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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.etienne@skynet.be.

Tijdschrift voor de leden van Natuurpunt, afdeling Maldegem-Knesselare.
Verschijnt 4 x per jaar. Deze editie is verschenen in een oplage van 380 ex.
Werkten mee aan dit nummer: Steven Degraer, Dirk Develter, Annick
Vercaemer, Kurt De Kesel, Etienne Vanaelst, Johan Bosmans, Patrick De
Deyne

Plantactie Maldegemveld 25-26-27 februari
Tekst: Patrick De Deyne
Foto’s: Annick Vercaemer
4750 stuks 'bosplantsoen', alle streekeigen soorten, omzomen voortaan de
open percelen van het Maldegemveld en trekken op die manier het leven in
het bos meer landinwaarts. Hiervoor sloegen Natuurpunt MaldegemKnesselare, RLM, lokale (jeugd)bewegingen en de basisscholen SintMedardus uit Ursel en de Kleiheuvel uit Kleit de handen in elkaar. Hagen
en houtkanten zijn immers belangrijke elementen in het lappendeken van
akkers, bossen en weides. De plantactie kaderde binnen het
soortenbeschermingsproject 'Landschappelijke dooradering' van RLM, met
steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Voet-dag Emmaüsinstituut Aalter
Kurt De Kesel
Op vrijdag 30/03 organiseerde de school, Emmaüsinstituut Bovenbouw
Aalter,
een
"VOET-dag"
voor 3 ASO en 3
Handel. Op deze
dag werden aan
volgende
vakoverschrijde
nden eindtermen
(of
“VOET”)
gewerkt door de
leerlingen.

De leerlingen
•

•
•
•
•

herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen
economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de
invloed van techniek en beleid;
zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van
ruimte, grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen;
zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale
leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren;
tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de natuur, het landschap
en het cultureel erfgoed;
voelen de waarde aan van natuurbeleving en het genieten van de
natuur.

Op vraag van de coördinator van de tweede graad ASO en Handel werd
i.s.m. met Natuurpunt Maldegem-Knesselare een activiteit uitgewerkt rond
berm- en heidebeer in de natuurgebieden Maldegemveld en de
Kanaalberm. De reden waarom deze beheermaatregelen noodzakelijk zijn
in deze prachtige stukjes natuur werd er toegelicht maar vooral de
aandacht voor actie was er belangrijk!

Activiteitenkalender 2012
Raadpleeg voor een geactualiseerd overzicht van de activiteiten steeds ook
natuurpuntmaldegemknesselare.be/activiteiten/activiteiten.html.
Voor
contactgegevens zie de voorlaatste pagina van dit nummer.
Datum Activiteit
Zo 6
Vroegmorgenwandeling met
mei
ontbijt te Adegem. Inschrijven bij
Steven.debruycker@natuurpunt.b
e (0473 85 53 35)
12 én Padvinderij in Bos en Hei
13 mei Inschrijven à 5€ per groep tot 29
april : roland.bonami@edpnet.be
Details volgen bij inschrijving.
Za 27 Kanaalfeesten Maldegem cf
mei
www.tgrootgedelf.be/agenda
Zo 03 Meetjeslandse Gordel
juni
Fietsend genieten van
Meetjeslandse landschappen.
Za 7
Beheerdag kanaalberm te
juli
Knesselare
Toelichting trefpunt
De Koetshoeve
Drongengoedhoeve
Kanaalbrug
parking ANB

Trefpunt
Uur Contact
Koetshoeve 05.00 Steven
!
De Br.
parking
ANB
/

/

nami
ddag
Drongendoorl
goedhoeve open
d
Kanaalbrug 09.00

Roland

/
Steven
Degraer
Etienne

Adres
Berlaars 2A, Adegem
Drongengoedweg 9, Ursel
kruispunt Hoekestraat en Zuidleie te Knesselare
langs de Drongengoedweg, 200 m van caférestaurant het Jagershof (Knesselare)

Activiteiten in de kijker
Vroegmorgenwandeling op 06/05 om 5u aan de Koetshoeve Berlaars
2A, 9991 Adegem
We brengen een bezoek aan een biologische geitenboer. Het bedrijf is
gelegen in een ruilverkaveling van 1993. Verschillende kleinere percelen
werden toen samengevoegd tot meerdere grote percelen, om zo de
economische rendabiliteit te vergroten. Vele 'oude' houtkanten' verdwenen
en werden vervangen door nieuwe landschapselementen. Nu 20 jaar later
is dit terug een thuis voor plant en dier. Grasmus, regenwulp, buizerd,
gekraagde roodstaart en steenuil verwelkomen er ons nu. Klavervelden
met echte koekoeksbloem doen de talrijke Hazen smullen. Omstreeks 8u
worden we terug verwacht aan de Koetshoeve voor een uitgebreid ontbijt!
Heb je zin gekregen in een geitekaasje, of wil je hazen zien dansen schrijf
dan voor 2/05 €12 pp over op Natuurpunt Maldegem-Knesselare met
rekeningnr. BE96 8508 1346 2105 met vermelding 'Ochtendwandeling'
12 én 13 mei: Padvinderij in Bos en Hei
• Zou je graag eens het Drongengoedbos op een iets andere manier
willen ontdekken?
• Heb je een fiets én ook wandelschoenen?
• Heb je een rugzakje voor wat proviand?
• Het je een ietsepietsje oriëntatiekunde?
• Kun je een beetje overweg met een kompas?
• Kun je een paar vrienden warm maken om samen aan padvinderij te
doen?
• Heb je momenteel op 12 en/of 13 mei nog niets in je agenda staan?
• Ben je bovendien niet bang om, letterlijk, een beetje het noorden te
verliezen?
• En wil je bovenal genieten van een portie gezonde buitenlucht in een
onovertroffen biotoop?
Dan is onze verkennerstocht in het Drongengoed iets voor jou ! Op 12 en
of 13 mei zoeken we onze weg als doorleefde padvinders. Een
verkennersgroep bestaat uit 3 a 4 personen, kinderen kunnen daar als extra
bij.

Iedere groep start individueel en zoekt de te volgen weg op verschillende
manieren maar terreinkennis is niet onbelangrijk en een fiets én stevige
schoenen zijn noodzakelijk. Deelnemen kost 5 euro per groep. Inschrijven
kan tot uiterlijk 2 mei via roland.bonami@edpnet.be. De startorde wordt
publiek geloot op 5 mei in het Jagershof om 15 uur.
Reken er op dat je, afhankelijk van de padvinderskunde, 2 a 4 uur
onderweg zal zijn. Er kunnen maximaal 16 groepen deelnemen per dag,
dus wie wil meedoen, niet talmen om in te schrijven. Meer details worden
aan de deelnemers toegezonden na inschrijving.
03 juni: Meetjeslandse Gordel
Fietsend genieten van Meetjeslandse landschappen (i.s.m. alle regionale
Natuurpuntafdelingen, NPM en RLM).
Dé topper onder de regionale fietshappenings. Dit jaar met het lokale
vertrekpunt in de Drongengoedhoeve en een uitgebreid infopunt in het
Maldegemveld.
Uitgebreide
praktische
info
volgt
via
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be.
Contactpersoon: Steven Degraer (s.degraer@mumm.ac.be of 09/2363209)

Inventaris paddenstoelen in het Drongengoed
Etienne Vanaelst
In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos maakt studiebureau
Grontmij een uitgebreid bosbeheerplan voor het Drongengoedgebied. Dit
omvat alles wat ANB in beheer heeft behalve het militair domein
waarvoor enkele jaren terug al een beheerplan voor is opgemaakt. Het
omvat tevens alle nieuw aangekochte, meestal marginale
landbouwgronden, in de Brugstraat, Onderdale en Ganzekleit te Ursel,
Westvoorde te Knesselare, de Buisputten te Adegem en langs de
Grootburkelkalseide te Burkel Maldegem-Kleit. De eigendommen van
Natuurpunt vallen daarbuiten. Daarvoor hebben we eigen beheerplan.
Grontmij heeft de Natuurhistorische werkgroep Natuurpunt Meetjesland
betrokken bij de inventarisatie van paddenstoelen, dagvlinders, amfibieën
en vogels. Uit de resultaten van deze inventarisatie aangevuld met
historische gegevens van de vele voorafgaande jaren krijg je een zicht op
wat zoal zeldzaam is en welke soorten in Rode Lijsten allerhande zijn
opgenomen.
Niet zomaar een paddenstoel.
Op deze voormalige landbouwgronden is de inpakt van paddenstoelen
quasi nihil. Zeldzame soorten vindt je niet vaak op jonge heringerichte
locaties, laat staan dat er Rode lijstsoorten zouden te vinden zijn tenzij er
toevallig een oude bomenrij het perceel zou omzomen. Sommige zijn
bebost, op andere wordt een spontane verruiging met begrazing toegepast.
Voor de andere inventarisaties zoals vogels, planten, dagvlinders en
amfibieën zal dit wel niet zo zijn. Jonge aanplanten zijn vaak al in een
vroeg stadium voor vogels en dagvlinders interessant Ik ga mij hier
beperken tot een aantal zeldzame soorten paddenstoelen die hoofdzakelijk
door de Paddenstoelenwerkgroep van het Meetjesland zijn aangereikt.
Historische gegevens horen daar ook bij, vele al van voor de oprichting
van de Natuurhistorische werkgroep.
Het Drongengoed telt momenteel zo’n 850 soorten paddenstoelen,
tenminste deze die in het databestand van Funbel zijn ingegeven en in
principe het meest betrouwbaar zijn. Het Drongengoed telt heel wat Rode
Lijstsoorten. Het is ook niet voor niets het grootste aaneengesloten
bosgebied van Oost- en West Vlaanderen. Een aantal zijn ondertussen

alweer verdwenen vanwege vermesting, verzuring en in sommige gevallen
door bodemverdichting op de dreven of het verwijderen van de
waardbomen.
De mycologische waarden van het bosgebied liggen voornamelijk in de
dreven. Het drevenpatroon wordt er beter onderhouden dan vroeger toen
alleen nog de jacht en houtopbrengst het beheer van het bos bepaalden.
Symbionten, paddenstoelen die samengroeien met bomen en er vaak een
unieke relatie mee aangaan, moet je niet zoeken in de dikke strooisellaag
in het bos of tussen de bramen. Naaldhout speelt in deze een zeer
belangrijke rol, vaak verguisd vanwege de pseudouitheemse stempel dat ze
meedragen.
Enkele Rode Lijstsoorten.
Holsteelboleet komt alleen bij Lariks voor en staat in het Drongengoed
maar op één enkele plaats langs de Drongengoedweg ter hoogte van het
gekapte lariksbos, op de grens met het Maldegemveld. Deze soort staat er
al vele jaren, op het randje van verdwijnen door bodemverdichting ten
gevolge van het verkeer, maar nu toch voor het eerst ook over de gracht
wat deze soort allicht meer kansen zal bieden tot overleven. Nog een
uitgesproken lariksbegeleider is de Lariksspijkerzwam. Ook alweer langs
de Drongengoedweg en op twee plaatsen op het Maldegems deel van het
Drongengoed. Samen met Houtboleet is deze soort volgens de Rode Lijst
van paddenstoelen in Vlaanderen uitgestorven. Lariksspijkerzwam zien
we steeds na hevige regen in de fructificatieperiode maar dit was er de
laatste twee jaar niet bij. Wij hopen dus dat ’t regent deze zomer. In
sommige dreven is de
verbraming een probleem
aan het worden. Tussen de
bramen de soort opmerken is
sowieso
geen
al
te
gemakkelijke opgave.
De markantste soort is zeker
wel de Houtboleet (cf foto).
Vorig jaar werd deze
gevonden
in
een
naaldhoutbestand langs de
Driesbeek bij Lariks. De
soort komt steeds voor bij bomen die aangetast zijn door

Dennenvoetzwam. Deze soort staat al enkele jaren in het Belle-Bargiebos
te Waarschoot. Toevallig dus twee vindplaatsen in het Meetjesland voor
een uiterst zeldzame soort. Nog nooit heb ik de soort elders gezien. Over
de Drongengoedweg zijn we nog niet uitverteld. De Peenrode melkzwam,
een bedreigde soort, hebben we daar ook al gehad bij Grove den maar
vormt ook alweer niet elk jaar vruchtlichamen. Het Beekmijtertje dan, een
bedreigde soort, een ware schoonheid om te zien. Deze groeit op bladval
van eik en naaldhout dat zich ophoopt in grachten of op zeer natte, vaak
met veenmos begroeide waterzieke laagten in dreven. De eerste vondst
dateert al van 10 jaar geleden. 5 mei 2002, een vroegmorgenwandeling
voor de vogelzang. Vorst aan de grond, bitterkoud en geen vogel die op
antenne zat. Stond dat lepelvormig geel kleinood, wel met 100 op één
enkel plekje in een natte dreef tussen de hoeve Drongengoed en het
militair domein. Geen mens die nog aan vogelen dacht. Sindsdien vinden
we de soort op meerdere plaatsen verspreid in het noordelijke deel van het
Drongengoed en wat dacht je, jawel ook alweer een vindplaats langs de
Drongengoedweg bij lariks. De zeldzame Zwarte berkenboleet en de
uiterst zeldzame Bruine narcisridderzwam, twee soorten die we pas vorig
jaar vonden, staan daar ook nog respectievelijk bij berk en eik op twee
zuchten van Gele ringboleet, bij lariks….
De Drongengoedweg is dus een pareltje. Niet voor niets dus dat we deze
weg verkeersluw willen zien. En daar hebben niet alleen paddenstoelen
baat bij. Vraag dit maar eens aan allen die meegewerkt hebben aan onze
paddenoverzetactie over het resultaat van het afsluiten van de
Drongengoedweg.
Ook elders in het Drongengoed staan mooie dingen. Rond de hoeve is het
ook niet mis of moeten we ook alweer zeggen ‘was’ ook niet mis. De
zeldzame Wortelende boleet en de zeer zeldzame Spikkelsneerussula zijn
er onder de bodemverdichting langs de toegangsweg weggebleven. De
Fijngegordelde melkzwam ontspringt voorlopig de dans maar gerust zij we
daar niet in. De Wortelende boleet troffen we ook al aan in het noordelijke
deel van het Drongengoed en ook nog even verder langs de Harinkweg.

De Pruikzwam (cf foto
hiernaast), die jarenlang
een beuk sierde op het
eilandje bij de hoeve,
liet het in 2011 afweten,
een uitgeput bomenlijk
achterlatend.
De
pruikzwam hebben we
enkele jaren terug ook
nog op de zieke staande
beuk aangetroffen langs
de Urselweg dichtbij
het
Moorken.
De
Gelobde
pruikzwam
vonden we in 2011 in een beukendreef met alleen nog maar zieke beuken
in het noordelijk deel van het Drongengoed. Dood hout is niet
onbelangrijk. In het voormalig munitiedepot langs de Drongengoedweg is
enkele jaren terug een ganse zone tegen de vlakte gegaan. Daar staat bij
den en lariks veel Koeienboleet. Op zich is deze soort niet zo zeldzaam
maar we kijken stilaan uit, nu de koeienboleet schijnbaar in opmars is, naar
Roze spijkerzwam waarop Koeienboleet ten dele parasiteert. Deze soort
hebben we nog nooit aangetroffen. Aan de walling rond de hoeve, dicht
bij het speelbos, stond het uiterst zeldzame Mosschelpje. Deze groeit op
mos op beukenstammen, is klein van formaat maar de kringen van
afstervend mos verraden de aanwezigheid van deze pineut. In dezelfde
omgeving staat geregeld ook de kwetsbare Kleine trompetzwam in de
eikendreef. Aan de tweede poort van de hoeve is de haagbeuk verwijderd.
Daar heeft jarenlang de Haagbeukboleet gestaan. Haagbeuk staat er in het
Drongengoed op verschillende plaatsen, meestal in het bos waar de
strooisellaag vruchtvorming bij paddenstoelen remt. Toch vonden we in
zo’n haagbeukenbestand samen met berk en eik voor het eerst vele
Rossige stekelzwammen. Veel zijn we echter in dat stukje nog niet
geweest en kan de soort wel over het hoofd zijn gezien. Gewone
hanenkam en Trechtercantharel staan nog op de Rode Lijst maar in de
geschikte biotopen vindt men deze geregeld. Het is al zo’n 10 jaar geleden
dat bij fijnspar Sparrenstinktaailing werd aangetroffen, een éénmalige
keer, zelfs massaal, maar sindsdien is de soort niet meer waargenomen.

In het Koningsbos, ten zuiden van de Urselseweg, doet de Rode kelkzwam
het nog altijd. Zowaar één van de mooiste paddenstoelen die we voorlopig
nog jaarlijks te zien krijgen (cf foto hieronder).

Het valt dus op dat heel wat zeldzame soorten te vinden zijn of waren
(sommige soorten betreft historische waarnemingen) rond de hoeve en
langs de Drongengoedweg. Het betere bermbeheer en het openhouden van
de wandelpaden eist hier een deel van het succes op. Het wegblazen van
de strooisellaag door passage is enerzijds een voordeel voor de
vruchtvorming van paddenstoelen maar gaat dan toch weer ten dele door
bodemverdichting teloor. Een belangrijke beheermaatregel, hoe graag we
dit ook zouden willen maar allicht maar ten dele te verwezenlijken is, is
het wegblazen van het strooisel en het maaien van de bermen tussen het
wandelgedeelte en de grachten. Dit is vooral gunstig voor symbionten. Er
is nog dus veel werk aan de winkel als we onze zeldzame soorten willen
behouden.
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Wist je dat …… - weetjes uit het Maldegemveld
Johan Bosmans
• We met de Provincie Oost-Vlaanderen rond de tafel zitten om te
bespreken hoe we aan ‘waterberging’ kunnen doen op onze terreinen
om Kleit te ontlasten. Meer hierover van zodra de plannen concreter
uitgewerkt zijn.
• We een maaibalk (Rapid,11 PK) kregen die de beheerwerken zal
vergemakkelijken. Eveneens meer hierover in een volgend nummer (en
op onze website).
• Maldegemveld Noord een compleet nieuw raster kreeg zodat we ook
aldaar aan begrazing kunnen doen.
• We drie, nieuwe, plaatselijke landbouwers hebben geënthousiasmeerd
om onze terreinen (voornamelijk weiland) te maaien en begrazen.
• Onze 4500 plantjes ‘het goed doen’. Binnen een maand zal het duidelijk
worden of we veel “uitval” hebben of niet.
• Er weer schapen rondlopen (achter verplaatsbare netten) in het MV.
• We aan het bekijken zijn om ook onze heidepercelen te laten begrazen
door geiten en schapen. Hopelijk kunnen we hier meer over vertellen in
een volgend nummer.
• Onze Galloways zullen weerkeren binnen een maand. In MV Noord
(perceel waar Fluxys leiding passeert) er dit jaar Angus runderen zullen
ingezet worden.
• We rond de tafel zitten met de gemeente Maldegem om te bekijken hoe
we kunnen samenwerken in verband met beheer van de gemeentelijke
reservaten (Maasbone, Zandhoogte en Middelburg). Er zal reeds gestart
worden met een begrazing van schapen (misschien ook geiten) op
Zandhoogte en in Middelburg.
• Er berkenstammetjes, vanuit het MV, werden gebruikt op de beurs
’Sfeer” (Flanders Expo Gent) om de stand van een tuinarchitect uit
Ruddervoorde aan te kleden.
• Onze werfwagen eventjes naar Natuurpunt afdeling HeideveldBornebeek vertrok om gebruikt te worden als infostand.
• We meewerkten met de Grofwildtellingen in het Drongengoed. Meer
hierover eens de resulaten zijn verwerkt door ANB en INBO.
• Een tweede imker enkele bijenkasten zal komen plaatsen.
• Hendrik, onze bezembinder, de berkenopslag is komen ”oogsten”.
Binnenkort kan je hem weer tegenkomen op allerlei evenementen.

• We bezig zijn met de aanleg van een tweede uitkijkpost langs de
Langedreef op een oude plagselhoop.
• Sinds een drietal weken worden door de Life+ arbeiders van NP beheer
grote werken uitgevoerd in het Noordelijk deel van het MV. Deze
werken kaderen in het behoud en verbeteren van de biodiversiteit en de
ontwikkeling van een natuurlijk gemengd open bos. Uitheemse
boomsoorten zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers die
ervoor zorgen dat inheemse struiken en bomen er niet goed kunnen
kiemen en groeien werden er gekapt. Nu wordt een groot
begrazingsraster geplaatst dat via verschillende klappoortjes
toegankelijk blijft voor de wandelaar. Het inzetten van enkele grote
grazers zoals de Galloway runderen zorgt ervoor dat open plekken in
het bos worden gecreëerd of behouden blijven. Tevens zullen deze
runderen ervoor zorgen dat de kiemende plantjes van Amerikaanse eik
en Amerikaanse vogelkers minder kans hebben om door te groeien. Om
deze werken te kunnen uitvoeren kan Natuurpunt rekenen op de
financiële steun vanuit LIFE+ fonds van Europa. Meer info evenals een
eerste fotoverslag op onze website oa onder reservaten>Maldegemveld->beheer->Life.

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 € 40 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
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

Vellare 41, 9920
Lovendegem
Kluizestraat 50,
9910 Knesselare
Torredreef 5, 9990
Maldegem

Karel
Tack

Eduard
Neelemanslaan 5,
9900 Eeklo
Westvoordestraat
21b, 9910
Knesselare
Pontweg 29, 9880
Aalter

Etienne
Vanaelst
Frank
Verheye

Voorzitter

09 236 32 09

steven.degraer@ugent.be

Natuurstudie
(vogels)

050 72 05 20

john.beylemans@pandora.be

Penningmeester,
werkleider
Maldegemveld
Bestuurslid

050 72 00 92

johanbosmans121@hotmail.co
m

09 372 68 23

lucdellafaille@hotmail.com

Conservator
Maldegemveld
Conservator
Torrebos,
Redactie
Beheerder
Maldegemveld,
logistiek
Conservator
kanaalreservaat

09 374 71 16

maldegemveld@telenet.be

050 71 91 82

fa302024@skynet.be

0499525385

karel.tack@telenet.be

09 374 59 86
0474642323

vanaelst.etienne@skynet.be
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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!

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. Wij
zetten ons in voor meer
en betere natuur, zowel
binnen als buiten natuurgebieden. Natuur om in te wandelen of fietsen,
natuur om van te genieten.
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.

