
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TREKPERIODE: BRUINE KIKKER
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Opvallend is wel dat in 2009 meer Bruine kikkers werden geteld, in 2010
werden meer padden geteld. De toename van het aantal getelde padden kan
men verklaren met het feit dat de gemiddelde temperatuur van de winter
van 2009-2010 ongeveer 1,8 °C was. In 2008 was deze temperatuur 5.6
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°C. Het was dus een koudere winter in 2010 waardoor amfibieën tijdens de
winterslaap minder hun vetreserves moeten aanspreken om te overleven.
Door een te hoge temperatuur in de winterperiode verbranden amfibieën
tijdens de winterslaap hun vetreserves te snel en zijn ze dan ook verzwakt
bij het begin van het voortplantingsseizoen. Bovendien kan de toename
van het aantal padden ook het gevolg zijn van de paddenoverzetactie van
2009. We zouden dan ook een toename van het aantal getelde exemplaren
Bruine Kikker verwachten echter dit is niet zo. Kan deze afname mogelijk
wijzen op een achteruitgang van de Bruine Kikker in Vlaanderen?
Hopelijk niet.
Het aantal salamanders is beduidend kleiner. 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 (b.v. houtstapels, onder
een dikke bladeren laag, boom- bodemholtes, …) van salamanders
bevinden zich vaak nabij de voortplantingspoel.
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Soort

Als we kijken naar het aantal getelde exemplaren per zone, dan valt op dat
ruim 60 % van het totaal aantal amfibieën die werden overgezet zich in de
zones 2 en 3 bevinden. Dit zijn de zones die het dichts bij de WWF-poel
gesitueerd zijn.
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We kunnen er dus van uit gaan dat een grote populatie padden en bruine
kikkers jaarlijks de oversteek maken naar de WWF poel gelegen op een
schrale grasland, vlakbij de Drongengoedweg. Omwille van het feit dat er
recent nieuwe poelen en vennen in het nabij gelegen natuurreservaat
Maldegemveld zijn aangelegd kunnen we ook verwachten dat de totale
populatie van kikkers, padden en salamanders nog zal stijgen. Dit zal de
duurzaamheid van de populatie ten goede komen. Verschillende nieuwe
deel populaties zullen echter zich voorplanten in de verschillende poelen
gelegen langs de Drongengoedweg. We verwachten dan ook dat de
paddentrek in beide richtingen zal gebeuren. Een (tijdelijke) afsluiting van
de Drongengoedweg, zeker in de nachtperiode, voor gemotoriseerd
verkeer kan dan een betere en structurele aanpak zijn om amfibieën
optimale overlevingskansen te bieden.
Help jij ook?
Elk geredde amfibie is vandaag dus belangrijk. Daarom start Natuurpunt
Maldegem-Knesselare dit jaar terug met deze paddenoverzetacties langs de
Drongengoedweg in het Drongengoed alsook langs de Baaikensedestraat
te Maldegem-Kleit. Langs de Baaikensedestraat trekken jaarlijks vele
padden richting het kleinste spaarbekken maar vele paden worden er
doodgereden volgens verschillende buurtbewoners.
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Beide paddenoverzetacties krijgen terug de steun van Agentschap Bos en
Natuur, de gemeenten Maldegem en Knesselare en het Regionaal
Landschap Meetjesland.
Wil je ook deze weerloze diertjes beschermen tegen het moordende
wegverkeer? Ben je bereid om te helpen op een avond of ochtend met het
overzetten van kikkers, padden en salamanders? Aarzel dan niet, neem
contact op met Natuurpunt Maldegem-Knesselare. Doe mee,.. de natuur
heeft je nodig !
Noteer alvast ook de volgende publieke avondactiviteit op 12 maart in
jouw agenda paddenoverzetactie in het Drongengoed (cf. pagina 3 en cf.
de activiteitenkalender).
DANK
Aan alle
bereidwillige mensen
voor hun bijdrage aan deze
paddenoverzetactie, bij het plaatsen van het paddenscherm en het
overzetten van vele padden, kikkers en salamanders.
Aan alle partners die deze paddenoverzetactie financieel of logistiek
ondersteunen:
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Activiteitenkalender 2011
Raadpleeg voor een geactualiseerd overzicht van de activiteiten steeds ook
natuurpuntmaldegemknesselare.be/activiteiten/activiteiten.html.
12/03: paddenoverzetactie in het Drongengoed
Trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van caférestaurant het Jagershof, afspraak om 19.30u.
Contactpersoon: Etienne Vanaelst (09 374 59 86, Vanaelst@base.be)
Lia Van Landschoot (050 71 57 45)
19/03: beheerdag in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van caférestaurant het Jagershof.
afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst.
contactpersoon: Kurt De Kesel (09 374 71 16) - Karel Tack (09 377 69 39)
maldegemveld@natuurpuntmaldegemknesselare.be
03/04: Voorjaarsbloeiers te Burkel
In samenwerking met Gezinsbond Adegem en Gezinsbond Maldegem.
trefpunt: 14.00u kruispunt Groot Burkelkalseide en Groot Burkeldreef.
Contact: Etienne Vanaelst, 09 374 59 86, vanaelst@base.be
09/04: beheerdag in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van caférestaurant het Jagershof.
afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst.
contactpersoon: Kurt De Kesel (09 374 71 16) - Karel Tack (09 377 69 39)
maldegemveld@natuurpuntmaldegemknesselare.be
08/05: Vroegmorgenwandeling met ontbijt – info volgt op website
29/05: Meetjeslandse Gordel
contactpersoon: Steven Degraer (09/374 76 83) zie verderop
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11/06: beheerdag in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van caférestaurant het Jagershof.
afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst.
contactpersoon: Kurt De Kesel (09 374 71 16) - Karel Tack (09 377 69 39)
maldegemveld@natuurpuntmaldegemknesselare.be
02/07: Beheerdag Kanaalberm
Trefpunt: om 9u Kanaalbrug, kruispunt Hoekestraat en Zuidleie in
Knesselare
Contact: Etienne Vanaelst, 09 374 59 86, vanaelst@base.be

3 april : Wandeling in Burkelbos
Burkel maakt deel uit van de bossengordel Burkel-DrongengoedbosKeigatbos, vroeger een aaneengesloten bossencomplex van Maldegem tot
Zomergem. Toch verschillen de drie bosgebieden grondig van elkaar. In
het Drongengoedbos en het Keigat is de heide nog uitdrukkelijk aanwezig
en dit niet alleen omdat, vooral in het Drongengoed, een gericht beheer
gevoerd wordt om deze heide betere kansen te geven. In Burkelbos is
nauwelijks nog een heideplant te zien en dan nog enkel beperkt tot de
dreven. De voorjaarsflora daarentegen siert het Burkelbos in het voorjaar.
Verwacht hier evenwel geen tapijten van de gekende boshyacint die de
Vlaamse Ardennen te beurt valt maar het bloeiaspect met Bosanemoon,
klaverzuring,
sleutelbloem,
dotterbloem,
speenkruid,
goudveil,
muskuskruid, gele dovenetel, pinksterbloem en zenegroen kent is een
streling voor het oog en kent zijn gelijke niet in de wijde omgeving. Zorg
dat je er bij bent en vergeet uw laarzen niet.
Trefpunt: Einde Groot Burkelkalseide waar de Burkeldreef begint.
Contact: Etienne Vanaelst, 0474 642323
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Zondag 29 mei 2011

Op deze heerlijke lentedag mag het
ijzeren ros van stal. Smeer je
fietsketting en vergeet de remmen
niet te controleren! Kies op één van
de startplaatsen een fietsroute en trap
op eigen tempo langs boswegen, op
kerkwegels en naast kanalen dwars foto: Ludo Goossens
door het Meetjesland – stuk voor stuk trage wegen waar de auto op het
achterplan verdwijnt.
Puur genieten
Tijdens de fietstocht kan je op verschillende plaatsen genieten van de Dag
van het Park (ideaal voor een picknick). Luister naar een pittig verhaal of
bezoek een unieke locatie langs de route. Vergeet niet te genieten van een
drankje en pik een extra activiteit mee op de centrale locatie aan het
dorpsplein van Bellem (Aalter).
Je kiest zelf
Starten is mogelijk van 10u tot 16u op verschillende locaties in het
Meetjesland. Je kan starten op het dorpsplein van Bellem of Merendree,
langs het Drongengoed in Ursel of in het Heldenpark in Eeklo. Je kan
kiezen tussen 4 verschillende routes (20-50 km) met een eigen thema en
traject. Op de gezinsroute fiets je in de buurt van Aalter, er is een
bossenroute rond en door het Drongengoed, een heldenroute naar
Waarschoot en Eeklo en een kastelenroute door de Kalevallei in Nevele.
Alle routes passeren langs het centrale punt in Bellem.
Meer info
De Meetjeslandse Gordel is een organisatie van Natuurpunt en Partners
Meetjesland, de Meetjeslandse afdelingen van Natuurpunt
en het
Regionaal Landschap Meetjesland. Meer informatie vind je binnenkort op
www.meetjeslandsegordel.be of contacteer Natuurpunt en Partners
Meetjesland op 09 377 93 00, info@meetjeslandsegordel.be. De opbrengst
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van het evenement gaat integraal naar de werking van Natuurpunt in het
Meetjesland.
Met dank aan het Agentschap voor
Natuur en Bos, Toerisme OostVlaanderen en Toerisme Meetjesland,
gemeente Aalter, stad Eeklo en alle
andere partners en medewerkers. De
Gordel is een Green-event dankzij samenwerking met IVM.

kapsalon

Moorea

bij Kelly

Hairstyle voor dames en heren

Geuzestraat 36 Knesselare
Enkel op afspraak

telefoon nr 09 335 76 78
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Nabeschouwing Beheerdag kanaalberm
Johan Bosmans
Zaterdag 19 februari was er beheerdag in het kanaalreservaat te
Knesselare. Onze vorige editie was letterlijk ingesneeuwd en dan maar
afgeblazen. Sindsdien was er alleen maar werk bijgekomen. Zo moesten
ondermeer beheerresten van braam en takhout opgeruimd worden, gevelde
bomen verzaagd en opgeladen, het wandelpad bewegwijzerd en het
schapenraster hersteld. Er was dus zowel licht als zwaar, maar vooral
teveel werk aan de winkel.
Geen zon maar toch een pak enthousiasme en vooral tien man of beter zes
man en 4 vrouwen om er om 09.00 aan te beginnen ... de beheerdag op de
kanaalberm. Bomen verzagen, hout wegvoeren ... een kluifje voor Frank,
Guy en Christophe. Ondertussen begonnen Marleen, Kurt, Annick, Etienne
begonnen aan het harken van de berm te Sint-Joris. We kregen de tractor
maar niet gestart maar gelukkig had Etienne aan een extra batterij en
startkabels gedacht. We konden beginnen aan het opscheppen en afvoeren
van de strooisellaag.
Op de middag probeerden we een "wind-vrije" zone te vinden om onze
boterhammetjes te verorberen samen met de lekkere pastinaaksoep (merci
Rita). De laatste strooiselresten afvoeren (in totaal 3 kipkarren) ...
houtblokjes de berm opdragen ...bomen naar boven trekken om aldaar te
verzagen ...het stond allemaal op het menu in de namiddag.
Ondertussen was het dan toch beginnen regenen ...al had Etienne
stiekem gehoopt het droog te houden. Om 16.00 reden we allen, moe, naar
huis. Maar Etienne was de gelukkigste van allemaal ...een hele berg werk
verzet met een pak volk.
Met de tractor nog even langs Dirk om het gezaagde brandhout af te
leveren en daar eindigde de dag zoals ie begonnen was ...batterijproblemen
...dan maar met Taxi Dirk terug naar Onderdijke. Morgen nog eens
proberen met startkabels.
Annick, Marleen, Catharina ... de vrouwen in opmars binnen ons
beheerteam.
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Mijn ervaring van eerste beheerdag
Annick Vercaemer
Om 8u45 aangekomen aan de kanaalberm. Geen vogel te zien. Had ik
verkeerd afgesproken? Neen, de aanhangwagen was ter plaatse en de
afsluitingsdraad was open. Efkens gewacht op de parking van het kerkhof.
Om 9 u zie ik toch twee mannen staan : Kurt en Johan.
Eerst wat bijgepraat maar om de koude te verdringen (4°C) toch maar
begonnen. De kanaalberm afrakelen, afrakelen, afrakelen. Weet weer waar
er ergens spieren zitten! Op sleeptouw genomen door Etienne en veel
uitleg gekregen over het hoe en waarom deze dag georganiseerd wordt.
Na een verkwikkend middagmaal (lekkere pastinaaksoep, heerlijke
boterhammen met kaas of ham, koffie met koekje en een
afsluitend jenevertje) kunnen we er weer invliegen! Invliegen ? Moest wel
eerst 'buiten' mijn sigaretje roken. Met Etienne naar Knesselare en wat had
hij in petto? Zomaar eventjes enkele takken en stronken naar boven
dragen. Niet echt vrouwenwerk, maar ik heb mijn mannetje
gestaan. Evenals Marleen en Catherine. De vrouwen doen niet onder voor
de mannen. Maar we krijgen veel erkenning.
Ondanks de regen toch voortgedaan. Echte zotten... allemaal om één man
gelukkig te maken. Na een 'voorlaatste kleintje' moe maar voldaan naar
huis gereden. Na een warme douche, een warm avondmaal onder de wol.
Had geen slaapliedje nodig.
Blij dat ik deze dag mocht meemaken. Warme dank aan de toffe groep
mensen die ik mocht leren kennen. En Etienne, die zullen we nog wat in
spanning laten of er nog een beheerdag komt van mijnentwege.
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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 Kanaalreservaat 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: 2300044233-21. 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
John
Beylemans
Johan
Bosmans

Hoeksken 15, 9910
Ursel
Aardenburgkalseide
396, 9990 Maldegem
Onderdijke 41, 9991
Adegem

Luc
Dellafaille
Kurt De
Kesel
Dirk
Develter
Karel
Tack

Vellare 41, 9920
Lovendegem
Kluizestraat 50,
9910 Knesselare
Torredreef 5, 9990
Maldegem
Eduard
Neelemanslaan 5,
9900 Eeklo
Westvoordestraat
21b, 9910
Knesselare
Pontweg 29, 9880
Aalter

Etienne
Vanaelst
Frank
Verheye

Voorzitter
Natuurstudie
(vogels)
Penningmeester,
werkleider
Maldegemveld
Bestuurslid
Conservator
Maldegemveld
Conservator
Torrebos, Redactie
Beheerder
Maldegemveld,
logistiek
Conservator
kanaalreservaat
Beheerder
Maldegemveld

09 374
76 83
050 72
05 20
050 72
00 92

S.Degraer@MUMM.ac.be

09 372
68 23
09 374
71 16
050 71
91 82
09 377
69 39

lucdellafaille@hotmail.com

09 374
59 86

vanaelst@base.be

09 374
43 08

frank.verheye2@telenet.be

john.beylemans@pandora.be
johanbosmans121@hotmail.com

maldegemveld@telenet.be
fa302024@skynet.be
karel.tack@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 (€ 24,00 per kalenderjaar op rek. nr. 2300044233-21) 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 koepelvereniging 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.

