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Uit de redactie
De lente staat alweer voor de deur. Een verrassing kunnen we het niet
echt noemen, want opnieuw is de lente tijdens deze winterperiode nooit
echt veraf geweest. De narcissen in onze tuin bijvoorbeeld stonden reeds
begin februari in volle bloei. We kunnen in dit geval misschien beter van
Valentijntjeslelies, eerder dan van Paaslelies spreken. Soit, de lente is er
en blijft nog steeds dat goed gevoel van nieuw en pril leven opwekken.
Met een zekere ongerustheid blijf ik alvast in deze periode iedere avond
het hooiland in de tuin op interessante kiemplanten inspecteren en hoop
dat ik dit jaar opnieuw een reeks nieuwe soorten mag verwelkomen. Nu,
ik ben er eigenlijk van overtuigd dat dit gevoel ook bij jullie allen leeft
en hoop dat deze nieuwe lente ons allen opnieuw aanzet om met volle
teugen van de natuur te genieten. Genieten van de natuur is namelijk de
beste garantie op het zorgdragen voor diezelfde natuur. En neem het
maar van mij aan, dit zorgdragen voor is nog steeds aan de orde.
Natuurpunt Maldegem-Knesselare stelt dan ook blijvend tot hoogste
doel de meest waardevolle stukken natuur van onze twee gemeentes te
beschermen, te beheren, op te waarderen en aan de geïnteresseerde
genieter aan te bieden. “Natuur voor iedereen” blijft de slogan van
Natuurpunt! Daarnaast heeft Natuurpunt Maldegem-Knesselare uiteraard
ook oog voor de natuur en het milieu buiten de natuurreservaten in
eigendom of beheer. Door het inrichten van cursussen en geleide
wandelingen, zoals volgende week ook weer een
vroegmorgenwandeling en door onze vertegenwoordiging in diverse
adviesraden zetten heel wat vrijwilligers zich nagenoeg dagdagelijks in
om de stem van onze afdeling te laten weerklinken. Dat deze stem het
verschil kan maken blijkt onder meer uit de succesvolle introductie van
een ecologisch verantwoord wegbermbeheer in Knesselare-Ursel en in
Maldegem. En de ontluikende natuur? Wel, deze doet er ons iedere lente
opnieuw aan herinneren dat dit alles de moeite loont!
Steven Degraer
Voorzitter Natuurpunt Maldegem-Knesselare
Ursel, 4 maart 2008
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VOGELCONCERT met ONTBIJT te KLEIT
Op zondag 4 mei nodigt Natuurpunt Maldegem Knesselare jullie uit om
samen met hen onder begeleiding van ervaren gidsen de vergeten plekjes
van de Kleitse bos en Hei bij het ochtendgloren te herontdekken. Ree en
vos kunnen op deze vroege morgentocht onze paden kruisen, terwijl de
Nachtegaal, Tuinfluiter, Zwartkop en zovele andere vogels het beste van
hun zelf geven.
De ‘Waard’ in het ‘Moorken’ te Kleit zorgt halverwege de wandeling
voor een gedekte tafel zodat we nadien hoe dan ook met een voldaan gevoel de tocht kunnen verder zetten doorheen de Kleitse Hei.
Wanneer: Zondag 4 Mei 2008
Startplaats: Parking Vlaams gewest Drongengoedweg Maldegem
Start wandeling 5 u, Einde wandeling 10 u
Kostprijs buffet Volwassen €10, Kinderen onder de 10 jaar € 3
Inschrijvingen voor 2 mei.
Contactpersoon : Steven De Bruycker
Tel 050 39 44 60, Gsm 0473 85 53 35
Email steven.debruycker@natuurpunt.be
Verzekeringen
Beleggingen
Kredieten

Kantoor Busschaert-Longueville nv
Urselseweg 177, 9910 Knesselare, tel. 09/374.26.01
fax 09/374.77.53
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‘Neen’ aan verbreding Schipdonkkanaal
Op de bres voor stukje stilte (Uit BZN Info, n°2, maart-april 2008)
Terwijl onze overheid op wereldcongressen haar bezorgdheid over het
klimaat uitspreekt, lijkt ze minder oor te hebben voor de vrees van
duizenden Vlamingen dat het charmante landschap aan de vaart in
Damme verloren zal gaan ten koste van de haven van Zeebrugge.
Het Schipdonkkanaal is één van de zeldzame stille plekjes die ons nog
resten in Vlaanderen. Nu zouden de twee kanalen verbreed worden en
metershoge dijken en bruggen krijgen, zodat schepen tot 4500 ton, 4
verdiepingen hoog en 185 meter lang binnen enkele jaren op het nieuwe
zeekanaal zouden kunnen varen. Wat vandaag nog een favoriete plek is
voor wandelaars, fietsers en stiltezoekers, dreigt morgen een gigantisch
lang litteken doorheen een ongeschonden stukje Vlaanderen te worden.
Politici beloven de hemel die ze nooit kunnen waarmaken, terwijl ze de
aarde die we al hebben niet beschermen. Alsof de natuur geen rechten
heeft en enkel het vooruitgangsdenken plichten heeft. In ons klein
Vlaanderen dreigt de concurrentie van de containerhavens van
Antwerpen, Gent en Zeebrugge ons te verstikken.
Nvdr: Ook plaatselijke woonkernen zoals het schilderachtige Celieplas
en Balgerhoeke zullen het geweten hebben en plots doorsneden of
geïsoleerd geraken.
Reden tot wanhoop ? Dat niet, maar wel reden genoeg om op de bres te
gaan staan: ‘Neen aan de verbreding van het Schipdonkkanaal !‘. Kom
daarom op zondag 27 april naar het pittoreske Damme en breng uw
gezin, familie, vrienden en buren mee. Het wordt één grootse happening
met een (zoek)tocht langs de kanalen voor wandelaars, fietsers, skeelers,
ruiters en koetsen; snacktentjes, paling, jenever, muzikanten, enzovoort.
Kom naar de protestdag voor het behoud van de Blinker en de Stinker
en red samen met ons een prachtig stukje Vlaanderen.
Teken alvast de online-petitie op www.tgrootgedelf.be.
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Zondag 27 april 2008 vanaf 9u tot zonsondergang : Wandel-, fietsruiter- & muziekhappening. Gratis inkom, concerten, open tuindag
In Oostkerke (Damme)
Duvel Droomschip (kasteel) : concerten van
- Harmonie ‘Vermaak na Arbeid’ Koolkerke
- Ben Sluijs & Bart Defoort (saxen) en Jokke Schreurs (gitaar)
- Boogie Phil & the Woogie Boys
Kasteel van Oostkerke : open tuindag, De Groene Wandeling : ontbijt
& maaltijd, Siphon en Brueghel : versnaperingen, Platheulebrug :
BBQ in samenwerking met De Smisse, De Knotwilg : volksspelen
In Moerkerke (Damme)
Molentjesbrug en Jacxensbrug : ludieke activiteiten
Vuile Mong zingt het Schipdonklied
Ook in Damme, Middelburg, Eeklo & Zomergem
dans, straatmuzikanten, springkasteel, schminkstand, kamishibai, koetsentocht, paardentram, quiz, natuureducatie en erfgoed ...
In Maldegem : tussen 14 en 16 uur op volgende startpunten: Markt
Middelburg (waar de Bladelinfeesten die dag doorgaan), Pomme
Charelle Strobrugge (eten, drinken, natuurwandeling), Café De Roos
Celie (Tentoonstelling natuurfotograaf Ludo Goossens & vertellers van
Plattelandscentrum), spoorwegbrug Balgerhoeke (restauratiewagen van
stoomcentrum) en het Stadhuis van Raverschoot Adegem (Muziek).
Op deze plaatsen kan je een gratis wandelfietsroute verkrijgen (telkens
tussen de 9 en 15 km) welke naadloos aansluiten op elkaar.
In Strobrugge start om 16 uur een groots muziekfestival met een fanfare,
een Big-Band en enkele beginnende rockgroepen. Als klap op de
vuurpijl komt er ook een wereldbekende verrassingsact.
Uitgebreid programma op www.kanaalfeesten.com
Organisatie vzw ’t Groot Gedelf & ’t Schipdonkcomité Zomergem
info@tgrootgedelf.be
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Amfibieëninventarisatie omgeving Drongengoed
Etienne Vanaelst, Jan Pauwels
Zoals vorig jaar werden terug een aantal poelen geïnventariseerd in en
om het Drongengoed op het voorkomen van amfibieën. Van kikkers en
padden kunnen we alleen maar zeggen dat het de twee meest voorkomende amfibieën zijn. Fuikenvangsten levert hierbij weinig op al dient
gezegd dat onze inventarisatie meer gericht is op het voorkomen van
salamanders dan van kikkers en padden. Niet alle poelen kunnen tegelijkertijd worden bemonsterd zodat er een groot verschil is in de aantallen kikkers en padden. Zo heeft in de eerste week van april een groot
deel van deze twee soorten het water alweer verlaten. Salamanders bleven langer in het water en fuikenvangst levert voor deze soorten wel
een goed beeld op van hun voorkomen. Zo kende de schoolpoel, WWFproject, in de week van 10 tot 16 maart haar hoogtepunt. Hoeveel kikkers en padden er toen in deze poel aanwezig waren is niet te schatten
(zie foto op pagina 16). Het was een wonderwaardig beeld om de vele
honderden kopjes van kikkers en padden op de schoolpoel te zien. Vele
tientallen padden waren nog in de dreven te zien op weg naar de poel.
De week nadien is de gigantische hoop kikkerdril van bruine kikker duidelijk zichtbaar. De eileg van padden is minder opvallend en zichtbaar
vanwege het verspreid voorkomen van de paddensnoeren tussen de waterplanten. Voor kikkers en padden is deze poel allicht de belangrijkste
in het Drongengoed.
Om een beeld te krijgen van de aantallen zou de vangst met amfibieënraster langs de Drongengoedweg op het geschikte moment bijzonder
waardevol zijn. Hier komen elk jaar nogal wat amfibieën aan hun einde
als verkeersslachtoffer op weg naar de poel waar ze ooit zelf werden geboren om zich nu zelf voor te planten Een amfibieënraster leidt langs
een raster de amfibieën naar ingegraven emmers waar ze handig op geregelde tijdstippen worden uitgehaald om de straat te worden overgezet
om zo hun weg naar de geboortepoel te kunnen verder zetten. We proberen dit voor volgend jaar te bewerkstelligen en rekenen daarbij op gemeentelijke middelen om dit uit te voeren.
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Op bijgevoegd lijstje hebben we de gegevens van het Maldegemveld
(11), enkele tuinvijvers (3), de poelen van ANB (3) ten zuiden van de
startbanen ter hoogte van Onderdale te Ursel, poelen ten zuiden Urselseweg te Ursel samen gevoegd. De WWF-schoolpoel staat afzonderlijk.
Het zijn de maximum aantallen en niet de samenvoeging van meerdere
vangsten op dezelfde poelen. Aantallen bruine kikker en pad zijn niet
opgenomen omdat een meer doeltreffende vangwijze is vereist.

Maldegemveld
WWF-schoolpoel
ANB
Z- Urselseweg
Andere in het DG
Tuinen

Salamandersoorten
Alpenwater
vinpoot kleine water
22
27
12
25
36
11
25
22
4
17
12
1
6
1
17
7
6

kam
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Deze aantallen heeft de verhoudingen weer van de voorkomende soorten
salamanders. Het is duidelijk dat de aantallen een momentopname is en
zeker niet totale aantallen weergeeft. Er wordt ook maar een deeltje van
het aantal aanwezige soorten gevangen. Wat we ook vorig jaar vaststelden is dat vinpoot in het Drongengoed meer voorkomt dan de kleine watersalamander. De kleine is elders in Vlaanderen meestal na alpenwatersalamander de meest voorkomende. Een teleurstelling was de waarneming van nog slechts één enkele kamsalamander ten opzichte van de 12
van vorig jaar. Het moedwillig ruimen van de meest geschikte poel in
voortplantingstijd kan wellicht als oorzaak worden aangewezen. Dit was
het gevolg van de wel zeer onhandige publiciteit die deze soort vorig
jaar in de media kreeg.
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Wij doen een oproep om ook uw gegevens uit uw tuin te willen doorsturen. Natuurpunt heeft daarvoor een project, zie verder. Vangsten en inventarisaties buiten uw tuin zijn onderhevig aan de beschermende wetgeving op amfibieën waarvoor een vergunning van ANB is vereist.
Gegevens van deze inventarisaties komen van de plaatselijke leden van
Natuurpunt, LTI-Oedelem en de deelnemers aan de amfibieëncursus ingericht door natuurpunt Aalter en Maldegem-Knesselare . Wij danken
de gemeente Maldegem voor de financiële middelen en het gebruik van
het didactisch materiaal en het LTI voor het gebruik van de fuiken.
Doe mee aan het eerste landelijke tuinvijverweekend
Voor kinderen zijn tuinvijvertjes een feest. ‘Kijk, een kikker!’ is vaak de
enthousiaste startkreet van vele uurtjes tuurplezier aan de rand van het
water. Heel wat tuinvijvers, zelfs in stedelijk gebied, zijn een bron van
leven. Het belang van tuinvijvers voor het overleven van ‘waterbeestjes’
wordt ook steeds groter. Veedrinkpoelen worden één voor één gedempt
en poelen aan de rand van akkers doen het slecht door instroom van
meststoffen of pesticiden. Met jouw hulp wil Natuurpunt in kaart brengen waar al die tuinpoelen liggen. Maar we vooral willen weten is wat er
bij jou in de tuin zit. Meer weten? Surf dan gauw naar
www.natuurpunt.be/tuinvijvers. Laat maar komen, die gegevens, en vergeet vooral ook niet mee te doen aan het eerste landelijke tuinvijverweekend op 17 en 18 mei 2008.
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Activiteitenkalender 2008
zondag 4 mei: Vroege morgenwandeling in het Drongengoed met ontbijt
trefpunt: parking ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van caférestaurant het Jagershof, om 5.00 uur
inschrijven noodzakelijk voor 01/05/2008. Deelname in kosten: 10 € p.p.
info:Steven De Bruycker (050/394460,steven.debruycker@natuurpunt.be)
30-31 mei – 1 juni: natuurexploratie driedaagse in Han sur- lesse/Saint Hubert/Gaume
Inschijven voor 15/05/2008.info: Steven De Bruycker (050/39 44 60,
steven.debruycker@natuurpunt.be)
zondag 1 juni: 3de Meetjeslandse Gordel
gezamenlijk initiatief van Natuurpunt, NLM en RLM. Contact: NLMsecretariaat, 09 376 71 04 - info@nlmeetjesland.be
zaterdag 14 juni: beheersdag Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB om 9 uur : zie verduidelijking onderaan (*)
zaterdag 23 augustus: beheersdag Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB om 9 uur : zie verduidelijking onderaan (*)
zondag 7 september: wandelhappening in Maldegemveld – Drongengoed
contact: maldegemveld@telenet.be
zondag 5 oktober: vogeltrektelling aan de Boombos te Adegem
trefpunt: kruispunt Mariabeeld te Heulendonk, Adegem om 8.00 uur
contact: Kurt De Kesel (09 374 71 16, maldegemveld@telenet.be) Steven De Bruycker (050/39 44 66, steven.debruycker@natuurpunt.be
zaterdag 11 oktober: beheersdag Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB om 9 uur : zie verduidelijking onderaan (*)
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zondag 19 oktober: vogeltrektelling aan de Boombos te Adegem
trefpunt: kruispunt Mariabeeld te Heulendonk, Adegem om 8.00 uur
contact: Kurt De Kesel (09 374 71 16, maldegemveld@telenet.be) Steven De Bruycker (050/39 44 66, steven.debruycker@natuurpunt.be
8-9-10 november : 10de wandelweekend te Daun,
Duitse Eifel
info: Steven De Bruycker (050/394460,steven.debruycker@natuurpunt.be)
zaterdag 15 november: Dag van de Natuur in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB om 9 uur : zie verduidelijking onderaan (*)
zaterdag 13 december: beheersdag Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB om 9 uur : zie verduidelijking onderaan (*)
Voor iedere activiteit is het aangewezen om laarzen of stevig
schoeisel aan te trekken. Bij de beheersdagen brengt U best picknick en werkhandschoenen mee.
(*) voor alle beheersdagen in het Maldegemveld geldt : trefpunt: parking
van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van café-restaurant het
Jagershof. Afspraak om 9.00 uur - gelieve de pijlen te volgen bij
laattijdige aankomst. Contact: Kurt De Kesel (09 374 71 16,
maldegemveld@telenet.be) - Karel Tack (09 377 69 39) - Steven De
Bruycker (050/39 44 66, steven.debruycker@natuurpunt.be)
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Kanaaltellingen 2007-2008

John Beylemans

Dit jaar, zijn wij van start gegaan met vogeltellingen langs de kanalen
die in onze regio gelegen zijn.
Het betreft wintertellingen van waterwild, weidevogels en roofvogels die
tijdens de winter onze kanalen opzoeken. De telzone werd opgedeeld in
3 stukken verspreidt over de drie kanalen. Voor het afleidingskanaal, dit
is het gedeelte van Leeskensbrug tot aan de kruising met het kanaal
Brugge-Gent, zijn er maar liefst 24 km kanaal te tellen. Het stuk
Leopoldkanaal dat gelijkloopt met het afleidingskanaal ,d.w.z. van
Leeskensbrug tot Strobrug ongeveer 4 km,wordt ook geteld. Een derde
gedeelte omvat het stuk kanaal Brugge-Gent tot aan de Leopoldsbrug –
Sint.Joris ongeveer 15 km kanaal. Alles samen komen we aan ongeveer
43 km kanaal.
Eigenlijk is het de bedoeling dat de aanpalende akkers en weiden
meegeteld worden vooral gericht naar weidevogels,roofvogels en
ganzen. Vermits alles op het zelfde tijdstip (een voormiddag) geteld
moet worden is het niet zo eenvoudig om alles georganiseerd te krijgen.
We zijn er toch in geslaagd om drie deftige tellingen op poten te zetten.
Het is de bedoeling dat wij ieder jaar opnieuw maandelijks kunnen tellen
van November tot en met Maart, wij hadden dit jaar dus twee tellingen
te weinig, alle begin is moeilijk! Alle telgegevens worden accuraat
verwerkt en bijgehouden. Het tellen gebeurt steeds per fiets, soms moet
weer en wind getrotseerd worden.
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Bedoeling van dit alles :
• een beter inzicht krijgen over onze soortenrijkdom op en rond de
kanalen.
• vergelijking van de kanalen onderling.
• weersinvloeden i.v.m. aantallen.
• gaat het aantal soorten of aantallen achteruit naargelang de jaren
?
• als het afleidingskanaal wordt omgevormd tot zeekanaal, wat
zijn dan de gevolgen ?
• omdat vogels kijken leuk is!
• enz…
Het is duidelijk dat we met één teljaar nog geen conclusies kunnen
trekken.
Toch enkele cijfers :
• Aantal soorten : 31 (het betreft alleen waterwild, weidevogels,
roofvogels, ganzen)
• Opmerkelijke aantallen bij één telling: 91 Aalscholvers
(22/12/07), 13 Grote zaagbekken (22/12/07), 1 slechtvalk
1(22/12/07), 29 Dodaars (05/01/08), 461 Kuifeenden (22/12/07),
3449 wilde eenden (22/12/07).
Momenteel zijn we maar met zijn vieren (Steven De Bruycker, Karel
Tack, Kurt De Kesel, en ikzelf) om dit alles te kunnen realiseren, dat is
natuurlijk veel te weinig!
Wij doen dus een oproep aan iedereen die zich geroepen voelt, om mee
te werken ! Kunnen wij ook een broedvogeltelling starten i.v.m. de
kanalen?
Voor verdere inlichtingen : john.Beylemans@pandora.be of tel.
050/72.05.20
Namens de telploeg, John
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Provinciestrijd biodiversiteit
De leerlingen natuurbeheer aan het LTI ’t Brugse Vrije dagen elkaar uit
in een provinciestrijd rond biodiversiteit. De bedoeling hiervan is dat
leerlingen de biodiversiteit uit hun eigen provincie in de schijnwerpers
zetten. Ze werken een project uit rond een plant, dier of biotoop dat
kenmerkend is voor hun provincie. Naast het theoretische luik zullen de
leerlingen ook de handen uit de mouwen steken en actief hun bijdrage
leveren aan het behoud en de bescherming van hun onderwerp. Hiervoor
wordt er samengewerkt met Natuurpunt, LIKONA, JNM en het Agentschap voor Natuur en Bos.
Het resultaat van hun werk zal te bewonderen zijn tijdens het opendeurweekend van het LTI. Daar stellen zij hun werk voor aan de hand van
maquettes, videobeelden en powerpoints en maken we de winnaar van
de wedstrijd bekend. Naast het werk van de leerlingen zal ook de fototentoonstelling ‘Biodiversiteit in de provincie Antwerpen – Countdown
2010’ te bewonderen zijn op de school. Deze fototentoonstelling kwam
tot stand door de Bond Verantwoorde Natuurfotografie en ANKONA.
Een greep uit de projecten:
De Limburgse leerlingen kiezen voor de zeldzame roerdomp. Deze goed
gecamoufleerde moerasvogel laat zich zelden opmerken. De roep van
het mannetje in broedtijd laat zich echter wél opmerken: het geluid doet
denken aan een misthoorn en is tot op kilometers afstand te horen.
Vogelliefhebbers weten ongetwijfeld dat West-Vlaanderen jaarlijks een
hotspot is voor de ganzen! In de winter komen de vriezeganzen massaal
afgezakt naar Damme. De West-Vlamingen maken een film over de
ganzentrek en gaan helpen om de kijkhutten te onderhouden. De OostVlaamse leerlingen zetten de nachtzwaluw en de moeraswolfsklauw in
de kijker. Deze bijzondere soorten zijn sterk achteruitgegaan of verdwenen. In het Maldegemveld zijn deze soorten teruggekeerd, met dank aan
het specifieke heidebeheer dat Natuurpunt er voert.
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Vleermuizen genieten op Europees vlak een belangrijke bescherming.
En laat nu net de fortengordel rond Antwerpen een ideale overwinteringsplaats zijn voor deze mysterieuze dieren. Onze Antwerpse leerlingen gaan dus de donkere forten in om de vleermuizen mee te tellen.
Benieuwd naar de projecten van de leerlingen en de fototentoonstelling?
Kom dan zeker naar de opendeurdagen!
Wanneer? Zaterdag 17 mei 2008 van 10 u tot 17 u
Zondag 18 mei 2008 van 13 u tot 18 u
Waar?
LTI ‘t BRUGSE VRIJE, Bruggestraat 190, 8730 Oedelem
De levendige technische studierichting natuur- en landschapsbeheer
kan je volgen vanaf het vijfde jaar secundair onderwijs aan onze school.
Een ideale voorbereiding hierop zijn de richtingen biotechniek en tuinbouw, ook te volgen aan het LTI. Maar ook met een flinke dosis interesse in de natuur kan je aan de richting starten. En enige ervaring bij JNM
of Natuurpunt is natuurlijk een pluspunt.
Meer weten? Aarzel dan niet om contact op te nemen!
LTI ‘t BRUGSE VRIJE, Bruggestraat 190, 8730 Oedelem
050/350.984, info@lti-oedelem.be , www.lti-oedelem.be
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Zondag 1 juni 2008
Op de fiets voor meer natuur!
Fiets langs de mooiste plekjes in het Meetjesland
Op zondag 1 juni kan je kiezen uit 4 fietsroutes tussen 25 en 45 km lang.
Fiets op eigen tempo één of meer routes. Peddel langs boswegen, kerkwegels, op dijken en naast kanalen dwars door onze streek – stuk voor
stuk trage wegen waar de auto op het achterplan verdwijnt.
De routes volgen het provinciaal fietsknooppuntennetwerk van Toerisme
Oost-Vlaanderen. Je ontvangt bij inschrijving op het startpunt de knooppuntnummers met meer informatie over de bezienswaardigheden. Op de
routes zijn infopunten voorzien waar je halt kan houden voor een demonstratie of een infobord.
Startplaatsen (9-16u)
(1) Provinciaal domein Het Leen, Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo (centraal punt)
(2) Drongengoed, Parking Vlaams Gewest, Drongengoedweg, 9910 Ursel (Knesselare)
(3) Café De Bierkamer, Vaartstraat-West 30, 9940 Kluizen (Evergem)
(4) Plattelandscentrum Meetjesland, Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins
(5) Café Den Hert, Vaart Noord 5, 9881 Bellem (Aalter)
(6) Café Ledeganck, Markt 20, 9930 Zomergem

15

Routes
Cuesta-bossenroute (45 km)
Startplaats: (1) of (2)
Organisatie: Natuurpunt Maldegem-Knesselare

Zandrugroute (35 km)
Startplaats: (1) of (3)
Organisatie: Natuurpunt EekloKaprijke-Evergem en Waarschoot

Je fietst door Maldegem, Knesselare en Zomergem

Je fietst door Eeklo, Kaprijke,
Evergem en Waarschoot

Kreken- en kanalenroute (37 km)
Startplaats: (1) of (4)
Organisatie: Natuurpunt Meetjeslandse Kreken

Zuidroute (24 of 38 km)
Startplaats: (1), (5) of (6)
Organisatie: Natuurpunt Aalter,
Lovendegem, De Ratel-Nevele en
Zomergem

Je fietst door Sint-Laureins en
Eeklo

Je fietst door Aalter, Zomergem en
Waarschoot
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Varia en mededelingen
Bij gebrek aan belangstelling wordt het cultureel aanbod uit nummer 3
van vorige jaargang geschrapt en kunnen we jammer genoeg geen reducties aanbieden aan de weinige geïnteresseerde leden.

Foto : ontelbare bruine kikkers op schoolpoel (bij artikel op pagina 5)

Natuur veilig gesteld
Onze jonge afdeling telt reeds 5 reservaten, waarvan 2 in eigendom.
Hierin wordt er al een aantal jaar gewerkt om bepaalde biotopen terug
op te waarderen. Vooral onze 2 heideterreinen, het Maldegemveld en het
Militair Domein, hebben op vrij korte tijd bewezen dat er een groot potentieel is voor een flora van schrale bodem. Ook het Kanaalreservaat
herbergt al een reeks zeldzame plantjes en jaarlijks steekt er wel een
nieuw zijn kopje boven. Onze jongste telg, het Torrebos, is een klein bos
met een grote variatie aan streekeigen bomen.
Voor de uitbouw van deze reservaten aan uw achterdeur is natuurlijk
geld nodig. U kan uw gift storten op het rekeningnummer van Natuurpunt: 230-0044233-21. Giften vanaf € 30 zijn fiscaal aftrekbaar, een attest wordt automatisch opgestuurd. Twee van deze reservaten hebben
een eigen projectnummer. Bij vermelding van dit nummer wordt uw donatie speciaal voor dit reservaat gebruikt. Voor het Maldegemveld is dit
projectnummer 6627 en voor het Torrebos is dit 6639.

DE NATUURVRIEND
Edestraat 3
MALDEGEM
Tel. 050/71.69.03
Gesloten op dinsdag
Milieuvriendelijke onderhoudsproducten
Gezonde voeding en biologische groenten
met biogarantie ’VELT’

Waar doen we het voor?
Ontstaan uit de fusie tussen Natuurreservaten vzw en De Wielewaal vzw
werd Natuurpunt met meer dan 53000 leden, duizenden vrijwilligers en
meer dan 11000 hectaren natuurgebied in beheer, meteen ook 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. Tot haar kerntaken
rekent de vereniging tevens landschapszorg, beleidswerking,
natuurbeleving, natuurstudie, vorming en educatie.
Door nog meer inspanningen te leveren in het domein van de natuur- en
milieu-educatie wil Natuurpunt zoveel mogelijk mensen doen inzien dat
natuur, open ruimte, zuivere lucht en proper water het leven aangenamer
maken, dat de verscheidenheid aan planten en dieren in onze
onmiddellijke omgeving een verrijking betekent en dat het de moeite
loont om het gedrag en de levenswijze van de andere levende wezens
nader te bestuderen.
We mogen echter niet op onze lauweren blijven rusten. Nieuwe leden
zijn steeds welkom en vergroten onze slagkracht.
Lid worden van Natuurpunt:
stort € 20,00 op rek. nr. 230-0044233-21
Lid worden van Natuurpunt + Natuur.Focus of Natuur.Oriolus:
stort € 28,50 op rek. nr. 230-0044233-21
Lid worden van Natuurpunt + Natuur.Focus + Natuur.Oriolus:
stort € 34,50 op rek. nr. 230-0044233-21
Vanaf 2001 ontvangt u als lid niet alleen 5 keer per jaar Natuur.Blad,
maar ook 4 maal per jaar deze nieuwsbrief met nieuws uit de afdeling.
Indien u niet in Maldegem of Knesselare woont, gelieve dan te melden
bij Natuurpunt dat u bij afdeling Maldegem-Knesselare wenst
ingeschreven te worden.

