Bos & Hei
De afdelingskatern van Natuurpunt Maldegem-Knesselare

Een blik vooruit...
Bij Natuurpunt Maldegem-Knesselare betekent het einde van het jaar steevast plannen voor de toekomst.
Stilstaan is er niet bij! Met niet minder dan 30 activiteiten kijken we opnieuw uit naar een goed gevuld 2016. In
dit nummer vind je de activiteiten voor het eerste trimester van het komende jaar. Wens je ook verder in 2016
te plannen? Surf dan naar www.natuurpuntmaldegemknesselare, waar je een overzicht van alle activiteiten zal
vinden. Je zal merken dat de activiteiten netjes gespreid zijn over het bestuderen van, werken in en genieten
van de natuur in eigen streek. Dit evenwicht is cruciaal voor een lokale Natuurpunt-afdeling. Natuurstudie
levert ons de gegevens op noodzakelijk voor het opstellen van gedetailleerde beheerplannen. Deze
beheerplannen worden vervolgens uitgevoerd tijdens de natuurbeheerdagen en zorgen er op hun beurt dan
weer voor dat we ten volle kunnen genieten van onze rijke en rustgevende natuur. Een cirkel is echter altijd
rond... Door te genieten onderbouwen we enerzijds onze ‘Natuur voor iedereen’ doelstelling, maar anderzijds
recruteren we vrijwilligers die hun actieve steentje willen bijdragen aan onze natuur.
Natuurpunt Maldegem-Knesselare bestaat inderdaad bij gratie van de vele vrijwilligers, die vele uren, dagen of
zelfs weken besteden aan meer en betere natuur binnen ons werkingsgebied. Hen willen we tijdens onze
algemene ledenvergadering van zondag 31 januari eens goed in de bloemetjes te zetten! Een aperitief, etentje,
nieuwtjes over de afdeling en een rustige wandeling zijn hier alle op hun plaats. We hopen hen dan ook talrijk
met partner te mogen verwelkomen. Uiteraard zijn alle geïnteresseerde leden meer dan welkom en wie weet
word jij wel een van onze nieuwe actieve leden!
Eénmaal Natuurpuntvrijwilligers goed op dreef zijn, zijn ze niet te stoppen. Zo werd bijvoorbeeld in 2015 het
Kattenbos – Zegbroek (Ursel) als nieuw reservaatsproject opgestart. Nummer vijf binnen ons werkingsgebied.
Het Kattenbos werd intussen grondig onder handen genomen. Tijd dus om ook dit kindje boven de doopvont te
houden. Bij deze nodigen we iedereen van harte uit om dit unieke moerasbos te ontdekken op zondag 17 april.
Er is voor elk wat wils: een exclusief Sleutelbloem aperitiefconcert, een gegidste of vrije ontdekking van het
bos, enkele educatieve standjes langs het exploratiepad, het Sleutelbloemcafé,... In het ongeveer 40 ha grote,
omliggende Zegbroek hopen we tegen dan ook een eerste Urselse ooievaarskoppel te kunnen lokken op het
recent geplaatste ooievaarsnest. Je leest meer over de ooievaars verder in dit nummer, maar blokkeer nu
alvast 17 april in jullie agenda en liefst ook in deze van jullie vrienden en familie!
Op naar een nieuw en succesvol jaar! Een jaar waarin we jullie hopelijk allemaal op onze activiteiten mogen
verwelkomen.
Steven Degraer, Voorzitter Natuurpunt Maldegem-Knesselare

Ooievaarsnest in het Zegbroek
Marc Van Opstaele

Het Zegbroek, een lager gelegen hooilandgebied tussen de Vrekkemstraat, het Hoeksken en de Saluinstraat in
Ursel, krijgt in het voorjaar jaarlijks bezoek van trekkende ooievaars op zoek naar nestgelegenheid. Een aantal
mensen van de plaatselijke Natuurpuntafdeling Maldegem–Knesselare heeft daarom de koppen bij elkaar
gestoken om centraal in het gebied een nestplaats te voorzien voor deze sierlijke vogels. Er is contact
opgenomen met RLM, alsook met de gemeente Knesselare om te kijken wat mogelijk was. Toen bleek dat alle
partijen op een lijn zaten werd gezocht naar een firma die kon instaan voor het plaatsen van de specifieke
nestgelegenheid. We waren wel verbaasd dat we naar Wageningen in Nederland moesten trekken om iemand
te vinden die ooievaarsnesten maakt en plaatst. En zo kwamen we bij Henk Van Zetten. Henk is een
landbouwer die een tiental jaar geleden begonnen is met het maken en plaatsen van dergelijke nesten op zijn
eigendom. Dit was zo’n succes dat hij ook voor de mensen in de omgeving nesten voor ooievaars is beginnen
maken. Ondertussen is de vraag blijven groeien waardoor hij nu nesten plaatst in Frankrijk, Duitsland, Polen en
uiteraard ook in Nederland en België. Je kan zijn site bekijken op www.ooievaarsnesten.nl.
Uiteindelijk is alles, van idee tot uitvoering, mede door de inzet van RLM, uitzonderlijk vlot en vlug verlopen. Op
dinsdag 7 juli rond 8.30u was het zover: het nest en de paal waren gearriveerd vanuit Nederland. Het terrein
was gelukkig, door de uitzonderlijk droge periode, relatief gemakkelijk bereikbaar zodat zowel de kraan, als de
lichte vrachtwagen met nest en palen geen probleem hadden om tot midden in het Zegbroek te geraken, dicht
bij de plaats waar het nest uiteindelijk moest geplaatst worden.

Eerst werd een plantgat gemaakt van 1,8 m diepte en werd het nest, met zo’n 1,35 m diameter, stevig boven
op de paal vast gemaakt. Een paal van ongeveer 10 meter lengte, met het grote nest er bovenaan op bevestigd,
perfect recht krijgen, vraagt toch wel wat vakmanschap. Daarna werden de drie grote steunpalen aangebracht,
rekening houdend met de richting van waaruit de overheersende wind waait.

Onderaan werden nog eens kleinere palen in de grond geduwd en aan de steunpalen gevezen om alles perfect
stabiel te houden. Het ooievaarsnest bevindt zicht uiteindelijk ongeveer 8,5 m boven de grond.

Voor het plaatsen van het nest zijn niet alleen de
terreinomstandigheden van belang, maar ook het
tijdstip. Ideaal zijn de zomermaanden. Het is
belangrijk dat in het ganse gebied de dieren de tijd
krijgen om de nieuwe constructie als deel van de
omgeving te aanvaarden. De ooievaars trekken in
het vroege voorjaar en gaan dan op zoek naar
nestgelegenheid. Indien dit wordt gevonden in een
gebied dat hen voldoende voedsel kan bieden, is de
kans reëel dat ze daar blijven pleisteren en tot
broeden komen. De ooievaars moeten een
territorium hebben van ongeveer een 40 à 50 ha
waar ze slakken, regenwormen en grote insecten (vb
sprinkhanen) verorberen. Maar ook hagedissen,
slangen, kikkers, padden, muizen en mollen zijn
gesmaakte hapjes. Daar ze vooral vochtige
hooilanden prefereren hopen we dat ze het
Zegbroek aantrekkelijk genoeg vinden; het is
alleszins groot genoeg. Nu is het uitkijken naar het
voorjaar van 2016. Hopelijk vindt er een koppeltje
zijn weg naar onze nestplaats.
Spannend…

Bij-ziend in de zonnende Reeëndreef - imker de stuipen op het lijf gejaagd
Pol Mulier

Op een trage oktoberdag kreeg ik de schrik van mijn leven toen ik bezig was mijn lievelingen wat extra
winterbedekking te geven. Zowat vier uur in de namiddag terwijl de al wat verlate de zon de bijen nog dartel
dansen liet.
Op naar schatting tweehonderd meter voor me steeg vanuit een bosje in de buurt van het knuppelpad een
vervaarlijk burlen op. Klonk eerder als een diep indrukwekkend gegrom. Deep throat van een bronstige
viervoeter die zijn aanspraken op een one night stand kracht bijzet?
Ik zou het begot niet weten.
Op een beangstigend natuurfilmpje zag ik onlangs hoe twee niet aflatende wolven een dappere jachthond met
camera in de nek ergens in Lapland minutenlang grimmig naar het leven stonden. Ze zwegen in alle talen, maar
beten er des te harder op los. Dus Wolfie kan het niet geweest zijn, oef. Damhert, ree of een loebas van een
Galloway-stier, geen idee? Wie stelt me gerust?
Het egeltje dat twee weken geleden parmantig onder mijn kasten scharrelde en zich traagzaam uit de voeten
maakte, deed er ook al het zwijgen toe.
Trouwens, waarom zoekt een imker zijn bijen op langs een afgelegen dreef in Maldegemveld?
Juist om de stilte die er sacraal bos en hei beheerst.
De buizerd krijgt permissie heel af en toe een luide schreeuw te laten klinken .Die kan trouwens toch zijn bek
niet houden bij het aanschouwen van het prachtig silhouet van de kriskras verspreide naaldbomen in het
steeds meer vorm krijgende heidelandschap om me heen.
Die slechtvalk die in de lente ineengedoken op een lage tak zat te wachten op twee reddende meisjeshanden
vanuit het Vogel Opvang Centrum had zelfs de kracht niet meer om om hulp te roepen. Een drenkeling, zonder
Middellandse Zee en zonder Lesbos of Kos dan. Te laat gereanimeerd door die helpende handen en spijtig de
volgende dag al overleden. Beleefd overlijdensbericht vanuit VOC-Beernem in mijn mailbox.
Oh ja, de bijen deden het voortreffelijk deze zomer langs de Prinsenvelddreef. De rijke honingoogst ook. Opa
Honing doet zijn naam eer aan en de kleinzonen sperren als vogeljongen hun mond wijd open voor een lepeltje
van de godenspijs.
Meer ervaren imkers vertelden me dat de donkerder kleur van de zomerhoning dit jaar te danken is aan de
honingdauw, deze zomer overvloediger dan anders geoogst. Mooi woord overigens, de Duitsers zeggen daar
'Waldhonig' of 'Tannenhonig' tegen. Eigenlijk hoor je als imker te vertellen dat de bijen massaal bladluizen
gemolken hebben deze zomer. Minder poëtisch weliswaar, dichter bij de waarheid wel.

Honingbij doet zich tegoed aan honingdauw op eikeblad
De bijen winnen van de kleverige uitscheidingsproducten van bladluizen uitstekende honing rijk aan
antioxidanten. Dat zogenaamde luizengespuis prikt met hun monddelen in de bladeren en naalden van bomen,
waarbij ze de voedingssappen van de plant kunnen opnemen. Het teveel aan suikers scheiden ze weer uit en de
bijen recycleren dat goedje dankbaar. Bij ons doen ze zich vooral tegoed aan eik, esdoorn en linde, ook
coniferen als fijnspar en larix.
Die honing is kruidig van smaak en ziet er duidelijk donkerder uit dan gewone zomerhoning of de veel blekere
lentehoning.
Intussen is de houtwal langs de Zonnende Reeëndreef al flink opgeschoten en heeft de stekelige meidoorn als
beschutting gediend voor de bevruchtingskastjes van een keur aan jonge koninginnen met Oostenrijkse roots.
Voor het eerst in 38 jaar heb ik zelf voor verjonging van mijn volken gezorgd, met behulp van het
overlarfproject van imkersvereniging 'De Vrije Bie' in Brugge.
Een medewerker van Natuurpunt vroeg zich onlangs af of de aloude inheemse zwarte bij nog geteeld wordt. Bij
mijn weten in onze regio niet; wel in Lanaken en omstreken. In onze regio houden imkers het vooral bij de
Carnica en in beperkte mate Buckfastbij. Decennia geleden ben ik begonnen met inlandse steekduivels die mijn
kinderen zich maar al te goed herinneren. Ik weet waarom ik mijn kleinkinderen nu met lepels honing
compenseer.
Opa Honing

NP Meetjeslandse plantenwerkgroep op bezoek in het Maldegemveld
Etienne Vanaelst - Kurt De Kesel

Een conservator houdt nauwgezet de evolutie van het natuurgebied in de gaten waar hij de dienst uitmaakt.
Duikt er iets nieuws op dan stemt het hem of haar gelukkig. Dat zal hier in het Maldegemveld niet anders zijn.
Je hebt echter als conservator niet alle wijsheid in pacht en het is dan ook meegenomen als één of andere
werkgroep natuurstudie een keertje komt inventariseren. Dit jaar was de Meetjeslandse Plantenwerkgroep er
op bezoek op 23 juni. We zijn gestart op parking ANB langs de Drongengoedweg. Onder deze benaming vindt je
deze parking niet meer terug, nu staat er een officieel bord ‘Krakeelparking’.
Het is nog even stappen om in C2.46.11 te geraken, het te inventariseren kwartierhok of althans een deeltje
ervan want zo’n hok is 1 km op 1 km. Via een klaphekje krijgen we toegang tot enkele voormalige
larikspercelen. Het kap- en plag werk ligt al enkele jaren achter ons, najaar 2010. Van een gesloten begroeiing
is er nog geen sprake.
Het wandelpad voor ons en het deel rechts ervan liggen lager dan de Drongengoedweg. Het is er dan ook veel
natter dan op de hogere delen. Dit is ook duidelijk te zien aan de planten die er groeien. Meteen staan een
aantal zeggen op het menu: Tweenervige-, Pil-, Hazen- en Geelgroene zegge.

Geelgroene zegge (foto C. Bruggeman)
Je moet al een verbeten liefhebber zijn om al deze soorten op naam te brengen en zeker als je daar nog enkele
russen en biezen, planten die op grassen lijken en graag met hun voeten in het water staan, aan toevoegt. Een
hele resem zelfs met Knolletjes-, Zomp-, Greppel-, Veld-,Trek-, Tengere- en Pitrus; Biezenknoppen, Gewone-,

Veelbloemige veldbies en Borstelbies horen daar ook thuis. Grote kattenstaart en Brunel vervolledigen het
rijtje. Een berkenboom staat er als eenzaat tussen zijn talrijke zaailingen. Minder ervaren plantenkenners
houden het bij meer herkenbare soorten waaronder Moerasmuur, Wolfspoot, Waterpeper, Moeraswalstro en
Beekpunge. Op de hogere delen richting Drongengoedweg staat Mannetjesvaren, Fraai- en Liggend hertshooi,
Rankende helmbloem, Tijmereprijs, Bochtige smele, Gewoon reukgras en Fioringras.
Herkenbaar voor de natuurliefhebber is zeker wel Struik- en Dophei, Kleine en Ronde zonnedauw. Dit zijn
natuurlijk de plantensoorten die in gans het Maldegemveld ten overvloede opduiken en waar dit reservaat ook
aan gelinkt wordt. Een aantal van deze zeldzame of minder zeldzame pioniersoorten zullen mettertijd wel deels
verdwijnen wanneer de begroeiing van heide er meer gesloten wordt.

Ronde zonnedauw (foto Mia Depreeuw)
We schuiven het hoger gelegen lariksbos voorbij. We zien er Mannetjesereprijs, Kruipganzerik en heel wat
Pijpenstro wat wijst op een zuur voedselarm bodemtype. In de poel ligt Gevleugeld sterrenkroos en in de buurt
staat Blauwe bosbes. Een aantal dreven zijn in het verleden opgevoerd met betonbrokken, ze liggen hoger dan
de aanpalende percelen. Gelukkig zijn deze door de tijd heen met afgevallen bladeren en grond bedekt en
reeds begroeid met allerlei planten. We vinden er Hondsdraf, Robertskruid, Stijve klaverzuring, Geel Nagelkruid
en Ijzerhard. De zeldzaamste plant in de rij is Tongvaren, een soort met een voorliefde voor natte duikers en
muurtjes als standplaats. De Japanse duizendknoop wordt er met verwoede inspanningen in toom gehouden in
de hoop deze exoot ooit kwijt te raken. Even verder zien we ook de Bonte gele dovenetel, een bodembedekker
die allicht uit tuinen is aangevoerd. De aard van het aanpalende perceel met o.a. Rododendron en Kruisbes,
een waterput en veel steenslag als verharding op de paden laat dit tenminste vermoeden.

Het rijkste stuk dat deel uitmaakt van het inventarisatieparcours is het rabattenperceel aan de voormalige
jachthut. Dit perceel is altijd bos geweest, eens omgeschakeld om er kerstsparren te telen en na 1995 hersteld
naar een oorspronkelijke rabattenindeling. Thans wordt het beheerd als een schraalgrasland: begrazen met
runderen of schapen aangevuld met enig maaiwerk. Zowat centraal ligt de put. In het najaar en winter staat die
ten dele onder water. Moeraswolfsklauw, Kleine en Ronde zonnedauw overheersen.

Moeraswolfsklauw (foto Etienne Vanaelst)
Bijwijlen groeien ze gewoon op het veenmos. Vanaf deze put werd ook één rabat geplagd, van diep aan de put
naar ondiep op het hoogstgelegen deel. Het is duidelijk dat er op de geplagde stroken meer Zonnedauw,
Moeraswollfsklauw en heide staat dan op de niet geplagde. Er groeit ook nog Bronkruid, Fraai hersthooi en
Bleke zegge. Naarmate de grond oploopt neemt Kleine zonnedauw en Dophei af. De niet-geplagde rabatten
hebben een meer gesloten grasmat met meer Struikhei, Tormentil en Valse salie. Verschralen als
beheermaatregel op deze stroken levert op. Dit biedt meer kansen aan typische planten van arme zure kleizandgronden. Eén van onze troetels is Stekelbrem, al is het beter er met je handen af te blijven. Dit is één van
onze zeldzaamste planten in onze streek en je ziet ze pas echt goed in het voorjaar als deze in bloei staat. In de
herfst staan er drie soorten wasplaten, al eens een koraal- en knotszwam. Van een wasplatenweide met meer
dan tien soorten, zoals we al hebben op de grasbermen op het militair domein, kunnen we dromen maar je
weet maar nooit.
Een bijzonder leuk intermezzo vormen ook de grachtjes die de rabatten scheiden. Tal van mossen sieren er de
wanden, deze werden echter nu niet grondig geïnventariseerd. Moeiteloos vindt je er Koningsvaren,
Dubbelloof, Mannetjes- en Wijfjesvaren, Brede en Smalle stekelvaren. Er staat veel Struikheide, Brem en
braam, een eenzame Spork en Zomereik.
Als laatste kwam dan de gewezen maisakker aan de beurt. In 2006 werd er de bouwvoor of voedselrijke laag
tot 30 à 40 cm afgegraven. Er staat Kamgras en Tandjesgras, veel Echt duizendguldenkruid en
Mannetjesereprijs. Moerasstruisgras, Borstelgras, Beklierde duizendknoop, Veldzuring, Moeraswaldstro,
Kruipwilg en Egelboterbloem vullen nog aan. Hier werd strooisel van de rijkste bermen van het militair domein
aangevoerd om via uitzaai zich hier te vestigen. Het resultaat mocht er meteen zijn. Soorten die allicht van daar
zijn meegekomen zijn Heidekartelblad, Liggende vleugeltjesbloem, Blauwe knoop, Kleine ratelaar, Tandjesgras

en Rode ogentroost. Deze soorten zijn er kwetsbaar in hun voortbestaan en het is een goede zaak om deze op
die manier te verspreiden binnen dezelfde regio.
Een leuk toetje kwam er dan nog van de geplagde rabatten aan de Krakeelparking. Je loopt er zo voorbij maar
daar vonden enkele plantenfanaten nog Duizendknoopfonteinkruid, Vlottende bies, Zandstruisgras en alweer
Fraai hertshooi. Doorgaan tot aan het gaatje, zo heet dat dan.

Blauwe Zegge (fotos Chris Bruggeman)

In totaal werden 165 plantensoorten geïnventariseerd in enkele uren tijd. Een mooi resultaat. We danken in elk
geval de Meetjeslandse plantenwerkgroep van Natuurpunt die ons terug het één en het ander heeft
bijgebracht over planten van de typische habitattypes die in het Maldegemveld voorkomen: de vochtige en
natte heide en heischrale graslanden op zure bodem. Het Maldegemveld heeft zijn naam alle eer aan gedaan
en scoort hoog op de ladder van biodiversiteit. Niet voor niets is het Drongengoedbos, inclusief het
Maldegemveld, opgenomen in Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Weet
dat dit voor een groot deel ook te danken is aan het vele vrijwilligerswerk van Natuurpunt MaldegemKnesselare. Wees niet te beroerd om er ook eens bij te zijn op een beheerdag, het is er leuk werken. We hopen
je dan ook eens te mogen verwelkomen.

Activiteitenkalender eerste trimester 2016
1. Zondag 3 januari: Landschaps- en natuurwandeling, de slapende natuur...


Natuur- en landschapswandeling in en rond het Maldegemveld en het Drongengoed. Iedere
eerste zondag van de maand. Gratis voor leden en niet-leden.



Trefpunt: Krakeelparking (GPS: N 51.151079, E 3.473074, vroeger "ANB-parking")



Om: 9h00 – 12h00



Contact: Annick Vercaemer (annickvercaemer@hotmail.com)

2. Zaterdag 9 januari: Beheervoormiddag Kattenbos / Zegbroek


De natuur in het Kattenbos / Zegbroek kan onze zorgen altijd appreciëren. Zin om daaraan
mee te helpen? Iedereen is altijd welkom voor een voormiddag - al was het maar een uurtje hakhoutbeheer, bramen maaien en ruimen, nazorg van het exploratiepad,... Aangepaste
kledij, laarzen en eventueel werkhandschoenen zijn aanbevolen. We zorgen voor het nodige
werkgerief en een drankje tussendoor. Graag een berichtje vooraf als je er bij wil zijn.



Trefpunt: Ingang Kattenbos (GPS: N 51.118927, E 3.466070), Varenstraat, Ursel.



Om: 9h00 – 13h00



Contact: Steven Degraer (steven.degraer@naturalsciences.be)

3. Zaterdag 23 januari: Tuinbezoek: welke planten passen in mijn tuin?


Wil je deelnemen aan onze plantenverkoop (ophaling 27/02 op 8 locaties in het Meetjesland,
o.a. in de Natuurpunt-loods in Maldegem) maar weet je niet goed welke planten in jouw tuin
passen? Hoe groot wordt een lijsterbes en hoe snoei je een inheemse haag? Wordt het een
grote lindeboom, of eerder een vogelbosje? Denk je aan een alleenstaande struik, maar
welke soort neem je dan? Ga op bezoek in de tuin van Ivan De Muynck, waar heel wat
planten uit ons aanbod te vinden zijn. De deskundige uitleg van de tuineigenaar over
onderhoud en eigenschappen krijg je er gratis bij! Natuurpunt en Partners Meetjesland i.s.m.
Natuurpunt Maldegem-Knesselare



Trefpunt: Tuin Ivan De Muynck, Konijntje 8, Ursel (Knesselare)



Om: 10h00 – 11h30



Contact: info@NPMeetjesland.be, 09 377 93 00, www.NPMeetjesland.be/plantenverkoop

4. Zaterdag 30 januari: Beheervoormiddag Maldegemveld: Plantactie


Zin om de handen uit de mouwen te steken in de frisse buitenlucht en de natuur daarmee
vooruit te helpen? Kom dan mee helpen om allerlei werkjes te doen in het Maldegemveld:
nazorg van wandelpaden, maaien van schraal grasland en heide, planten van hagen en
heggen, aanleg van takkenwand, opruimem van zwerfvuil, .. Iedereen is van harte welkom,
ook wie maar een uurtje kan meehelpen. Aangepaste kledij, laarzen en eventueel
werkhandschoenen zijn aanbevolen. We zorgen voor het nodige werkgerief en een drankje
tussendoor. Graag een berichtje vooraf als je er bij wil zijn.



Trefpunt: Loods Natuurpunt, (GPS: N 51.155117, E 3.47198), Urselweg 81 B, Maldegem-Kleit.



Om: 9h00 – 13h00



Contact: Kurt De Kesel (kurt.dekesel@telenet.be) / Luc Delafaille
(lucdellafaille@hotmail.com)

5. Zondag 31 januari: Bedankt vrijwilligers! (Algemene Vergadering)


Natuurpunt Maldegem-Knesselare bestaat bij gratie van de vele vrijwilligers, die vele uren,
dagen of zelfs weken besteden aan meer en betere natuur binnen ons werkingsgebied. Tijd

om deze vrijwilligers eens in de bloemetjes te zetten! Een aperitief, etentje, nieuwtjes over
de afdeling en een rustige wandeling is hier zeker op zijn plaats. Alle leden en hun partner
zijn welkom. Inschrijven tegen 20/01.


Trefpunt: Driepikkel / Koningsbos (Ursel)



Om : 11h00 – 17h00



Contact: Steven Degraer (steven.degraer@naturalsciences.be) / Johan Bosmans
(johanbosmans121@hotmail.com)

6. Zondag 7 februari: Landschaps- en natuurwandeling, het vriezemannetje...


Bibberen. Heeft alles koud, beschermt hagel de gagel, waarom bloeit er toch iets, krijgen de
blijvertjes een extra natuurtrui aan,… Hopelijk genieten we van een bevroren landschap
enonze wollen trui bij een fikse stapbeurt.Natuur- en landschapswandeling in en rond het
Maldegemveld en het Drongengoed. Iedere eerste zondag van de maand. Gratis voor leden
en niet-leden.



Trefpunt: Krakeelparking (GPS: N 51.151079, E 3.473074, vroeger "ANB-parking")



Om : 9h00 – 12h00



Contact: Luc Dellafaille (lucdellafaille@hotmail.com)

7. Zaterdag 13 februari: Beheervoormiddag Kattenbos


De natuur in het Kattenbos / Zegbroek kan onze zorgen altijd appreciëren. Zin om daaraan
mee te helpen? Iedereen is altijd welkom voor een voormiddag - al was het maar een uurtje hakhoutbeheer, bramen maaien en ruimen, nazorg van het exploratiepad,... Aangepaste
kledij, laarzen en eventueel werkhandschoenen zijn aanbevolen. We zorgen voor het nodige
werkgerief en een drankje tussendoor. Graag een berichtje vooraf als je er bij wil zijn.



Trefpunt: Ingang Kattenbos (GPS: N 51.118927, E 3.466070), Varenstraat, Ursel.



Om: 9h00 – 13h00



Contact: Steven Degraer (steven.degraer@naturalsciences.be)

8. Zaterdag 27 februari: Beheervoormiddag Maldegemveld


Zin om de handen uit de mouwen te steken in de frisse buitenlucht en de natuur daarmee
vooruit te helpen? Kom dan mee helpen om allerlei werkjes te doen in het Maldegemveld:
nazorg van wandelpaden, maaien van schraal grasland en heide, planten van hagen en
heggen, aanleg van takkenwand, opruimem van zwerfvuil, .. Iedereen is van harte welkom,
ook wie maar een uurtje kan meehelpen. Aangepaste kledij, laarzen en eventueel
werkhandschoenen zijn aanbevolen. We zorgen voor het nodige werkgerief en een drankje
tussendoor. Graag een berichtje vooraf als je er bij wil zijn.



Trefpunt: Loods Natuurpunt, (GPS: N 51.155117, E 3.47198), Urselweg 81 B, Maldegem-Kleit.



Om: 9h00 – 13h00



Contact: Kurt De Kesel (kurt.dekesel@telenet.be) / Luc Delafaille
(lucdellafaille@hotmail.com)

9. Zaterdag 27 februari: NPM plantenverkoop afhaalvoormiddag


Zie Groene agenda verder in dit tijdschrift



Trefpunt: Loods Natuurpunt (GPS: N 51.155117, E 3.47198), Urselweg 81 B, Maldegem-Kleit.



Om: 11h00 – 12h30



Contact (verdeelpunt Maldegem): Johan Bosmans (johanbosmans121@hotmail.com)

10. Zondag 6 maart: Landschaps- en natuurwandeling, op zoek naar de eerste amfibieën op
tocht...



Natuur- en landschapswandeling in en rond het Maldegemveld en het Drongengoed. Iedere
eerste zondag van de maand. Gratis voor leden en niet-leden.



Trefpunt: Krakeelparking (GPS: N 51.151079, E 3.473074, vroeger "ANB-parking")



Om: 9h00 – 12h00



Contact: Steven Degraer (steven.degraer@naturalsciences.be)

11. Zaterdag 12 maart: Beheervoormiddag


Meer informatie volgt op www.natuurpuntmaldegemknesselare.be.

12. Zaterdag 12 maart: Gluren bij onze amfibieën op tocht…


Amfibieën blijven verbazen. Wens je hen ook beter te leren kennen? Dan is dit je kans om
onze amfibieën opnieuw welkom te heten na hun winterslaap en in volle actie... Een
organisatie van Natuurpunt Maldegem-Knesselare i.s.m. Natuurpunt en Partners
Meetjesland.



Trefpunt: Krakeelparking (GPS: N 51.151079, E 3.473074, , vroeger "ANB-parking"). Opgelet:
de Drongengoedweg is tijdens de amfibieëntrek ‘s avonds vanaf 18h00 afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer. Krakeelparking enkel via Maldegem-Kleit bereikbaar.



Om: 19h30



Contact: Etienne Vanaelst (vanaelst.etienne@skynet.be)

13. Zaterdag 26 maart: Beheervoormiddag


Meer informatie volgt op www.natuurpuntmaldegemknesselare.be.

14. Zondag 3 april: Landschaps- en natuurwandeling, ontwakende lente...


Natuur- en landschapswandeling in en rond het Maldegemveld en het Drongengoed. Iedere
eerste zondag van de maand. Gratis voor leden en niet-leden.



Trefpunt: Krakeelparking (GPS: N 51.151079, E 3.473074, vroeger "ANB-parking")



Om: 9h00 – 12h00



Contact: Dirk Develter (fa302024@skynet.be)

15. Zaterdag 9 april: Beheervoormiddag


Meer informatie volgt op www.natuurpuntmaldegemknesselare.be.

16. Zondag 17 april: Plechtige opening Kattenbos – Zegbroek


Na één jaar beheerswerken met speciale aandacht voor de unieke voorjaarsflora en de
aanleg van een exploratiepad, is het Kattenbos klaar voor haar plechtige opening op 17 april
2016. Ons aanbod: een exclusief Sleutelbloem aperitiefconcert met lokaal saxtalent (onder
voorbehoud) en in de namiddag de officiële inhuldiging, een gegidste en vrije exploratie van
het bos, enkele educatieve standjes bij de bezienswaardigheden langs het pad en het
Sleutelbloemcafé. In het ongeveer 40 ha grote, omliggende Zegbroek hopen we tegen dan
ook een ooievaarskoppel te kunnen lokken op het recent geplaatste ooievaarsnest. Bij deze
verwelkomen we iedereen van harte om dit unieke gebied te ontdekken. Men vertelle het
voort! Meer gedetailleerde info volgt in het voorjaarsnummer van Natuur en Landschap
Meetjesland en via www.natuurpuntmaldegemknesselare.be. Natuurpunt MaldegemKnesselare i.s.m. Natuurpunt en Partners Meetjesland



Trefpunt: Ingang Kattenbos (GPS: N 51.118927, E 3.466070), Varenstraat, Ursel.



Om: 9h00 – 13h00



Contact: Steven Degraer (steven.degraer@naturalsciences.be)

