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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, Etienne Vanaelst, Annick 
Vercaemer, Dirk Develter en Kurt Dekesel 

Bos en Hei gaat digitaal !! 
 
Help ons papier uitsparen en tegelijk honderden euro’s besparen op 
druk- en verzendingskosten. Uw Bos en Hei nummer valt voortaan 
digitaal in de bus indien je een mailtje stuurt naar Dirk Develter op 
fa302024@skynet.be met als onderwerp “B&H digitaal”. Indien je 
daarnaast ook wil op de hoogte gebracht worden van nakende 
activiteiten geef dan als onderwerp op “B&H en activiteiten digitaal”. 
 
Overigens kan Bos en Hei (alle eerdere jaargangen) altijd worden 
gedownload van onze website op 
http://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/afdeling/nieuwsbrief.html 
 



Voorwoord: Uitkijken naar 2014 ! 
 

 
Alhoewel even terug blikken op het voorbije jaar zeer verrijkend kan zijn, 
hebben we voor deze editie van Bos & Hei resoluut gekozen om vooruit te 
blikken... In dit nummer nemen we jullie mee naar de toekomst. Een 
toekomst vol Natuurpuntactiviteiten in je eigen streek. Met niet minder 
dan 29 activiteiten voor 2014 ontbreekt het jullie in ieder geval niet aan 
keuzemogelijkheden met voor elk wat wils, jong en oud, natuurstudie en –
activiteit, individueel of voor het ganse gezin. Met enkele hoogtepunten, 
zoals onze filmvoorstelling De Nieuwe Wildernis (25 januari), de 
Boomplantactie (15 maart), het natuur-cultuurweekend in de Westhoek 
(23-25 mei), en het 25 jaar Knesselaarse Kanaalbermfeest (27 juli), hopen 
we op een talrijke opkomst van zowel oud-bekenden als nieuw-bekenden. 
Laat je vooral onderdompelen in het Natuurpuntgebeuren: onze kristallen 
bol voorpelt alvast een boeiend 2014! 
 
Ben je geïnteresseerd om toch nog even terug te blikken? Om mee te 
denken hoe het in de toekomst beter kan? Om jouw mening en wensen 
kenbaar te maken? Kom dan in ieder geval naar onze Algemene 
Ledenvergadering op 25 januari.  Wij zorgen voor een babbeltje en 
knabbeltje. Jullie verzorgen mee de sfeer. 
 
Steven Degraer 
Voorzitter Natuurpunt Maldegem-Knesselare 
 
 
 
 

kapsalon Moorea  bij Kelly 
 

Hairstyle voor dames en heren 
 

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





Activiteitenkalender 2014 
 

 

Ons aanbod voor 2014. Profiteer en geniet er van! 
 
Verder in dit nummer vind je meer informatie met betrekking tot een 
selectie van activiteiten. Je zal merken dat er zeker ook voor jou iets bij 
zit... Tevens geven we je een beeld waar we met onze drie natuurgebieden 
naartoe willen en waar je dus tijdens onze beheerdagen mee kan aan 
helpen werken.  
 
Datum Activiteit Trefpunt Uur Contact 
11/01 Beheerdag Maldegemveld * NP loods 9-13 Luc 
25/01 Algemene Ledenvergadering * Hoogen Pad 17:30 Steven  
25/01 Filmvoorstelling: De Nieuwe 

Wildernis * 
Hoogen Pad 19:30 Steven 

08/02 Beheerdag Maldegemveld * NP loods 9-13 Johan 
22/02 Boompjesverkoop * NP loods 10-12 Steven 
15/02-
31/03 

Paddenoverzet * 
 

  Etienne & 
Kurt 

15/03 Amfibieënwandeling * Jagershof 19:30 Etienne & 
Kurt 

15/03 Plantdag Maldegemveld * 
 

NP loods  Kurt & 
Johan 

29/03 Beheerdag Maldegemveld * NP loods 13-17 Johan 
21/04 Beheerdag Maldegemveld * NP loods 9-13 Kurt 
26/04 Beheerdag Kanaalberm 

Knesselare * 
Brug 
Hoekestraat 

9-17 Etienne 

08/05 Verenigingen achter de Toog  
“Vrouwen in de Groote 
Oorlog” * 

Hoogen Pad 20:30
-
22:30 

Annick 

09-
11/05 

Westhoek cultuur en 
natuurweekend * 

  Johan & 
Pol 

18/05 Meetjeslandse Gordel Info volgt  Steven 
25/05 Vroegmorgenwandeling Info volgt  Steven DB 
14/06 Beheerdag Torrebos * Poel 

Torrebos 
13-17 Dirk 

28/06 Beheerdag Maldegemveld * NP loods 9-13 Kurt 
12/07 Beheerdag Kanaalberm Brug 9-17 Etienne 



Knesselare * Hoekestraat 
27/07 25 jaar Kanaalberm Knesselare 

* 
Brug 
Hoekestraat 

14-18 Etienne 

09/08 Beheerdag Maldegemveld * NP loods 9-13 Luc 
august Dagfietstocht langs de Ede Info volgt  Lia 
13/09 Beheerdag Maldegemveld * NP loods 9-13 Kurt 
11/10 Nacht van de Duisternis * Info volgt  Annick 
19/10 Week van het Bos * Info volgt  Annick 
25/10 Beheerdag Maldegemveld * NP loods 9-13 Johan 
15/11 Dag van de Natuur 

(Maldegemveld) * 
NP loods 9-16 Johan &  

Kurt 
13/12 Beheerdag Kanaalberm 

Knesselare * 
Brug 
Hoekestraat 

9-17 Etienne 

27/12 Beheerdag Maldegemveld * NP loods 13-17 Johan 
01/01 Nieuwjaarswandeling Info volgt  Luc 

 
* Meer uitleg vind je verder in dit nummer… 
 
 
 

 

 
Toelichting trefpunt 

 
Adres 

Jagershof Drongengoedweg 1, Ursel 
Kanaalberm Brug Hoekstraat (Knesselare) 
Hoogen Pad Cultureel centrum De Hoogen Pad, Adegem-

Dorp 16B 
NP loods  Urselweg 81 B, Maldegem-Kleit GPS: N 

51.155117, E 3.47198 
Poel Torrebos Torredreef 10, Maldegem-Kleit. Dit is de enige 

woning in een gelijknamige zijstraat van de 
Torredreef 

 
Raadpleeg voor een geactualiseerd overzicht van de activiteiten steeds ook 
natuurpuntmaldegemknesselare.be/activiteiten/activiteiten.html. Voor de 
respectievelijke plaatsen van afspraak zie de verklarende tabel onderaan. 
Voor contactgegevens zie de voorlaatste pagina van dit nummer. 
  



Zaterdag 25 januari 2014: Met Natuurpunt naar de 
film: De Nieuwe Wildernis, een must see natuurfilm 
voor jong en oud. 
 

 
In één van ‘s werelds dichtst bevolkte landen heeft 
zich een natuurgebied ontwikkeld van internationale 
allure: de Oostvaardersplassen. Hier bepaalt de 
natuur het ritme. Twee jaar lang volgde een aantal 
filmteams de vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de 
grootste kudde wilde paarden van Europa. Het 
resultaat is een natuurfilm zoals die nog nooit eerder 
in Nederland is gemaakt. De expressieve 
konikpaarden werpen hun veulens tussen de kalveren 
van de majestueuze edelherten en heckrunderen. 

 
Een overvloed aan nieuw leven probeert met spectaculaire gevechten 
nieuwe territoria te veroveren. Het is een plek die in de lente en zomer een 
paradijs vormt, maar in de winter een grimmig landschap. Er is minder 
voedsel waardoor de bewoners van de graslanden en moerassen keuzes 
moeten maken die van levensbelang zijn. De Nieuwe Wildernis is een 
natuurspektakel voor het hele gezin. De ‘circle of life’ of ‘kringloop van 
het leven’ in de Oostvaardersplassen wordt schitterend in beeld gebracht. 
Soms aangrijpend maar ook humoristisch en vertederend. 
 
Wanneer: zaterdag 25/01/2013, 19h30 
Waar: Cultuurcentrum Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16B, Adegem 
 
Inschrijven: Deelname kost in voorverkoop 6 euro per persoon of 20 euro 
per gezin, aan de kassa 8 euro per persoon of 25 euro per gezin. 
Inschrijven is niet verplicht, maar is goedkoper in voorverkoop. Je kan 
online inschrijven via http://www.npmeetjesland.be/nieuws/2013-12-
16/film-het-meetjesland. Heb je ingeschreven maar niet op tijd betaald, 
dan betaal je aan de kassa de volle pot. 
Opgelet: je inschrijving is pas definitief na betaling op rekeningnummer 
IBAN BE96 8902 0402 7205 (BIC VDSPBE91) met mededeling 'nieuwe 
wildernis'. Betalen doe je ten laatste 4 dagen vòòr de voorstelling die je 
hebt gekozen. 
 



Meer informatie via http://www.npmeetjesland.be/nieuws/2013-12-
16/film-het-meetjesland, steven.degraer@mumm.ac.be of 0494070371. 
 
 
Zaterdag 25 januari 2014: Algemene Vergadering 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare 
 

 
Wens je kennis te maken met de lokale afdeling en haar werking van het 
voorbije jaar en voor 2014? Heb je voorstellen, vragen of bedenkingen bij 
de werking van Natuurpunt of ? Of wil je gewoon eens kennismaken met 
de andere Natuurpuntleden uit je buurt? Dit is je kans! Kom op 25 januari 
2014 naar de Algemene Ledenvergdering van Natuurpunt Maldegem-
Knesselare en word ondergedompeld in de in en uit van je lokale 
afdeling... 
 
Een hapje en drankje wordt voorzien, zodat je na deze activiteit zonder 
maaggegrom kan aansluiten op de filmvoorstelling De Nieuwe Wildernis 
(zie volgende activiteit). 
 
Wanneer: zaterdag 25/01/2013, 17h30 – 19h15 
Waar: Cultuurcentrum Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16B, Adegem 
 
Inschrijven: 
De Algemene Vergadering is gratis en open voor alle leden van 
Natuurpunt. We vragen je wel je aanwezigheid te bevestigen via 
steven.degraer@mumm.ac.be of 0494070371, zodat we voor allen een 
hapje en drankje kunnen voorzien. 
 
 
Maart-april & zaterdag 15 maart: Paddenoverzetactie 
2014 
 

 
De paddenoverzetactie van Natuurpunt i.s.m. ANB, RLM, de gemeenten 
Maldegem en Knesselare gaat zijn vijfde jaargang tegemoet. De twee 
belangrijkste locaties zijn de Drongengoedweg in het Drongengoed en de 
Baaikensedestraat te Maldegem-Kleit. Op beide locaties geven Infoborden 
enige toelichting aan passant en inwoners over dit tijdelijk gebeuren. De 



meest opvallende locatie is deze langs de Drongengoedweg waar het 
destijds allemaal begon. Een paddenscherm heeft er ondertussen plaats 
gemaakt voor een gedeeltelijk afsluiten van de Drongengoedweg tussen 
zonsondergang- en opgang. Uit noodzaak eigenlijk want een scherm 
plaatsen over zo'n lengte  gaat ten koste van heel veel werk. Maar de 
resultaten zijn er. Hoewel we geen telgegevens meer hebben maakt een 
bezoekje aan de WWF-poel, gelegen langs de bouwdreef, in de eerste 
maandhelft van april dit wel duidelijk.  
 

Te Baaikensedestraat, omgeving waterspaarbekkens te Kleit, is de situatie 
vrij ingewikkeld. Een scherm plaatsen heeft er momenteel weinig zin 
omdat de juiste locatie van de trekbewegingen nog te onduidelijk is en er 
allicht trekbewegingen in beide richtingen zijn tussen de twee 
spaarbekkens.  Ook langs de Urselweg stelt men trekbewegingen vast.  
Voorlopig worden daar op ideale telavonden raapacties gedaan om daar 
enig inzicht in te verkrijgen.  
 
Langs de Oude Bruggeweg was er in 2013 nog weinig beweging vast te 
stellen. Het afsluiten van deze weg zal dit jaar niet meer gebeuren. Wij 
rekenen hier op de medewerking van eenieder om de reglementering van 
plaatselijk verkeer te respecteren. 
 

Andere locaties. 
Het kan ons niet verwonderen 
dat er in onze beide gemeenten 
nog andere locaties opduiken 
waar trekbewegingen worden 
vastgesteld. Dat is ook al altijd 
zo geweest. Zulke locaties 
vallen al eens weg door 
wegeniswerken, veranderingen 
in de biotoop of omdat ze niet 
gewild zijn. Daar hebben we 
weinig vat op. We kunnen 
trouwens niet overal een actie opzetten. Wij rekenen daarvoor op 
medewerkers die op eigen houtje raapacties doen en de dieren dan de 
overkant van de weg terugzetten. Regenrijke avonden met een minimum 
temperatuur van 7°C zijn daarvoor uitermate geschikt. Zo zijn er al 
initiatieven in de Gentweg en Broekelken te Adegem.  



 

Medewerkers gevraagd. 
Voor onze acties te Drongengoedweg en Baaikensedestraat kunnen we de 
hulp van vrijwilligers best gebruiken. Op beide locaties worden begin 
februari terug infoborden geplaatst.  De juiste datum daarvoor is nog niet 
bekend en hangt af van het weer.  Eénmaal er trekbewegingen worden 
vastgesteld langs de Drongengoedweg wordt deze afgesloten.  's Avonds 
worden nadars dwars over de weg geplaatst die dan 's morgens terug 
worden weggezet. Om mee te werken bij het plaatsen van de infoborden, 
het plaatsen van de nadars of raapacties uit te voeren kan je terecht bij 
onderstaande contactpersonen.  
 

Publiekswandeling: voor groot en klein op zaterdag 15 maart.  
Trefpunt: Jagershof om 19.30u,  Drongengoedweg 11 te Ursel. Gezien de 
Drongengoedweg dan is afgesloten voor motorvervoer gelieve het 
Jagershof te bereiken via volgende wegbeschrijving: 
* Via de N44 Aalter-Maldegem aan de eerste lichten te Maldegem-Kleit 
rechtsaf Halledreef, linksaf Kleitkalseide, rechtsaf Urselweg en volgen tot 
op het einde. 
* Via 449N Ursel-Eeklo aan de kerk te Ursel Eekloseweg richting Eeklo, 
na 2 km linksaf Blakkeveld, links Blakkeveld meevolgen, Kraailokerkweg, 
linksaf Urselweg en volgen tot aan het Jagershof.  
Info over paddentrek kan je vinden op de website van Natuurpunt 
Maldegem-Knesselare www.natuurpuntmaldegemknesselare.be  
 

Contactpersonen: 
Kurt De Kesel 09/3747116 Kurt.dekesel@telenet.be  
Etienne Vanaelst 0474/642323 vanaelst.etienne@skynet.be 
 
 
Zaterdag 15 maart: Natuurpunt plant bos in het 
Maldegemveld !  
 

    
Een  warme oproep aan iedereen om mee te helpen aan de plantactie op 
zaterdag 15 maart 2014 in het Maldegemveld. Iedereen, jong en oud, is 
van harte welkom in dit uniek stuk natuur in uw buurt! 
 
Het Maldegemveld vormt een mooi vlekkenpatroon van heide, struweel en 



bosfragmenten. Dit weerspiegelt het vroegere historische veldgebied. 
Natuurpunt maakt er werk van om  dit oude landschap te herstellen. 
Monotone naaldhoutpercelen wordt gekapt en geplagd, de heide wordt er 
gemaaid en begraasd, struweel en bos groeien spontaan of worden 
aangeplant. Zo  krijgen heel wat bedreigde planten en dieren terug een 
kans om zich er optimaal te ontwikkelen.  
 
Op de akkers en weilanden waar de kiemkansen voor heide erg klein zijn 
laten we er het natuurlijk bos ontwikkelen. Dit gebeurt echter niet zo 
snel. Door het planten van inheemse struiken en bomen zoals zomereik , 
lijsterbes, spork, boswilg en meidoorn, geven we echter  een aanzet voor 
de ontwikkeling van dit divers en soortenrijk bos. 
 
Help je ook mee?  
Kom gerust langs op zaterdag 15 maart ! Breng je laarzen mee en indien 
mogelijk een spade. Met vele handen slagen we erin om 2 hectare bos aan 
te planten. Meer info zal je vinden op 
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be 
 
Wil je deze plantactie ook financieel ondersteunen? Dit kan je zeker doen 
door   4 euro te storten op rekeningnr IBAN BE96 8902 0402 7205 - BIC 
VDSBE91 met vermelding “plantactie 2014 Maldegemveld”. Hiermee 
kunnen we  1 m2 bos aan te planten in het Maldegemveld ! Alvast bedankt 
hiervoor ! 
 
 
Donderdag 8 mei: Verenigingen achter de Toog : 
“Vrouwen in de Groote Oorlog” 
 

          

Crisis?  Besparingen? Steeds op zoek naar vers geld? Klinkt dit ook 
bekend in uw oren? 
  
Net als ieder ander zijn ook wij steeds op zoek naar bronnen om de kas NP 
Maldegem Knesselare te spijzen. Dit voor broodmaaltijden en soep (ook al 
eens iets sterkers !),  om de enthousiaste vrijwilligers die komen helpen 
tijdens beheerdagen en andere activiteiten te verwennen als dank voor de 
hulp. Voor aankoop van potentiële NP gebieden of aankoop van plantgoed 
als compensatie voor de gekapte stroken. Leden die occasioneel of 



jaarlijks een fiscaal aftrekbaar bedrag storten op rekening 293-0212075-
88, IBAN BE56 2930 2120 7588 ten behoeve van het Maldegemveld (‘nr 
6627’), het Torrebos (‘nr 6639’) en sinds kort ook voor de Kanaalberm te 
Knesselare (‘nr 6659A’) zijn we uiterst dankbaar. Ook onze trouwe 
sponsors zijn we zeer erkentelijk.  
 
Ook wij doen een duit in de kas. Onder het motto 'vereniging achter den 
toog' engageren wij ons om de bar te bedienen bij activiteiten in Den 
Hoogen Pad. De eerste keer doen we dit naar aanleiding van de 
filmvoorstelling 'De nieuwe wildernis' op 25.01.2014. De pure natuur, het 
echte dierenleven met lief en leed zoals nog nooit vertoond in de lage 
landen. De tweede keer is een interessante lezing van Stefaan 
Vandenbussche die doorgaat op 08.05.2014. Verscheidene vrouwen met 
verschillende motieven, in de beide strijdende kampen, worden besproken. 
Dames zoals Gabrielle Petit en Emelie Ramelo passeren zeker de revue.  
 
De opbrengst van beide avonden (en in de toekomst nog vele andere) gaat 
integraal naar de kas van NP Maldegem Knesselare. Hoe talrijker de 
opkomst, hoe meer centjes...  
 
Bij deze nodigen wij je uit : kom genieten van cultuur en steun de natuur.  
 
 
Weekend 09-11 mei: Het Natuurpunt cultuur en 
natuurweekend in de Westhoek 
  

          
Volgend jaar  begint de herdenking van de honderdste verjaardag van het 
begin van WOI. Daarom heeft NP Maldegem een weekend uitstap 
gepland, voor alle leden, naar de slagvelden rond Ieper. 
 
Het is de bedoeling om een stukje geschiedenis mee te pikken maar ook 
aandacht te hebben voor de natuur. We gaan de Ieperboog verkennen waar 
honderdduizenden jonge mannen hun leven hebben verloren in een zinloze 
strijd. En we gaan eveneens op verkenning in de natuur die zich, na de 
totale vernietiging, terug heeft hersteld.  
 
Er zal voor elk wat wils zijn.  We voorzien een uitstap met een bus naar 
enkele plaatsen waar, na honderd jaar, nog steeds littekens van de oorlog 



zichtbaar aanwezig zijn. We plannen eveneens een paar wandelingen in 
het mooie natuurlandschap rond Ieper en het Heuvelland. 
 
Indien wandelen moeilijk gaat zorgen we voor een aantal alternatieven in 
de buurt van Ieper. 
 
Maar hou dat weekend alvast vrij in uw agenda. Het zal zeker de moeite 
waard zijn. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 27 juli : Het Kanaalreservaat, 25 jaar jong 
  

        
In 2014 is het kanaalreservaat 25 jaar jong. Al veel langer natuurlijk want 
in de 14-de eeuw werden te Knesselare al graafwerken gedaan om de 
Brugse reien met de Hoge Kale te verbinden. De jaren stillekes dus toen 
alles nog met spa, schop en boerenkar gebeurde. In 1989 kreeg 
Natuurreservaten vzw, onze voorganger van Natuurpunt, het beheer in 
handen van de bermen langsheen het kanaal te Knesselare dat meteen de 
naam kreeg van kanaalreservaat. Op de rechteroever is later een stukje 
bijgekomen op St.Joris. Heel wat beheerdagen zijn er besteed om 
verbraming en verbossing tegen te gaan. Vooral het jaagpad kreeg 
bijzondere aandacht om dit aantrekkelijk te maken voor de wandelaar. En 
dit wordt gesmaakt. Nu maken onze geiten en schapen het werk veel 
lichter en vormen de ideale beheerders voor de schrale bermen. De vissers 



op paling en karper zijn teruggekeerd al is dit niet  alleen omdat ze een 
rustig en bereikbaar stekje vinden om hun hobby uit te oefenen maar 
vooral omdat de waterkwaliteit veel is verbeterd. Het bloeiaspect is 
teruggekeerd, heel wat zeldzame planten en paddenstoelen hebben terug 
hun opwachting gemaakt vooral op die delen die ook in het verleden 
werden begraasd. Het zou ons te ver leiden om een opsomming te geven 
van onze zeldzaamheden. Veel beter is het om dit te doen op een uitstap in 
het reservaat zelf, als de planten volop in bloei staan, de insecten van de 
partij zijn en de grazers ons in de gaten houden, of is dit omgekeerd. Ter 
gelegenheid van het 25 jaar stellen we kanaalreservaat in de kijker. Hou 
alvast zondag 27 juli vrij in de namiddag.  
 

 
 
 



 
 
 
Week 11-19 oktober: Nacht van de Duisternis en Week 
van het Bos 
 

          
Het wordt een traditie. Wanneer voor iedereen het jaarlijks verlof erop zit, 
begint ook de natuur zich weer naar binnen te keren. 
Het frisgroene blad ontsproten in de lente ondergaat een ware 
transformatie. Met zijn verscheidenheid aan kleuren in de herfst, weet het 
bos iedereen te bekoren. 
 
Wie loopt niet graag door het bos wanneer een dik bladerdek op de grond 
ligt? Kinderen slepen hun voeten erdoor. Volwassenen willen dit 
misschien ook wel doen, maar schuwen de reactie van een voorbijganger. 
Tijdens de week van het bos mag iedereen zich hieraan wagen. Er zullen 
weer tal van activiteiten op het programma staan voor groot en klein. Een 
uitgelezen kans om die al lang uitgestelde wandeling te maken.  Het 
ritselend geluid van dode bladeren te horen en de typische bosgeur op te 



snuiven. Tijdens een schemerwandeling de nachtgeluiden opvangen. 
Misschien enkele damherten spotten. En nagenieten met een warme 
chocolademelk bij een open haard. Ik kijk er al naar uit. U ook? 
 
 
Zaterdag 25 november: Help mee op de Dag van de 
Natuur in je buurt! 
 
  

     
Op 15 november 2014 nodigen we je graag uit om mee te doen aan de 
DAG VAN DE NATUUR in het Maldegemveld. Voor het beheren van 
125 ha natuur zijn immers heel wat tijd en handen nodig. Op deze dag 
stellen we het beheerwerk in het Maldegemveld in de kijker. 
 
Het Maldegemveld vormt een gevarieerd lappendeken van heide, struweel 
en bos. Naaldhoutpercelen worden gekapt en geplagd en maken zo plaats 
voor heide. Struweel en  eiken-berken bos groeien er spontaan terug of 
worden aangeplant. Zo krijgen heel wat bedreigde planten en dieren terug 
een kans om zich er optimaal te ontwikkelen. Ze zijn immers op zoek naar 
een natuur van hoge kwaliteit, natuur eerste klasse. 
 
Maldegemveld is een mooi stuk natuur in je buurt waar er heel wat 
werkzaamheden door vrijwilligers, professionele ploegarbeiders en 
landbouwers worden uitgevoerd:  wandelpaden onderhouden, bramen en 
jonge berkenopslag in de heide maaien, bosranden open kappen, exoten 
zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers bestrijden, rasters  en 
knuppelpaden controleren of herstellen. 
 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare wil iedereen betrekken bij dit beheer 
van het natuurgebied Maldegemveld.en nodigt iedereen uit om de handen 
uit de mouwen te steken voor meer en betere natuur in je buurt. Stip  15 
november met (groene) fluo in jouw agenda aan! 
 
De vrijwilligers van Natuurpunt Maldegem-Knesselare staan klaar om je te 
ontvangen. Iedereen, van jong tot oud, is welkom, ervaring is zeker niet 
vereist. We beloven je een lekkere tas soep of warme drank, heel wat 
gezond zweet en vooral veel plezier! 
 



Afspraak om 9.00 uur aan de loods van Natuurpunt, Urselweg 81B te 
Maldegem-Kleit (GPS: N 51.155117, E 3.47198). Indien te laat gelieve de 
pijlen te volgen die  je naar de plaats van de werkzaamheden zullen leiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beheerdagen : drie beheerdagen in ons Kanaalreservaat 
(26/04, 12/07 en 23/12) 
 

    
De beheerdoelstelling voor 2014 is in grote lijnen een verderzetten van het 
beheer van de laatste jaren. Voor de rechteroever is dit het behoud van de 
schrale bermen van talud en bovenberm. Zo houden we hier de populatie 
Bevertjes, Kattendoorn, Agrimonie en onze talrijke wasplaten nauwgezet 
in het oog. Begrazing is hier dus verder aangewezen. Wat jaagpad en 
oeverzone betreft krijgen we wel af te rekenen erge oevererosie. Op 
sommige plaatsen is het jaagpad al voor de helft afgeslagen dat voor een 
groot deel te wijten is aan de snelvaart. Nieuwe steenbestorting  is hier 
aangewezen maar is  bij Waterwegen en Zeekanaal (WenZ), de beheerder 
van het kanaal, niet prioritair. Voor de nieuw aangelegde kanaaltaluds te 
St.Joris dreigen we onder andere het Wit vetkruid te verliezen. Dit is toch 
één van onze doelsoorten die er voorkomen op de overversteviging. Een 
goed ontwikkelde oevervegetatie is nergens aanwezig. Zo is het 
voorkomen van typische rietvogels, op bosrietzanger na, totaal afwezig. 
  
Op de linkeroever wordt door ons nog geen beheer uitgevoerd. Het is 
wachten tot WenZ er een schapenraster plaatst. Maar ook dit is nog niet in 



het vooruitzicht. Eerst wil WenZ een grondige aanpak van de verbossing 
vooral op jaagpad en oeverzone. Dit om de zichtbaarheid voor de 
scheepvaart te verbeteren. Het jaagpad heeft al een beurt gekregen, de 
minder gemakkelijk bereikbare oeverzone nog niet. 
 

Tussen de kanaalbrug Knesselare en de zwaaikom, grens met Aalter 
beogen we hetzelfde beheer als op de rechteroever. Vanaf de brug van 
Knesselare tot aan de grens met St.Joris heeft de verbraming en verbossing 
alles ingenomen. Hier zijn mogelijkheden om een mozaïeklandschap, een 
halfopen landschap  met bomen en grazige stukken, vergelijkbaar met de 
linkeroever te Patersveld te Aalter. Maar daarvoor zal het overgrote deel 
nog eens een grondige opknapbeurt moeten krijgen alvorens ook daar 
schapen geiten worden ingezet.  
 

Op de rechteroever zullen we de nodige zorgen blijven besteden aan de 
oeverzwaluwenwand die dit jaar is ingericht aan de zuidkant van een 
voormalig opgespoten terrein.  Dit jaar was er meteen één geslaagd 
broedgeval. We hopen dat dit uitbreiding vindt. De ruigte wordt verder 
begraasd en is voor ons zeer praktisch om bokken, rammen en ooien 
gescheiden te houden. 
 

  



Beheerdagen : acht beheerdagen in het Maldegemveld 
(11/01, 8/02, 29/03, 21/04, 28/06, 9/08, 25/10, 27/12) 
 

 
Het Maldegemveld, een 125 hectare groot natuurgebied, is opgesplitst in 
drie duidelijke deelgebieden: het noordelijk deel dat zich situeert ter 
hoogte Boonevelddreef – Harinkweg en Oude Eecloweg, het tussengebied 
dat gelegen is tussen Oude Eecloweg, Prinse De Croyddreef en 
Prinsevelddreef  en het Zuidelijk deel dat zich situeert tussen de 
Prinsevelddreef en de Drongengoedweg( Krakeelweg). In elk van deze 
deelgebieden zullen in 2014 beheerwerken worden uitgevoerd door 
vrijwilligers, professionele terreinploegen, plaatselijke landbouwers en 
externe aannemers.   
 
Grootschalige beheerwerken zullen er gebeuren die kaderen in de 
uitvoering van twee projecten : het provinciaal project ‘Gestroomlijnd 
Landschap Splenter- en Edebeek’  en het Life+ Europees natuurproject 
‘Vlaams Veldgebied’. Voor beide projecten zullen grote natuurinrichting- 
en waterbeheersingswerken plaatsvinden. Met de steun van Europa herstelt 
Natuurpunt de historische mozaïek van heide, hei-schraal grasland, vennen 
en zuur-minnende eiken-berkenbossen. Aangeplante naaldhoutbestanden 
in het zuidelijk deel zullen plaats maken voor een vlekkenpatroon van 
vochtige en droge heide, akkers en weilanden in het tussengebied zullen 
worden omgevormd tot soortenrijke schrale graslanden, nieuwe vennen en 
poelen zullen gegraven worden in zuidelijk deel en het eikenberken bos zal 
er spontaan ontwikkelen of   aangeplant worden. Zo slagen we  hopelijk 
erin om de natuurdoelen of instandhoudingsdoelstelllingen (IHD) te 
realiseren. Deze natuurdoelen stippelen uit wat er moet gebeuren om de 
bedreigde Europese diersoorten en habitats van eikenbossen en heide de 
nodige kansen te geven.  
 
De vegetaties zoals vochtige heide, vennen en poelen werken als een spons 
en zijn ideaal om het water op te houden. Met de steun van de provincie 
Oost-Vlaanderen zullen daarom extra gronden in het zuidelijk deel worden 
afgegraven en op de vennen zullen er regelbare uitstroomconstructies 
gebouwd worden zodat er ca. 10000 m3 water kan geborgen worden.  
Hierdoor wint de natuur  daar nieuwe hei-schrale  en vochtige 
vegetatietypes er zich kunnen ontwikkelen. Dankzij de grotere 



buffercapaciteit in het stroomopwaarts gebied van de Ede zullen ook de 
inwoners van Kleit beter beschermd worden tegen overstromingen..  
 
Niet alleen de ontwikkeling en het herstellen van de 
levensgemeenschappen gebonden aan heide en hei-schraal grasland is 
belangrijk, ook het herstel van het van nature voorkomende eiken-
berkenbos verdient onze aandacht.  Het verwijderen van uitheemse 
bossoorten zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers zal ook in 
2014 de nodige aandacht krijgen. Vooral in het noordelijk deel willen we 
het inheemse eiken-berkenbos terug herstellen en de oprukkende opslag 
van Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers in de kiem te smoren 
zodat jonge inheemse boompjes alle kansen krijgen. Een deel van de 
Amerikaanse eiken zullen verder worden gekapt echter de nazorg is heel 
belangrijk. De bedoeling is om de spontane opslag van jonge boompjes 
Amerikaanse eik sterk te verhinderen door ze uit te trekken of in te 
snoeien.  Een nieuw begrazingsblok zal in dit noordelijk dan ook in 
gebruik worden genomen zodat de Galloways ons mee kunnen helpen aan 
de bestrijding van deze opslag. Tevens zullen ze ervoor zorgen dat de open 
plekken in het bos niet zo snel dichtgroeien. Open plekken in een  bos 
zorgen immers voor een hoge diversiteit aan diersoorten. 
 
Naast de zorg voor onze inheemse bossenbestanden willen we het 
tussengebied opwaarderen tot een bocagelandschap. Dit betreft een 
halfopen landschap waarbij bomenrijen, houtkanten en verspreide klein 
bosjes het zicht beperken echter de openheid van (hei-schrale) graslanden 
blijft behouden. In 2014 zullen we van start gaan met de uitbreiding van 
het kleinere boscomplex in dit gebied. Met de hulp van vele vrijwilligers 
en professionele terreinploegen willen we er ongeveer 2 ha bos aanplanten 
op percelen gelegen in het tussengebied en zuidelijk deel. 
 
Met plaatselijke landbouwers  zullen terug gebruikersovereenkomsten 
worden opgemaakt voor het beheren van graslanden.  Door de 
samenwerking met deze landbouwers zorgen we ervoor dat de graslanden 
gemaaid worden op vooraf vastgelegde tijdstippen maar dat de graslanden 
niet bemesten of behandelen worden met pesticiden of herbiciden. Een na-
begrazing met runderen kan ook indien dit mogelijk is.  Langs de 
perceelgrenzen dient er een zone vrij gehouden te worden zodat een 
spontane ontwikkeling van kleine landschapselementen (houtkant, 
solidaire struiken of bomen) in de toekomst mogelijk wordt. 



Sinds zomer 2013  is er voor dit prachtig natuurgebied een nieuwe 
wandelfolder beschikbaar. Via twee wandelroutes, het Krakkepad en 
Wastine pad, kan je genieten van de natuur in  alle deelgebieden.  Twee 
nieuwe wandeldijken zullen in 2014 aangelegd worden in het zuidelijk 
deel waardoor dan de twee wandelroutes volledig bewandelbaar zullen 
zijn. Dankzij de medewerking van vrijwilligers en professionele 
terreinploegen willen we ervoor zorgen dat deze wandelpaden open blijven 
en waar nodig zullen de knuppelpaden hersteld of vervangen worden. 
Tenslotte willen we ook de jeugd niet vergeten . We zullen daarom zorgen 
dat het speelbos in het noordelijk deel vlakbij de Doornstraat en 
Boonevelddreef nog verder  wordt uitgebouwd zodat de plaatselijke Chiro 
van Kleit en andere jeugdverenigingen er nog meer kunnen ravotten. De 
aanleg van een speelheuvel, poel, het  creëren van een labyrint van kleine 
paden en het maaien van de open speelzones zullen ook in 2014 onze 
aandacht krijgen.  
 
De verwachtingen voor deze beheerdoelstellingen zijn ook in 2014 groot. 
We hopen hiermee dat in de komende jaren de op Vlaamse schaal 
zeldzame en gevoelige vegetaties van heidekartelblad, veenmos, dopheide, 
moeraswolfsklauw, tweenervige zegge, struikheide, stekelbrem, grote 
keverorchis en zonnedauw zich sterk kunnen ontwikkelen en uitbreiden. 
We hopen ook dat onze bospercelen terug hun natuurlijke uitzicht 
verkrijgen en we de aanzet geven voor de ontwikkeling van een soortenrijk 
bos. Dit zal een positief effect creëren voor tal van diersoorten zoals 
wespendief,  reeën, spechten, salamanders, levendbarende hagedis, 
boompieper, roodborsttapuit, zandloopkevers, libellen, waterjuffers, 
solidaire bijen, zweefvliegen en vlinders.  
 
Wil je ook hieraan mee werken?  Dit kan, aarzel niet en contacteer ons.   
 
Kurt De Kesel: 09 374 71 16 
Johan Bosmans: 050 72 00 92 
maldegemveld@natuurpuntmaldegemknesselare.be 
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be 
 
 

 
  



Beheerdagen : ‘Torrebos voor iedereen’ 
beheerdag  (14/06) 
 

 
De beheerswerken in het Torrebos spitsten zich naast de gebruikelijke 
exotenbestrijding in 2013 toe op toegankelijkheid van het bos, vooral ter 
hoogte van de poel en van de Paplingodreef waar vroeger misbruik van de 
dreef door Quads en jeeps gecombineerd met een uitgewaaide olm ervoor 
zorgden dat de dreef volledig ontoegankelijk was geworden. Op zaterdag 
14 juni slaan we de ingeslagen weg verder in en zetten we ons motto 
“Natuur voor iedereen” in praktijk om. Daarbij worden zoals elk jaar de 
adelaarsvaren en bramen op het pad rondom het bos gemaaid. De toegang 
via de Paplingodreef alsook de dreef zelf worden heringericht teneinde 
ruiters en mountainbikers door de dreef te leiden met behoud van de 
poelen en wandelaars over een moddervrij bospad te loodsen. We proberen 
hierbij de steun van de gemeente en of Regionaal Landschap Meetjesland 
te krijgen. 
  
 

 



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: 293-
0212075-88, IBAN BE56 2930 2120 7588. Giften vanaf € 40 zijn fiscaal 
aftrekbaar, een attest wordt automatisch opgestuurd. Bij vermelding van 
één van onze projectnummers wordt uw donatie speciaal voor één van 
onze reservaten gebruikt : voor het Maldegemveld is dit nummer 6627, 
voor het Torrebos is dit 6639, voor de Kanaalberm is dit 6659A.  
 

CONTACTPERSONEN 
 

Johan 
Bosmans 

Onderdijke 41, 
9991 Adegem 

Penningmeester, 
werkleider 
Maldegemveld 

050 72 00 92  johanbosmans121@hotmail.co
m  

Steven 
Degraer 

Hoeksken 15, 9910 
Ursel 

Voorzitter 09 236 32 09 steven.degraer@ugent.be 

Kurt De 
Kesel  

Kluizestraat 50, 
9910 Knesselare 

Conservator 
Maldegemveld 

0474 48 30 22 maldegemveld@natuurpuntma
ldegemknesselare.be 

Luc 
Dellafaille 

Vellare 41, 9920 
Lovendegem 

Bestuurslid 09 372 68 23  lucdellafaille@hotmail.com  

Dirk 
Develter 

Torredreef 5, 9990 
Maldegem 

Conservator 
Torrebos, 
Redactie 

050 71 91 82  fa302024@skynet.be 

Etienne 
Vanaelst 

Westvoordestraat 
21b, 9910 
Knesselare 

Conservator 
kanaalreservaat 

09 374 59 86 
0474642323 
 

vanaelst.etienne@skynet.be 

Marleen 
Van Land-
schoot 

Halledreef 24, 9990 
Maldegem 

Bestuurslid 0498 51 36 87 shylinadecraene@hotmail.com 

Annick 
Vercaemer 

Canadezenlaan 53 
9991 Adegem 

Bestuurslid 050 710535 annickvercaemer@hotmail.co
m 

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! 



Waar doen we het voor? 
Natuurpunt is met 
duizenden vrijwilligers 
en meer dan 11000 
hectaren over 500 
natuurgebieden in 
beheer de belangrijkste 
vereniging voor natuur-
behoud en landschaps-
zorg 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. 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. 


