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Het jaar van onze Natuurpuntvrijwilligers
En ja hoor, het is weer bijna zover: een nieuw jaar, met nieuwe goede
voornemens, mooie beloften, alsook hoge verwachtingen! Tijd om ook
eens terug te blikken op de realisaties van het voorbije jaar...
Natuurpunt Maldegem-Knesselare neemt veel, misschien soms wel
ietwat te veel hooi op haar vork. Zo was de vereniging in 2008 betrokken
bij de organisatie van tientallen activiteiten, beheert ze een slordige 100
ha natuur in de natuurreservaten Maldegemveld, Torrebos en
Knesselaarse kanaalberm en is ze – veelal bestuurlijk –
vertegenwoordigd in tal van organisaties en raden op lokaal en regionaal
niveau. Dat deze gedrevenheid wordt geapprecieerd, wordt bewezen door
ons ledenaantal, dat ook dit jaar opnieuw groeide tot meer dan 350 leden.
Deze tendens betekent voor Natuurpunt Maldegem-Knesselare een riem
onder het hart en steunt ons in onze voornemens om er ook in 2009
opnieuw voluit voor te gaan. Ook Natuurpunt Maldegem-Knesselare
heeft namelijk haar goede voornemens voor 2009. We willen ons blijven
voor het behoud en herstel van de natuur inzetten en willen hiervoor
graag beroep doen op jullie steun. Vrijwilligers blijven namelijk het
kloppende hart van de vereniging: zonder vrijwilligers, geen Natuurpunt!
Dat vrijwilligerswerk welkom is tijdens onze vele beheersactiviteiten in
de natuurreservaten is een evidentie, dat vrijwilligers ook kunnen
bijdragen buiten de reservaten is misschien niet altijd even gekend en dus
ook onbemind: helpende handen bij de practische organisatie van een
barbecue, bij het bevolken van een infostand, bij het verzorgen van het
afdelingstijdschrift, bij het vasteleggen van een activiteit op de gevoelige
plaats, je noemt het maar... Net daarom wil Natuurpunt MaldegemKnesselare tijdens het jaar 2009 haar vrijwilligers in de kijker stellen; dit
om onze leden nauwer bij de werking van de lokale vereniging te
betrekken en om de medewerkerspool uit te breiden. In deze eerste Bos
& Hei laten we alvast twee medewerkers aan het woord...
Steven Degraer
Voorzitter Natuurpunt Maldegem-Knesselare.
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Vrijwilligers in de kijker:
Christine Lambrecht en Karel Tack
Christine Lambrecht (48) en Karel Tack (46) wonen met hun 3 kinderen
(16, 17 en 19) te Eeklo in de buurt van de Ringlaan. Christine is deeltijds
medisch secretaresse in het AZ Alma te Eeklo op de “stralende”
nucleaire dienst waar ze verantwoordelijk is voor de algemene
administratie en voor de medische verslagen. Naast haar reguliere
huishoudelijke taken besteedt ze graag bijzondere aandacht aan koken,
bloemschikken, naaien, natuurbeleving en het verzorgen van de siertuin.
Karel heeft een drukke job als kaderlid bij Lotus Bakeries waar hij
verantwoordelijk is voor de aankoopdienst (grondstoffen, verpakkingen,
energie,..). Hij blijft in vorm door één à twee maal per week te lopen
(soms met zijn dochter als sparring partner), maar houdt verder tijdens de
week weinig vrije tijd over voor zijn hobby’s : (moes)tuinieren,
wandelen/natuurbeleving met speciale aandacht voor (het waarnemen
van) vogels.
Karel is sinds zijn veertiende lid van Natuurreservaten/Natuurpunt en
behoort daarmee zeker tot de “anciens”. Na een actieve start ook als lid
van BJN en de Wielewaal krijgt hij, nu de kinderen zelfstandig worden,
terug meer tijd. Christine woonde tijdens haar jeugd op de buiten, haar
ouders waren “officieuze” natuurliefhebbers in hart en nieren, zonder lid
te zijn van een natuurvereniging. Een dankbare groeibodem voor de
groene vonk die Karel bij haar deed overslaan (naast de andere vonken
natuurlijk).
Ze vinden dat Natuurpunt als vereniging zijn rol goed vervult en
voldoende aandacht vraagt en krijgt voor de natuur in het belang ook van
de generaties na ons/hun/onze kinderen. Ze staan hierbij voor een volle
100% achter het verhogen van biodiversiteit en de plaatselijke invulling
daarvan via het beheersplan met heideherstel en omvorming naar
natuurlijk bos in het Maldegemveld. Precies die concrete bijdrage tot
natuurontwikkeling in eigen streek met tastbare/zichtbare resultaten
vormt voor hen een belangrijke drijfveer om zich keer op keer, eens per
maand, aan te melden voor een beheersdag. Data die bij het begin van
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het jaar in de agenda worden genoteerd en waar ze de rest van hun
agenda op afstemmen. Betrokkenheid bij het natuurbeheer en
medeverantwoordelijkheid zijn daarbij belangrijk, maar zeker ook de
waardering van buitenstaanders voor een nieuw wandelpad en voor de
schoonheid van het gebied, het steeds toenemend aantal wandelaars en
gebiedsbekendheid, het waarnemen van een nieuwe soort plant of dier
dat terugkeert naar het Maldegemveld tengevolge van het beheer, het
moe maar voldane gevoel na een beheersdag,...

Natuurpunt is voor Christine en Karel geëvolueerd tot hun vereniging,
tot een vriendenkring op zich, waardoor ze zich in groep gesterkt voelen
om zonder dwingende verplichting vrijwillig mee te blijven bouwen aan
een betere wereld.
Karel en Christine zijn echter geen groene nerds, Natuurpunt en meer
bepaald de werkgroep Maldegemveld is voor hen geëvolueerd tot hun
vereniging, tot een vriendenkring op zich, waardoor ze zich in groep
gesterkt voelen om zonder dwingende verplichting vrijwillig mee te
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blijven bouwen aan een betere wereld. Precies dat groepsgevoel en de
sociale contacten binnen en buiten de groep zijn een stimulus om
geëngageerd te blijven, soms quasi alleen op een beheersdag, soms met
zijn twintig. Het jaarlijkse wandelweekend is voor hen de uitgelezen
kans om de familiale banden nauwer aan te knopen en het groepsgevoel
nog verder te ontwikkelen, een ideale gelegenheid om nieuwe leden beter
te leren kennen, zoals tijdens het laatste weekend.

Karel zet zich in tijdens de natuurbeheersdagen, maar regelt bvb ook de
administratie van het wandelweekend, helpt bij festiviteiten (zoals
onlangs achter de tap tijdens de aardgashappening en bij de opbouw en
afbraak van de ganse tentinrichting), neemt deel aan vogeltellingen.
Christine steekt ook graag een handje toe tijdens beheersdagen. Ze
maakte vroeger deel uit van het oudercomité op school en deed daar
praktische ervaring op met het organiseren van twee grote evenementen
per jaar, ervaring (en checklists en gemiddelde benodigdheden/
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consumpties per persoon) die nu van pas komt bij de barbecue,
aardgashappening, kaas- en wijnavond en andere festiviteiten, maar
evengoed bij het inschatten van de in beurtrol bereide soep en
boterhammen of bij het enthousiasmeren van de plaatselijke slager en
bakker om via een kleine korting op de maaltijd voor de vrijwilligers op
een grote beheersdag een bijdrage te leveren tot meer natuur en tegelijk
ons engagement te steunen.

Vrijwilliger in de kijker:
Patrick De Deyne
Patrick De Deyne (33) is geboren en getogen op een boerderij in
Maldegem, maar woont al enige tijd in Gent samen met zijn vriendin
Lore die daar ook werkt. Zich verplaatsen met de plooifiets op de trein
en op de bus is voor hem de normaalste zaak van de wereld. Als kind
was hij niet echt bezig met natuur, maar des te meer met
(natuur)wetenschappen; fysica en astronomie waren zijn ding. Na zijn
biologiestudies en een korte carrière in het onderwijs, werkt hij sinds
enige tijd als landschapsbedrijfsplanner voor de Vlaamse
Landmaatschappij in de West-Vlaamse regio “IJzer en Polder”. Hij
adviseert er landbouwers bij aanplantingen en beheersovereenkomsten
(akkervogels, poelen, etc). Via het Regionaal Landschap Meetjesland
onderhoudt hij contacten met plaatselijke natuurverenigingen. Door
toedoen van een vriendin werd Patrick vijf jaar geleden zelf lid van
Natuurpunt en actief in plaatselijke milieubewegingen in het Gentse.
Sinds drie jaar zet hij zich in voor onze afdeling en het Maldegemveld,
omdat zich dat goed laat combineren met een bezoek aan zijn ouders.
Bovendien voelt hij zich meer aangetrokken door het Maldegemveld dan
door andere reservaten. Hij houdt van natuurwandelingen, fietsen,
astronomie, wetenschappelijke literatuur, knutselen, kanovaren op de
Lesse of rond Wachtebeke en was vroeger ook al vrijwilliger bij
bewegingen zoals Oxfam en Studenten Tegen Racisme. Natuurbeheer als
vrijwilliger spreekt hem aan omdat het gezond en leuk werk is, met
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onmiddellijk zichtbare resultaten als gevolg. Hij kan zich volledig
vinden in de Natuurpunt filosofie van natuurbeheer en –herstel. De
kleine plaatselijke Natuurpunt kern van vrijwilligers, met zijn goede,
losse sfeer en erg diverse mix van mensen van allerlei slag spreekt hem
bijzonder aan, ook op het jaarlijkse wandelweekend. Ongebonden doen
wat je kunt, en nadien tevreden en
met een goed gevoel naar huis
terugkeren om later ook het
verschil op het terrein te kunnen
zien, nieuwe mensen leren kennen
en zelf wat bijleren over natuur uit
eigen interesse en voor zijn job:
daarvoor zet Patrick zich graag in.
Natuurbeheer als vrijwilliger
spreekt Patrick De Deyne aan
omdat het gezond en leuk werk is,
met onmiddellijk zichtbare
resultaten als gevolg.
Hij houdt zich niet bezig met het
organiseren van activiteiten, maar
komt graag als het hem uitkomt en
al dan niet samen met zijn
vriendin meehelpen met beheerswerken (4-5 halve of hele dagen per
jaar) of bijspringen bij activiteiten zoals op de Nacht van de Duisternis
waar hij naast zijn sterrenkijker gewaardeerde en deskundige tekst en
uitleg gaf over Jupiter, Saturnus, de Pleiaden en nog zoveel meer.
Occasioneel assisteerde hij ook al met tappen of inschrijvingen op de
Meetjeslandse Gordel.
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Een geslaagde, regenachtige Aardgashappening op 6-7
september 2008
Een mooie driedelige happening: de vleermuis info op zaterdag, de
officiele inhuldiging met speeches, de wandelnamiddag met Pol
Goossens en zijn vriend Kurt. Ik zou het vergeten het vierde deel: de
verenigde krachten die bij nacht, regen en ontij tenten recht hielden,
vrachtwagens uit het zuigende gras trokken, toiletten poetsten, drank
serveerden, gidsten, opkuisten, samen aten,.... En allen met een nieuw Tshirt van Natuurpunt aan.
Een 400-tal mensen genoten van ons aller inspanning. De officiele zijde
werd opgefleurd met speeches van Steven, onze voorzitter, burgemeester
De Roo van Maldegem en Walter Roggeman, voorzitter Natuurpunt.
Verscheidene standen zoals deze van LTI Oedelem, de natuurhistorische
werkgroep, paddenstoelen groep en JNM waren aanwezig en kleurden
samen met Ultreya, met muziek en poppenspel, het gebeuren op zondag.
Maar laat ons zaterdagavond de presentatie over de vleermuis en de
geleide avondwandeling niet vergeten. Een 100-tal luisterende
aanwezigen.

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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Heel wat wandelaars waren niet geschrokken van de
weersomstandigheden en trokken met de gidsen op pad. Sommigen
bleken achteraf acteurs te zijn en kregen een plaats in het AVS
streeknieuws. Wat moet het geweest zijn was het goed weer.
Maar laat ons zeker niet vergeten, het terug in vrijheid stellen van die
jonge buizerd. Aangesterkt na kwetsuur in het Vogelopvancentrum van
Katrien. Die jonge kerel zal dat nooit van zijn leven vergeten. Je had hem
moeten zien blinken. Met zijn jonge krachtige armen wierp hij zijn
vriend de vrijheid in. Ik denk dat we hem niet meer moeten overtuigen
van het belang van de happening, de aanwezigheid van Natuurpunt.
Mensen het was goed dat weekend in september ook al was het maar
voor die ene jonge gast. En ook al vloeken we soms wel eens, toch een
applaus voor ons zelf. (en zij die genoten). Dat mag eens!
Luc Dellafaille
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Een dagje MOS, Milieu Op School!
Op 1 november 2008 kregen een 750 tal leerlingen van de lagere scholen
Groot Maldegem in cc ‘Den Hoogen Pad’ s’morgens van 9u – tot 12u
het theaterstukje ‘BOSMOS’ door het theatergezelschap ‘KIP VAN
TROJE’ aangeboden, waarbij het juiste gevoel voor de natuur op een
speelse,ludieke en plezierige wijze werd uitgebeeld.
Aan het einde van deze act kwam de hebzucht van de mens die de natuur
vernielt aan bod en het ludieke, speelse en plezierige verdween. Het werd
verdrongen door een totale stilte van de leerlingen in de zaal, en het
besef ‘wat de mens door zijn onverantwoord gedrag aanricht.
S’middags werd in de school van kleit, ‘De Kleiheuvel’ in aanwezigheid
van een twintigtal leerkrachten het tweede MOS logo uitgereikt. Meteen
was dit ook een uitgelezen kans om hun Milieu projecten (Thema’s:
afval,verkeer en natuur) voor te stellen zoals: eigen moestuin, selecteren
van afval,dikke truiendag, energiezuinige leslokalen enz….
Daarna ging het per fiets naar het nabije natuurgebied ‘Het
Maldegemveld’. Ze werden door ervaren gidsen binnengeleid in de
wondere wereld van de natuur, met als doel in de nabije toekomst de
schoolgaande jeugd natuurbeleving bij te brengen dicht bij huis.
Zo werden beide betrachtingen, namelijk ‘natuurgevoel en
natuuropleiding’ in één dagje “MOS” bereikt. Waarvoor hartelijk dank
aan:
- Gemeentebestuur Maldegem
- Milieudienst Maldegem
- RLM
- Natuurpunt
- De gidsen
- En alle deelnemende scholen van Groot Maldegem
Eric De Bruycker

10

Met alle Chinezen maar niet met den dezen...
Het was 19 november, een druilerige ochtend, op een prachtige dag. M’n
vrouw was jarig en het einde van de dag was veelbelovend! Toen die
ochtend mijn eega een berichtje kreeg van een ‘andere’ dame. Ze had een
hangbuikvarken langs de Drongengoedweg gespot! Maar waar het
varken, en wie de dame was bleef toen nog een raadsel.
Bij valavond en na een zoekspel bij een rode avondgloed en met
dwarrelende houtsnippen boven het Maldegemveld droop ik hongerig
naar huis af, zonder een feestmaal voor de jarige. ‘Knor’ had ik nog niet
gevonden! De donderdag hetzelfde verhaal, verschillende berichtjes
tussen beide vrouwen (m’n vrouw en de wandelaarster), deden het
verhaal rond en over het varken nog groeien. Een nieuwe zoektocht,
terug alleen en opnieuw bij valavond leverde niets op. Ik keerde opnieuw
zonder buit naar huis. Mijn twee kinderen hoopvol uitkijkend naar hun
verrassing die ik de dag voordien beloofd had.
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Na een korte nacht en na vele varkentjes tellen moest ik in actie schieten.
Bij het krieken van de dag en onder hevige plaagstoten van de wind
wroette ik me een weg door het Maldegemveld, in de hoop mijn collega
te vinden. Helaas konden de aanwezige damherten me niets meer
vertellen. Tot ik plots het bekende ‘grijze wagentje ‘ zag van onze
trouwste bezoekster in het Maldegemveld. Iedere ochtend bij het
ochtendgloren is ze paraat en doorkliefd ze het Drongengoedbos. Deze
alerte dame met haar trouwe viervoeter Lassie had het varken opgemerkt.
Meteen kon de dame mij het plekje tonen, alwaar onze vriend zich reeds
een nest gewroet had. Jo Jo (het varkentje) keek naar ons met zijn
doornatte ‘magere’ lijfje en bloeddoorlopen ogen, terwijl hij ons
vriendelijke of nieuwsgierig toe knorde. De dame keek me even
vriendelijk aan en deed me smelten van schuldgevoelens. Ik zal en moest
dit varkentje wassen, maar pas na de werkuren! De avond was terug
gevallen in het Drongengoed en er hing een typische varkensgeur van
onze ‘JO JO’, zijn zacht geknor tussen de krakende takken deden m’n
fantasieën op hol slaan. Morgen kom ik terug m’n vriend!
Zaterdagochtend, de hevige hagelbuien vechten met de zachte sneeuw.
Het is reeds 10u30, de drie musketiers (Frank, Kurt en Steven) zullen en
moeten vandaag JO JO redden. De verantwoordelijke van het domeinbos
werd gecontacteerd en verwees ons door naar de jachtwachters. Voor JO
JO zag het er plots veel minder rooskleuriger uit! We gooiden het over
een andere boeg en contacteerden de dierenbescherming. Tot onze
verbijstering mochten ze hem niet komen ophalen, dit kan pas als JO JO
als vermist wordt opgegeven bij de plaatselijke politiediensten. Intussen
was het reeds 11u30 en JO JO kon ons gepruts niet meer aanzien. Hij
wroette zich nog verder in z’n nest.
Het was reeds 12u wanneer de ordediensten arriveerden. Vanuit de
wagen werden de eerste contacten gelegd en over het lot van JO jO viel
de beslissing! Onze kleine vriend knorde intussen vredig verder tussen
de hevige sneeuwbuien door. In afwachting van de dierenbescherming
verbroederden wij in de combi met deze toch sympathieke kerels.
Verhalen werden bovengehaald en de tijd kroop rustig verder. Tot plots
het gele bestelwagentjes met ‘flikkerlicht’ zijn opwachting maakte. De
Dame van VETAS ‘uit vinger aan de pols’ het dierenprogramma op
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VTM verscheen uit het witte sneeuwgordijn. Een felle, gele fluojas
moest de gevaarlijke dieren op afstand houden. JO JO rook en zag
meteen onraad en probeerde ons te verschalken door zich te laten
meedrijven in het kabbelende beekje. De drie musketiers zagen het
gevaar in en smeten zich met lijf en been in het strijdperk. JO JO
schreeuwde het uit, terwijl onze blauwe vrienden alles op het gevoelige
plaatje legden. Een ‘stropje’ ging rond JO JO zijn nekje, zijn geknor
werd hees, de neusgaten en poriën wijd open. Een onaangenaam lijfelijk
geurtje verspreidend. Met een halskettingentje van VETAS als
verwelkoming en stevige poot- en handdrukken van de drie musketiers
brachten we JO JO naar zijn Taxi. Het gescheurde oortje herinnerde aan
zijn vroeger gevangenisleven. Zijn nummertje was verdwenen. De reis
ging nu naar de Olmense zoo waar hij tot het einde van zijn dagen van
een welverdiende rust kan genieten, of moet hij daar schrik hebben van
de aanwezige tijgers?
Voor de Drie Musketiers en JO JO was kerst reeds vroeger aangebroken!
Nogmaals dank aan de Dame en haar trouwe viervoeter, de medewerkers
van Vetas, ANB en de plaatselijke politiediensten
Met vreugdevolle groet,
Steven De Bruycker

DE NATUURVRIEND
Edestraat 3
MALDEGEM
Tel. 050/71.69.03
Gesloten op dinsdag
Milieuvriendelijke onderhoudsproducten
Gezonde voeding en biologische groenten
met biogarantie ’VELT’
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LIFE project ‘Vlaams Veldgebied’ goedgekeurd !
Toekomst van ‘atlantische heiden’ ten zuiden en oosten
van Brugge verzekerd
Na twee opeenvolgende erkenningen van het project ‘Uitkerkse Polders’
is Natuurpunt Mechelen erin geslaagd voor een aantal reservaten met
heidevegetaties in West- en Oost-Vlaanderen een nieuw LIFE-project
‘Vlaams Veldgebied’ goedgekeurd te krijgen. Een eerste project liep al
voor sommige gebieden van 1998 tot 2002.
Het programma LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement)
van de Europese Commissie is bedoeld voor het ontwikkelen van
milieuprojecten en voor het natuurbehoud. Het biedt belangrijke
financiële steun voor zowel aankoop van gronden als voor natuurbeheer
en -ontwikkeling. Twee opeenvolgende LIFE-projecten van 1999 tot
2008 maakten in Uitkerke de aankoop mogelijk van ruim 80 hectare en
de uitvoering van aanzienlijke natuurontwikkelingswerken in
samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse
LandMaatschappij.
Of het in dit ‘Kempisch gedeelte van Vlaanderen’ ten zuiden van Brugge
tot in Oost-Vlaanderen zo’n vaart zal lopen met uitbreiding van de
heidegebieden is weinig waarschijnlijk, gezien de eerder beperkte
oppervlakte beschikbare gronden en de bijzonder hoge aankoopprijzen.
Het specifieke project onder LIFE+ Natuur en Biodiversiteit zal echter
voor de zeldzame ‘Intermediaire Atlantische heide’ een opwaardering
betekenen, met vooral kansen op heideherstel in terreinen waar de
potenties nog manifest aanwezig zijn. De bekende Ferraris-kaarten van
de jaren 1777 kunnen daarbij als referentie dienen, evenals de andere
cartografische en heemkundige documenten die het vroegere landschap
van ‘de woeste gronden’ illustreren. Dit houdt in dat ook historische
kenmerken zoals oude vijvers, waterlopen en valleigraslanden,
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voormalige ontginningen of bebossing als leidraad kunnen dienen voor
natuurontwikkeling, ook hier in samenwerking met ANB en VLM.
Het reguliere beheer (‘intensive care’) met maaien, kappen, begrazing en
plaggen zal verder instaan voor de instandhouding van de zeldzame en
vaak kwetsbare heischrale graslanden, natte en droge heidevegetaties,
zuur eiken-berken bos, dreven e.d.
Het nieuwe LIFE+-project loopt 5 jaar vanaf 1 januari 2009 en omvat
ruim 500 ha reservaatgebieden:
- de Gulke Putten (Wingene/Ruiselede) 105 ha
- Heideveld-Bornebeek (Beernem) 17 ha
- Rode Dopheide reservaat (Brugge) 2,5 ha
- Schobbejakshoogte (Brugge), 3 ha
- Zevenkerken (Brugge) 4 ha
- Vorte Bossen (Ruiselede) 50 ha
- Maldegemveld (Maldegem) 86 ha
- Heidebos (Wachtebeke) 260 ha
Volgende acties worden hierin voorzien:
- voorafgaand inventaris en bodemonderzoek, opmaak van beheer- en
uitvoeringsplannen
- aankoop van gronden en specifiek materiaal
- eenmalig biotoopherstel, omvormingsbeheer en herontwikkeling van
heiden, bos en valleigrasland
- bewustwording van publiek en verspreiding van resultaten, folders e.d.
- monitoring: systematische opvolging van uitgangssituatie, tussentijdse
en eindrapportering
Werk aan de winkel !
Het moge duidelijk zijn dat verschillende afdelingen en werkgroepen van
Natuurpunt in deze aanpak een heel belangrijke ondersteuning kunnen
bieden. Een overleg hierover zal worden georganiseerd met de betrokken
conservators en de verantwoordelijken van Natuurpunt Beheer in
Mechelen.
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6de editie Boompjesweekend
Het Boompjesweekend vindt jaarlijks plaats rond 21 maart, de
internationale boomplantdag en het begin van de lente. Voor de editie
van 2009 is dit op zondag 22 maart.
Het Boompjesweekend is een samenwerking tussen drie vaste partners
en telkens één gemeente/stad per provincie. De drie vaste partners zijn :
• Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
• Kom op tegen Kanker (KOTK – Kom op tegen Kanker is de
fondsenwervingsactie van de Vlaamse Liga tegen Kanker).
• Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw (VBV)
Het Boompjesweekend is een solidariteitscampagne waarbij fondsen
geworven worden ten voordele van Kom op tegen Kanker. Vooraf wordt
een boompakketje te koop aangeboden voor de prijs van 7 euro. Om niet
met de vooropgestelde 15.000 bomen te moeten zeulen, worden op
voorhand symbolisch kaarsjes verkocht, samen met een in te vullen
naambordje dat rond de door het ANB gesponsorde bomen zal gebonden
worden. Op de dag van het Boompjesweekend kan iedereen – die Kom
op tegen Kanker steunde door een boompakketje aan te kopen – zelf een
boompje komen planten in één van de bossen die aangeplant worden. In
elke provincie wordt op minstens één plaats een Kom op tegen Kanker
bos aangeplant, in Oost-Vlaanderen op de ANB terreinen te Onderdale,
Ursel en wel op 22 maart 2009. Noteer het alvast in uw agenda. Het
belooft een groots feest te worden met animatie, BV’s, bossprookjes,
wandelingen,.. en vooral veel boompjes.
Natuurpunt Maldegem-Knesselare wil zijn steentje bijdragen tot dit
initiatief door actief boompakketten te verkopen om zo in groep een
stukje bos te scheppen. We informeren U ook graag waar U deze
boompakketten in de kleinhandel kunt aanschaffen. Contacteer hiertoe
één van de volgende bestuursleden:
Dirk Develter fa302024@skynet.be, Etienne Vanaelst
vanaelst@versateladsl.be, Steven Degraer S.Degraer@mumm.ac.be of
093747683, Kurt De Kesel kurt.dekesel@telenet.be, Steven Debruycker
steven.debruycker@natuurpunt.be.
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Natuur.actie: OPGEPAST padden op pad
Na het ontwaken uit de winterslaap, in de maanden februari en maart,
trekken padden, kikkers en salamanders massaal naar hun
voortplantingspoelen. Dit verschijnsel noemen we de ‘amfibieëntrek’.
Bij duisternis en regen en bij hogere temperaturen (vanaf 7 °C) kruipen
onze amfibieën uit hun winterschuilplaats en trekken instinctief naar
water. In het dichtbevolkte Vlaanderen moeten deze diertjes echter op
hun trek meestal een of meer wegen over. Wie geluk heeft, kan zonder
problemen naar een voortplantingspoel trekken. De iets minder
fortuinlijke dieren moeten soms een verharde weg oversteken en het
alsmaar toenemende verkeer trotseren. Waakzame natuurliefhebbers
vinden soms plaatsen waar tientallen en zelfs duizenden dieren verminkt
of dood op het asfalt liggen
De meeste toegepaste methode om trekkende kikkers, salamanders en
padden te redden is het plaatsen van een scherm. Deze schermen moeten
geplaatst worden best tijdens de eerste week van februari, dus nog
vooraleer het weer gunstiger wordt . Deze schermen blokkeert de
trekroute van de dieren. Ze volgen dit scherm en vallen in ingegraven
emmertjes waarna ze door vrijwilligers aan de andere kant van de weg
weer vrijgelaten worden.. Alle gevangen amfibieën maar ook alle
verkeersslachtoffers worden geteld, het geslacht en de soort wordt
nauwkeurig bepaald. Deze gegevens worden doorgegeven aan de Hyla,
de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt. Deze gegevens
worden gebruikt
in tal van wetenschappelijke projecten en
beschermingsacties. Ze zijn belangrijk om er voor te zorgen dat betere
beschermingsmaatregelen kunnen getroffen worden op deze plaatsen
waar amfibieën massaal de weg oversteken. We denken bevoordeeld aan
een permanente voorziening (geleidingswanden, tunnel) of een tijdelijke
maatregel (weg afsluiten, verkeersbeperking).
Help jij ook?
Om deze dieren te redden van een gewisse dood wil Natuurpunt
Maldegem-Knesselare dit jaar starten met een paddenoverzet actie in de
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gemeenten Maldegem en Knesselare. We organiseren deze actie, i.s.m.
door de milieudiensten van de gemeente Maldegem en Knesselare, langs
de Drongengoedweg te Knesselare en langs de Groot-Burkelkalseide te
Maldegem.
Wil jij ook deze weerloze diertjes beschermen tegen het moordende
wegverkeer? Bent u bereid om 1 of meer avonden of ochtenden per week
deze dieren te helpen? Aarzel dan niet, neem contact op of geef je naam
door via mail. We bezorgen je dan alle details over deze paddenoverzetacties. De natuur heeft je nodig! En vice versa.
Info: Natuurpunt Maldegem Knesselare: 09/ 374 71 16 - 0474 48 30 22 maldegemveld@telenet.be
Foto Ludo Goosens
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Algemene Ledenvergadering: 24 januari 2009
Op 24 januari 2009 organiseert Natuurpunt Maldegem-Knesselare haar
jaarlijkse ledenvergadering. Deze ledenvergadering biedt voor elk van
jullie dé ideale gelegenheid om op een losse manier meer te weten te
komen over onze boeiende vereniging. Wie weet betekent het wel een
eerste stap om actief bij de vereniging betrokken te geraken...
Dit jaar hebben we geöpteerd voor een diavoorstelling “Polders en
Bossen in het Meetjesland”, gebracht door onze professionele
natuurfotograaf Ludo Goossens. Succes verzekerd dus...
Deze diavoorstelling wordt omkaderd door een gezellige kaas en wijn
avond, waartijdens we samen beter met elkaar en met elkaars
verzuchtingen kennis kunnen maken. Een absolute noodzaak voor een
succesvol 2009 en de daaropvolgende jaren...
Allen van harte welkom dus... Afspraak op 24 januari 2009 in De
Reinaert (Onderdale 2, Ursel) om 18h00.
Steven Degraer
Foto Ludo Goosens
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Activiteitenkalender 2009
zaterdag 17 januari: beheerdag in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van
café-restaurant het Jagershof.
afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst.
info: 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)
zaterdag 24 januari: algemene ledenvergadering met kaas en wijn
presentatie over “Landschappen en bossen in Meetjesland”
trefpunt: parochiecentrum De Reinaert – Onderdale te Ursel om
18.00u
contactpersoon: Steven Degraer (09/374 76 83)
zaterdag 7 februari: beheerdag in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van
café-restaurant het Jagershof.
afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst.
info: 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)
vrijdag 27 februari: paddentrek in het Drongengoed
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van
café-restaurant het Jagershof om 19.30u
info: Kurt De Kesel (09 374 71 16, maldegemveld@telenet.be)
zaterdag 7 maart: beheerdag in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van
café-restaurant het Jagershof om 19.30u
afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst.
info: Kurt De Kesel (09 374 71 16, maldegemveld@telenet.be) - Karel
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Tack (09 377 69 39) – Steven De Bruycker (050/39 44 66,
steven.debruycker@natuurpunt.be)
vrijdag 13 maart: paddentrek in het Drongengoed
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van
café-restaurant het Jagershof om 9.30u
info: Kurt De Kesel (09 374 71 16, maldegemveld@telenet.be)
zondag 22 maart: Boomplantdag – Kom op tegen Kanker i.s.m.
gemeente Knesselare - ANB
trefpunt: Onderdale te Ursel
info:milieudienst Knesselare (09 325 74 54 md@knesselare.be)
zaterdag 28 maart: Nacht van de Duisternis i.s.m. gemeente Maldegem
en Plattelandscentrum Meetjesland
trefpunt: kruispunt Mariabeeld te Heulendonk, Adegem om 19h30u
info: Steven De Bruycker (050/39 44 66,
steven.debruycker@natuurpunt.be)
zaterdag 04 april: zwerfvuilactie i.s.m de milieudienst Knesselare
info:milieudienst Knesselare (09 325 74 54 md@knesselare.be)
zondag 26 april: Dag van de Aarde (?)
info: Rik De Bruycker (09/374 31 08)
zondag 3 mei: Vroege morgenwandeling met ontbijt in Middelburg
trefpunt: Kerk Middelburg om 5h00
Info: Steven De Bruycker (050/39 44 66,
steven.debruycker@natuurpunt.be)
zondag 17 mei: Kanaalhappening aan de Kanaalberm
contactpersoon: Etienne Vanaelst (09 374 59 86)
weekend 22/23/24 mei: natuurstudie indde Limburgse natuurgebieden
Dommeldaal, Turnhouts Vennengebied, Zwarte Beek
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info: Steven De Bruycker (050/39 44 66,
steven.debruycker@natuurpunt.be)
zaterdag 6 juni: beheerdag in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van
café-restaurant het Jagershof.
afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst.
info: 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)
zondag 7 juni: Meetjeslandse Gordel
trefpunt: : parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van
café-restaurant het Jagershof.
info: Steven Degraer (09/374 76 83)
zaterdag 4 juli :beheerdag aan de Kanaalberm
trefpunt: Kanaalbrug, kruispunt Hoekestraat en Zuidleie, te
Knesselare om 09.30u
contactpersoon: Etienne Vanaelst (09 374 59 86)
zaterdag 8 augustus: beheerdag in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van
café-restaurant het Jagershof.
afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst.
info: 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)
zondag 30 augustus: wandelen in het Maldegemveld i.s.m. toerisme
Maldegem
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van
café-restaurant het Jagershof om 14h
info: Kurt De Kesel (09 374 71 16, maldegemveld@telenet.be) - Steven
De Bruycker (050/39 44 66, steven.debruycker@natuurpunt.be)
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zaterdag 5 september: beheerdag in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van
café-restaurant het Jagershof.
afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst.
info: 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)
september: barbecue
info: Johan Bosmans (050 72 00 92)
zondag 4 oktober: vogeltrektelling in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van
café-restaurant het Jagershof om 8.00u
info: Kurt De Kesel (09 374 71 16, maldegemveld@telenet.be) – John
Beylemans(050/720520) - Steven De Bruycker (050/39 44 66,
steven.debruycker@natuurpunt.be
zaterdag 10 oktober: beheerdag in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van
café-restaurant het Jagershof.
afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst.
info: 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)
zondag 18 oktober: vogeltrektelling in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van
café-restaurant het Jagershof om 8.00u
info: Kurt De Kesel (09 374 71 16, maldegemveld@telenet.be) – John
Beylemans(050/720520) - Steven De Bruycker (050/39 44 66,
steven.debruycker@natuurpunt.be
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zondag 25 oktober: paddenstoelenwandeling in het Drongengoed
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van
café-restaurant het Jagershof om 14.00u
info: Etienne Vanaelst (09 374 59 86)
7-8-9 november: wandelweekend
info: Steven De Bruycker (050/39 44 66,
steven.debruycker@natuurpunt.be)
zaterdag 21 november: Dag van de Natuur
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van
café-restaurant het Jagershof.
afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst.
info: 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)
zondag 29 november: wintervogeltelling langs Kanaal Gent-Brugge en
Leopolskanaal
info: John Beylemans (050/720520)
zaterdag 5 december: beheerdag in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van
café-restaurant het Jagershof.
afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst.
info: 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)
zaterdag 19 december :beheersdag aan de Kanaalberm
trefpunt: Kanaalbrug, kruispunt Hoekestraat en Zuidleie, te
Knesselare om 09.30u
contactpersoon: Etienne Vanaelst (09 374 59 86)
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NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE

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 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 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.
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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.

