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Beste Natuurpunters.
Sinds onze laatste Bos & Hei hebben we de nieuwjaarsdrukte achter de rug
en misschien hebben we spijtig genoeg ook reeds enkele goede
voornemens voor 2009 bijgestuurd of zelfs helemaal aan de kant gezet:
een welgekend en jaarlijks terugkerend fenomeen. Ook Natuurpunt
Maldegem-Knesselare nam enkele goede voornemens voor 2009. Hiervan
lijkt me de stimulans om meer leden actief bij de vereniging betrokken te
krijgen ongetwijfeld een van de belangrijkste. Alhoewel de vereniging ook
niet helemaal vreemd is aan het bijsturen van goede voornemens, worden
we in het volhouden van onze goede voornemens gesterkt door de
cijfertjes van 2008, zoals voorgesteld tijdens de Algemene Vergadering op
24 januari. Natuurpunt Maldegem-Knesselare is en blijft aantrekkelijk. Dit
blijkt uit onze laatste sprong binnen de ledenstatistieken (395 gezinnen in
januari), wat van onze afdeling de snelst groeiende Oost-Vlaamse afdeling
maakt. Dit blijkt verder uit het opdagen van niet minder dan 1426
geïnteresseerden tijdens onze 42 activiteiten in 2008. En daar, beste leden,
daar doen we het voor: de mensen dichter bij de natuur brengen en de
natuur dichter bij de mensen brengen! Een ware riem onder het hart...
Deze cijfers betekenen ook dat onze afdeling een zeer hoog potentieel aan
medewerkers heeft; een potentieel dat we hopen vanaf 2009 maximaal aan
te boren. Jullie lazen het reeds in het decembernummer van Bos & Hei:
2009 wordt hét jaar van de Natuurpunt vrijwilliger! Ook in dit nummer
besteden we hier de noodzakelijke aandacht aan door opnieuw twee
medewerkers aan het woord te laten, maar ook via een artikel over de
diversiteit binnen het medewerkersleven (blz.3). De taken, opgenomen
door onze medewerkers, zijn velerlei van aard en nemen weinig tot veel
tijd in beslag. Met andere woorden: voor elk wat wils! Ik nodig jullie dan
ook van harte uit een kijkje te nemen op de bladzijde 13 en even bij jezelf
stil te staan of en hoe je jezelf in dit plaatje zou kunnen passen.
Alvast bedankt en veel leesplezier.
Steven Degraer, vrijwillige voorzitter Natuurpunt Maldegem-Knesselare

2

Nabeschouwing bij Aardgashappening op 07/09/08
We wilden jullie toch volgende foto en gebeurtenis niet onthouden die
mooi weergeeft waar we als vereniging voor staan. Het enthousiasme van
de jongen die een forse gerevalideerde buizerd de vrijheid terug mag
geven straalt van deze foto af !
Foto Ward Stuelens

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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DE NATUURPUNT VRIJWILLIGER:
WIE ZIJN ZE, WAT DOEN ZE EN WAAROM?
Wie zijn ze?
Jazeker, Natuurpuntvrijwilligers (Homo sapiens natuurpuntiensis, waarbij
de nadruk vooral op “sapiens” moet komen te liggen) bestaan en in
tegenstelling tot meeste andere soorten op onze aardkluit stellen ze het
goed en nemen ze in aantal toe! Zo konden we in ons werkingsgebied
Maldegem-Knesselare de voorbije jaren niet minder dan een dertigtal
exemplaren opmerken.
Natuurpuntvrijwilligers zijn echter
niet altijd even
gemakkelijk te
determineren,
waardoor hun aantal
hoogstwaarschijnlijk
zwaar onderschat
wordt. Ze blinken
namelijk uit in
mimicry en
camouflage: soms
doen ze er alles aan om toch maar niet opgemerkt te worden. Ze
verstoppen zich in het bos onder het mom naar paddenstoelen te speuren,
ze profileren zich als de perfecte huismoeder/-vader, doen alsof ze
regelrecht professionele bosarbeiders zijn en/of gedragen zich voornaam in
het professionele bedrijfsleven. Met een dergelijk kameleon gehalte wordt
het inderdaad moeilijk de Natuurpuntvrijwilligers van andere ondersoorten
binnen Homo sapiens te onderscheiden.
Gelukkig hebben ze een aantal gemeenschappelijke kenmerken, waar-door
de aandachtige observator hen toch kan identificeren. Ten eerste hebben ze
allen een groot hart voor de natuur en veelal koesteren ze net daarom een
groen (lid)kaartje van onze vereniging. Ten tweede willen ze zich ook
praktisch inzetten om diezelfde natuur een handje toe te steken. En net hier
verraden ze hun identiteit... Af en toe zie je hen – soms ’s morgens heel
vroeg (of net niet) – groeperen in het bos of op de hei, een infostand
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opzetten of een ledenbarbecue helpen organiseren. Hierbij onthouden we
in ieder geval de termen “natuur”, “groep” en “actie”.
Waarom doen ze het?
Via onze rubriek “de
Natuurpuntvrijwilliger” in
Bos & Hei laten we je in
de loop van 2009 kennis
maken met de drijfveren
van een selectie van onze
lokale exemplaren. We
hopen met deze selectie
een goed beeld te
schetsen van de diversiteit
(aan drijfveren) binnen de
Natuurpuntvrijwilliger,
zodat deze ook jou in de toekomst bekend voorkomt. Want, onthou het
beste mensen, “bekend maakt bemind”. Of hoe was die uitspraak ook al
weer?
Wat doen ze?
De Natuurpuntvrijwilliger is
misschien wel het best gekend onder
de vorm van de beheermedewerker.
Zo zie je ze heel regelmatig in grote
getale op beheerdagen in onze
Natuurpunt reservaten het
Maldegemveld, het Torrebos of langs
de Kanaalberm Knesselare. Ze gaan
er plaggen, maaien, afrasteringen en
paden installeren en onderhouden,
houthakker spelen, poelen
onderhouden, enzoverder.
Kortom, ze stropen letterlijk hun
mouwen op ten behoeve van het
natuurherstel en –beheer. Uiteraard
krijgt iedereen van dergelijk noeste
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arbeid honger en dorst en dan komt (schijnbaar bij toeval) een tweede type
Natuurpuntvrijwilliger met spijs en drank aandraven: de honger wordt
gestild en de dorst gelaafd en de beheeractiviteiten kunnen weer verder
gezet worden. Dit duidelijke voorbeeld schetst het belang van teamwerk
als dé ruggegraat van de populatie Natuurpuntvrijwilligers.
Nu, hierbij houdt het vooral niet
op! Binnen Natuurpunt MaldegemKnesselare zijn de Natuurpuntvrijwilligers nog op tal van andere
vlakken actief. Een beperkte
situatieschets: Op basis van
ecologische gegevens, verzameld
door de Natuurpuntvrijwilliger met
interesse in natuurstudie, worden
de ecologische potenties van een gebied in kaart gebracht en kan een
beheerplan worden opgesteld. Na de opstelling van dit beheerplan, is er
een belangrijke taak voor de beheerwerkleider/conservators en
materiaalmeester(s) weggelegd: zij zorgen ervoor dat het werk maximaal
wordt gepland, zodat het optimaal kan worden uitgevoerd. Daarna komt
onze beheerploeg in actie; dit met de nodig omkadering, zoals hierboven
geschetst. Tijdens de werken is het belangrijk de beheeractiviteiten op de
gevoelige plaat vast te leggen, zodat dit fotomateriaal kan gebruikt worden
bij de opstelling van promotiemateriaal.
Denk hierbij maar aan
informatiestands op tal van lokale
en bovenlokale initiatieven, waar we
ook regelmatig aan actieve
ledenwerving (zouden willen) doen.
Het fotomateriaal, in combinatie
met een goede verslaggeving van de
activiteit, biedt onze lokale afdeling
dan weer de mogelijkheid om
blijvend een graag gelezen Bos &
Hei uit te brengen; Bos & Hei, waar zich ook een groep mensen – soms
wel redactieraad genoemd – achter schaart. Al deze informatie, samen met
bijvoorbeeld de persartikelen verschenen over Natuurpunt MaldegemKnesselare, kunnen best door een archivaris worden bewaard als
geheugensteuntje. Een geheugen-steuntje dat kan worden bovengehaald
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tijdens een feest, dat af en toe – terecht – te onzer ere wordt gehouden.
Denk maar aan de jaarlijkse barbecue, waarop opnieuw talloze
Natuurpuntvrijwilligers hun beste beentje voorzetten om het feest in goede
banen te leiden. Het geheugensteuntje valt echter eveneens best te smaken
bij de Natuurpuntvrijwilliger, die Natuurpunt Maldegem-Knesselare in
diverse raden (bijvoorbeeld gemeentelijke milieuraden, gemeentelijke
commissies ruimtelijke ordening, overlegplatformen, enzoverder)
vertegenwoordigd. Binnen deze raden waken onze Natuurpuntvrijwilligers
vooral over de verbetering van onze milieu- en dus levenskwaliteit. Hieruit
kunnen bijvoorbeeld ideeën voor het beheer van nieuwe natuurgebieden
ontstaan...
En de cirkel is rond: we
hebben opnieuw nood aan
onze Natuurpuntvrijwilliger
met interesse in natuurstudie...
Het hoeft uiteraard geen
verder betoog dat enige
coördinatie hier noodzakelijk
is. Hiertoe doet de vrijwilliger
binnen het “dagelijks bestuur”
zijn uiterste best om alles in
de meest optimale
omstandigheden te laten
verlopen. Binnen het
“dagelijks bestuur” vinden we
lokale experts, conservators,
werkleiders, een
penningmeester en een
voorzitter.
Met andere woorden: Doen!
Uit deze schets van de
Natuurpuntvrijwilliger mag
het duidelijk zijn dat er heel
veel en divers werk binnen
Natuurpunt MaldegemKnesselare uit te voeren is. Dit werk komt nagenoeg volledig onder de
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vleugels van de lokale vrijwilligersploeg. Het is dus absoluut noodzakelijk
deze ploeg zo groot en divers mogelijk te houden.
En nu komt de aap (en hopelijk ook de Natuurpuntvrijwilliger) uit de
mouw..
Je zal het ongetwijfeld reeds gemerkt hebben, er is misschien ook wel voor
jou een taak binnen onze afdeling weggelegd. Een taak, die je wel
interesseert, waarvoor je je ten volle wil inzetten of waar je ook wel je
steentje aan wil bijdragen. Om het je makkelijk te maken hebben we in de
hierboven vermelde schets enkele van de taken onderstreept. Het kan je in
ieder geval helpen je gedachten te wormen, maar hoeft je geenszins te
beperken in je fantasie. Zie je hier of andere mogelijkheden om de
medewerkersploeg te versterken of misschien weet je het nog niet
goed, laat het in ieder geval weten aan Steven.Degraer@mumm.ac.be of
aan een ander lid van het “dagelijks bestuur” (Johan Bosmans, Luc
Dellafaille, Erik De Bruycker, Kurt De Kesel, Dirk Develter, Etienne
Vanaelst).
Laat je in ieder geval niet afschrikken: wie het groots ziet kan grootse
dingen verwezenlijken, maar ook wie het kleiner of beperkter ziet kan hier
zijn hartje kwijt. Met andere woorden: alle medewerking, hoe groot of
klein, regelmatig of onregelmatig ook, wordt ten zeerste geapprecieerd; dit
onder het motto, beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht. Lap, we
hebben het weeral over natuur...
Kom in ieder geval de Natuurpuntvrijwilliger gerust eens observeren bij
onze lokale afdeling! Ze zijn sociaal van aard, helemaal niet agressief en
smeden snel
allianties met
nieuwkomers.
En wie weet…
Steven Degraer
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Paddenoverzet.actie gestart in het Drongengoed
Begin februari zijn de vrijwilligers en de terreinploeg van Natuurpunt
gestart met een eerste paddenoverzet actie in het Drongengoed. Langs de
Drongengoedweg te Knesselare en
de Krakeelweg te Maldegem worden
vier zones voorzien van een scherm
dat is opgesteld langsheen de
trekroute van kikkers, padden en
salamanders. Dankzij een financiële
bijdrage van de gemeente Maldegem
en Knesselare kon het nodige
materiaal
(scherm,
spandraad,
kastanje palen) worden aangekocht.
Een 600 meter scherm (links op de
foto hiernaast, genomen langs de
Drongengoedweg) is er geplaatst en
een 60 tal emmers werden
ingegraven. Een knap staaltje van
samenwerking,
inzet
en
enthousiasme!
Die amfibieën die de winter aan land doorbrengen, verstopt onder
bladeren, houtstapels of ingegraven in een ondergronds holletje, trekken in
het vroege voorjaar massaal op pad naar de WWF poel die zich situeert op
een weiland langs de Drongengoedweg richting hoeve. Ze hebben allemaal
hetzelfde doel : een partner zoeken en eitjes afzetten in hun
voortplantingspoel. Omdat amfibieën schemerdieren zijn begint de trek
dan ook vaak ‘s avonds en duurt die de gehele nacht.
Een tiental mensen hebben zich vrijwillig kandidaat gesteld om de
paddenvallen dagelijks zowel ’s morgens als ‘s avonds te controleren. Alle
amfibieën die gevonden worden langs het scherm, op de weg als in de
vallen worden dan veilig overgezet naar de andere kant. De padden,
kikkers en salamanders worden op naam gebracht en nauwkeurig geteld.
Niet alleen de gevangen exemplaren worden geïnventariseerd maar ook
deze die het helaas niet hebben overleefd. Alle resultaten worden
doorgegeven aan Hyla, de reptielen- en amfibieënwerkgroep van

9
Natuurpunt. Een overzicht van alle telgegevens van alle paddenoverzet
acties in Vlaanderen kan je raadplegen via http://www.natuurpunt.be/hyla.
In 2008 deden een 60 gemeenten mee aan een paddenoverzet actie. Door
deze acties werden ruim 100000 amfibieën levend de weg overgezet.
Daarnaast werden echter ook 5000 verkeersslachtoffers geregistreerd. Het
gaat vooral om de gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander.
Vaak komen padden (zie foto Marc Schoonackers), kikkers en
salamanders rechtstreeks terecht onder de wielen van een auto of worden
ze omhoog gezogen tegen de onderkant van de wagen die aan hoge
snelheid
komt
aangereden. Daarom is
er in samenspraak met
de politie en de
gemeentebesturen van
Maldegem
en
Knesselare beslist om
tijdelijk een zone 30 te
laten gelden langs de
Drongengoedweg. Als
tweede
telgebied
worden ook langs de
Groot Burkelkalseide te Maldegem-Kleit de verkeerslachtoffers geteld. Zo
verkrijgen we een beter zicht of ook daar massaal de padden en kikkers de
drukke baan oversteken. Wie dus weet heeft van een trekplaats langs een
drukke weg in de gemeente Maldegem en Knesselare en er veel
verkeersslachtoffers heeft gevonden, mag deze plaats gerust doorgeven
aan Natuurpunt Maldegem-Knesselare.
We brengen alle trekplaatsen in kaart zodat er volgend jaar
beschermingsmaatregelen kunnen worden genomen i.s.m. met de
milieudiensten van Maldegem en Knesselare.
De avondwandeling over paddentrek op 27 februari was in ieder geval een
succes. Ruim dertigtal wandelaars, waaronder verschillende leden van
milieuraden en schepencollege van Maldegem en Knesselare, kwamen
langs om er samen met onze deskundige natuurgids Rik de eerste padden
en salamanders te tellen langs de Drongengoedweg. Rik gaf uitgebreid
uitleg over de paddentrek maar kon de wandelaar ook overtuigen waarom
amfibieën belangrijke bio-indicatoren zijn voor onze leefmilieu. De
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amfibieën zijn vanwege hun poreuze dunne huid veel kwetsbaarder voor
watervervuiling en andere veranderingen in het milieu dan andere soorten
en dan de mens.
Foto: Regionaal Landschap Meetjesland

Op het einde van de wandeling werd aan iedereen een drankje aangeboden
als feestelijke afsluiter. Slechts een viertal amfibieën werden overgezet
maar helaas ook vier verkeerslachtoffers werden geteld. De reden waarom
het aantal zo laag ligt heeft duidelijk te maken met het feit dat de winter
nog steeds blijft duren. De koude temperaturen en lage vochtigheid houden
de amfibieën op hun winterplaatsen. De voorbije dagen zijn de
temperaturen lichtjes aan het stijgen maar van een massale trek is er nog
geen sprake. Slechts op een tweetal dagen steeg de temperatuur tot 10 °C.
Deze latere en uitgestelde trek staat in schril contrast met vorig jaar. Toen
startte de paddentrek uitzonderlijk vroeg, rond 23 januari. De reden werd
later pas duidelijk, januari 2008 werd de warmste maand ooit sinds het
begin van de metingen in 1833. Door deze milde winters gaat de
lichaamsconditie van de amfibieën die een winterslaap houden er sterk op
achteruit waardoor de overlevingskansen snel dalen.
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Het is dus een beetje afwachten hoe de paddentrek dit jaar zal verlopen. De
voorspellingen bij het ter perse gaan van dit nummer spreken van hogere
dag en nacht temperaturen alsook van meer regen, wat alvast zondagavond
8 maart tientallen padden en bruine kikkers uit hun schuilplaats lokte,
zodat ook de leerlingen van de Vrije Basisschool “De Kleitheuvel” zich ’s
anderendaags konden vergapen aan dit moois. De gemiddelde
oversteeksnelheid van zo’n 15 meter per uur maakte indruk. De
vrijwilligers van Natuurpunt Maldegem-Knesselare volgen de toestand van
dichtbij op en zijn er zich van bewust dat elke gevangen pad, kikker en
salamander er eentje is die het heeft overleefd maar ook gered is geweest !
En daar doen we het tenslotte voor.
Info: Natuurpunt Maldegem Knesselare: 09/ 374 71 16 – 09/374 59 86 maldegemveld@telenet.be
Kurt De Kesel
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Vrijwilligers in de kijker:
Agnes Devilder en Frank Verheye
Agnes Devilder (59) en Frank Verheye (61) wonen in Aalter en zijn beide
afkomstig van Knesselare, Agnes eigenlijk oorspronkelijk van Zaffelare
tot haar ouders een café opstartten in Knesselare. Met vier zonen en zeven
kleinkinderen hebben ze altijd wel iets om handen, maar daarnaast werkt
Agnes in de gemeentelijke kinderopvang van Aalter. In haar vrije tijd gaat
ze graag in koor zingen, fietsen, wandelen, en computeren. Alsof dat nog
niet genoeg is zetelt Agnes namens CD&V in een aantal politieke
middenveldorganisaties (seniorenadviesraad, OCMW, OKRA,..) waar ze
zich vooral inzet voor
senioren-belangen.

Agnes voelt zich
aangesproken door de
maatschappelijke
doelstellingen van
Natuurpunt en draagt
die ook trots uit.
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Frank is sinds vorig jaar gepensioneerd na een loopbaan bij Bekaert, waar
het ploegen-stelsel hem toeliet om sinds zijn twintigste in bijberoep bij een
bosexploitant zo nu en dan eens een hand of been half door te zagen of een
verloren gewaande bijl op zijn schedel weten te belanden.

Franks engagement bij Natuurpunt is voor hem tegelijk een uitgelezen
kans om zich uit te leven in de gezonde natuur.
Naast fietsen en doe-het-zelven is Frank enkele malen per week met
vrienden aan te treffen in café De Verloren Hoek voor een babbel (allé).
Wie Frank een beetje kent, weet dat werken in het bos en dan bij voorkeur
met een stevige kettingzaag in de hand hem in het bloed zit. Zijn
engagement bij Natuurpunt is voor hem tegelijk een uitgelezen kans om
zich uit te leven in de gezonde natuur. Nieuwe gebieden en nieuwe mensen
leren kennen, wandelen, natuurbehoud en beheerswerken, meer moet dat
voor hem niet zijn. Als het weer het toelaat, de nood zich voordoet en er
voor de rest niets speciaals op het programma staat trekt Frank er in zijn
werkplunje (kwestie van nog meer ongevallen te voorkomen) op uit, bij
voorkeur met kompaan Johan. Frank is op die manier al gauw 3 maand (4
à 5 volgens Agnes) voltijds in de weer met het opsnoeien langs dreven,
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zagen van brandhout of uitgewaaide bomen, bestrijden van bospest, helpen
aanleggen van knuppelpaden, de schapen controleren langs de
Kanaalberm, maar ook met logistieke ondersteuning (aanbrengen van bier
om zijn eigen woorden te gebruiken), tenten of promotiestand opstellen,
etc.
Agnes verzorgt 4 of 5 keer per jaar liever de geestelijke mens met een tas
soep (bvb op beheersdagen) of assisteert in de keuken bij de barbecue.
Beiden voelen zich aangesproken door de maatschappelijke doelstellingen
van Natuurpunt en dragen die ook trots uit, wat niet altijd evident is en al
eens negatief bestempeld wordt. Ze hebben geprobeerd hun kinderen
respect voor de natuur mee te geven omdat dit ergens ook respect voor
elkaar impliceert. Dat respect en begaan zijn met elkaar ervaren ze
trouwens ook bij onze afdeling, meer wellicht dan bij veel andere
verenigingen.
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Activiteitenkalender 2009
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: Hoeve van Jan Van Landschoot, Blekkersgat 8, 9991 Adegem
om 19h30 info: Steven De Bruycker (0473 85 53 35,
steven.debruycker@natuurpunt.be)
zaterdag 04 april: zwerfvuilactie zwerfvuil in en rond het kanaalreservaat
te Knesselare
Een activiteit i.s.m. de gemeente Knesselare. Handschoenen en andere
benodigdheden zijn ter plaatse aanwezig. .
Trefpunt: de kanaalbrug te Knesselare, Hoekestraat-Zuidleie om 09.00u
Contact: Etienne Vanaelst, 09/3745986 vanaelst@versateladsl.be
Zaterdag 2 mei: beheersdag kanaalreservaat te Knesselare.
Trefpunt: de kanaalbrug te Knesselare , Hoekestraat-Zuidleie om 09.30u
Contact: Etienne Vanaelst, 09/3745986 vanaelst@versateladsl.be
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: 2de kanaalhappening aan kanaalberm Gent-Brugge
Vanaf 14.00u tot 17.00u doorlopende wandelingen in het reservaat "de
kanaalberm" te Knesselare-St.Joris. Trefpunt: St.Jorisstraat, Contact
beneden aan de kanaalbrug te St.Joris, rechteroever (begraafplaats),
Contact: Etienne Vanaelst, 09/3745986 vanaelst@versateladsl.be
weekend 22/23/24 mei: natuurstudie in de Limburgse natuurgebieden
Dommeldaal, Turnhouts Vennengebied, Zwarte Beek
info: Steven De Bruycker (050/394466,
steven.debruycker@natuurpunt.be)
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zaterdag 6 juni: beheerdag in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van caférestaurant 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)
zondag 7 juni: Meetjeslandse Gordel
trefpunt: : parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van caférestaurant het Jagershof. info: Steven Degraer (09/374 76 83)
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Tweede kanaalhappening langs kanaal Gent-Brugge
In 1999, alweer 10 jaar geleden, kenden we onze eerste kanaalhappening.
Dit was een sensibiliseringscampagne van Natuurreservaten vzw. die
hiermee meer aandacht wilde vestigen op natuur, landschap en historisch
erfgoed langs het kanaal Gent-Brugge.
De geschiedenis van het kanaal Gent-Brugge gaat terug tot de 13e eeuw en
is daarmee één van de oudste kanalen van Vlaanderen. Het ontstond door
een verbinding tussen de Zuidleie (Brugge) en de Hoge Kale (bovenloop
van de Durme). Het is met handenarbeid gegraven. Dit verklaart ook het
kronkelende verloop. Karakteristiek zijn de hoge zandruggen die moesten
doorgraven worden. Het waren de Bruggelingen die met de
kanaliseringwerken startten, in eerste instantie om hun aan verzanding
onderhevige Zwingeul te spuien. Langsheen het kanaal liggen nog op vele
plaatsen waardevolle relicten die met die ontstaans-geschiedenis van het
kanaal verband houden zoals oude hoeves, oude kanaalarmen, historische
gebouwen. Sindsdien is in verschillende fasen aan de verbreding en
rechttrekking van het kanaal gewerkt.
Het kanaalreservaat te Knesselare –St.Joris.
Het kanaalreservaat strekt zich uit vanaf de brug te St.Joris (Beernem)
stroomopwaarts tot aan de zwaaikom te Aalter. Via een WWF-project
slaagde de Vrije Lagere Jongensschlool te Knesselare erin om in 1989 de
bermen en de oevers van het kanaal te Knesselare als schoolreservaat te
gebruiken. Een aanvullende overeenkomst tussen de toenmalige
Administratie Waterwegen en Zeewezen en Natuurreservaten maakt het
mogelijk om ook beheersactiviteiten uit te voeren.
De bermen te St.Joris zijn jonge bermen, aangelegd bij de rechttrekking
van het kanaal tussen 1983 en 1987. Toen werd ook de Miseriebocht te
Beernem afgesloten.
Ongeveer 300 m stroomopwaarts staat op de linkeroever de grenspaal die
Oost- en West-Vlaanderen en tevens de gemeente Knesselare en St.Joristen-Distel (Beernem) scheidt. De natuurlijke grens tussen beide gemeenten
wordt langs de noordzijde gevormd door de Slabbaertbeek, die zijn
oorsprong kent in het Drongengoedbos. Begin de twintigste eeuw stond
St.Joris bekend als het lattenklieversdorp waar bepleisteringslatten werden
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gemaakt. Het appartementenblok ‘Residente Lattenklievers’ op de
linkeroever aan de brug is daarnaar een verwijzing. Vanaf de
Slabbaertbeek stroomopwaarts ligt het jaagpad zo’n een twee meter lager
dan te St.Joris. Als de keersluis te Beernem bij te hoge waterstanden, die
voor Brugge een bedreiging vormt, dichtgaat kan het waterpeil
spectaculair stijgen en komt dit jaagpad tot zo’n 40 cm onder water. Dit is
meer dan 1 meter hoger dan het normale peil. Verder stroomopwaarts
monden de Kwade stroom, met oorsprong in het Hooggoedbos te Aalter,
en de Berdelenbuisbeek, met oorsprong te Knesselaredorp, in het kanaal.
Aan de zwaaikom is dit het geval met de overloop van de Oude Vaart, een
afgesneden kanaalarm.
Flora.
Er is een duidelijk verschil in flora op de nieuwe bermen te St.Joris en de
rest van de rechteroever. Na de rechttrekking van het kanaal kwam op de
zeer voedselarme bermen een uitzonderlijke flora tot ontwikkeling. Vooral
de zuidelijk gerichte berm is bijzonder fraai. In het voorjaar wordt het
kleurbepalend aspect gevormd door brem en gaspeldoorn. Deze laatste
groeit hier zowat op de noordgrens van zijn verspreidings-areaal. In de
voorzomer is dit het geval met het wit vetkruid dat de stenige oever siert.
In de zomer geeft het jaagpad en talud een kleurenmix weer door de
soortenrijkheid aan bloeiende planten. Sommige soorten wijzen op een
bodem met een zeker kalkgehalte zoals grote tijm, bijenorchis,
voorjaarszegge. Liggende klaver, ijzerhard, goudhaver, margriet,
zilverhaver, vroege haver, schapezuring, gewone veldbies, rolklaver,
hazenpootje zijn soorten die hier goed gedijen. Ze vormen een fel contrast
met de verboste delen van de noordelijk gerichte, nog niet begraasde berm
waar nog nauwelijks lagere planten tot bloei komen. In de herfst zijn de
talrijk aanwezige aardtongen en knotszwammen niet zo’n alledaagse
paddenstoelen.
De bermen te Knesselare zijn oude bermen. De variatie in bodemgesteldheid van kalkrijk tot zuur, van nat tot droog, van zand naar klei draagt bij
aan die soortenrijkdom en verschilt duidelijk ten opzichte van de jonge
bermen te St.Joris. Bij het graven van het kanaal zijn de lagen danig door
elkaar geraakt. Het toevallig aanwezig zijn aan de oppervlakte bepaalt het
voorkomen van totaal verschillende plantensoorten in hun behoefte aan
bepaalde mineralen. Vochtminnende soorten zoals moerasspirea, echte
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valeriaan, watermunt, oeverzegge, koninginnekruid, gele lis, moerasdoorn,
blauw glidkruid, heelblaadjes, watermunt en moerasspirea staan er in
omgeving van guichelheil, brem, gaspeldoorn, ruige zegge, schapezuring,
veldbies, sint Janskruid, Jacobskruiskruid en knoopkruid op zeer korte
afstand van elkaar. Er groeien tal van rodelijstsoorten zoals gewone
agrimonie, kattendoorn, voorjaarszegge, bevertjes, onderaardse klaver,
gevlekte rupsklaver, grote tijm en wit vetkruid. Het wit vetkruid verliest
stilaan zijn standplaats te Knesselare door het wegzakken van de stenige
oeverzone. De versteviging met breuksteen is voor deze soort niet zo
geschikt. Anderzijds weten slakken en bloedzuigers dit wel te smaken.Op
het talud is de terugval van gestreepte witbol, brandnetel, distels, gewone
glashaver en kropaar duidelijk merkbaar ten opzichte van vroeger.
Het beheer in het kanaalreservaat te Knesselare.
De tijd dat uitsluitend manueel aan beheer gedaan werd ligt al een tijdje
achter ons. In 1995 zijn we op kleine schaal begonnen met schapenbegrazing. Als uitloper van de vorige kanaalhappening werd door W&Z de
volledige rechteroever vanaf de zwaaikom te Aalter tot aan de kanaalbrug
te St.Joris berasterd.

Van op de brug te Knesselare is duidelijk het verschil waarneembaar
tussen de noordelijke (rechteroever) en de zuidelijke berm (linkeroever).
Deze laatste is grotendeels verbraamd en verbost bij gebrek aan beheer. Op
de rechteroever wordt sinds 20 jaar een verschralingbeheer toegepast. In
de beginfase gebeurde dit manueel. Bosmaaier en boomzaag, kruiwagen
en draagberries waren niet weg te denken op beheersdagen. Begrazing met
geiten en schapen hebben hun effect niet gemist. Het zijn kuddedieren en
oefenen op die manier een grote invloed uit op de vegetatie. Geiten zijn
variabele vreters. Ze kunnen gemakkelijk overschakelen van celluloserijk
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naar cellulosearm voedsel. Ze zijn dermate aangepast aan de wisselende
omstandigheden van de seizoenen.
Foto Koen Martens

Ze zijn in staat om in het
voorjaar jonge scheuten en
gras te eten en in de winter
houtige plantendelen. Ze
kunnen op korte tijd een gans
bramenbestand van bladeren
ontdoen en weten op die
manier de groei er uit te
halen. Schapen zijn echte
grazers, ze eten alles wat
voor hun voeten komt en
kunnen de vegetatie zeer kort
zetten. In het najaar eten ze bovendien veel bramenbladeren. Allen hebben
een groot aandeel in het terug voorkomen van veel zeldzame planten en
paddenstoelen.
We mogen terecht zeggen dat in de tijdspanne van 20 jaar de vegetatie op
de beheerde rechteroever ten gunste is veranderd. Een groot deel van de
verbossing met grauwe abeel en verbraming is een halt toegeroepen.
Ruigte heeft plaats gemaakt voor schrale vegetaties
Of hazelworm er nog voorkomt hebben we de laatste twee jaar niet kunnen
constateren. Het zijn nu eenmaal verborgen levende amfibieën. Misschien
vormt de begrazing voor deze dieren wel een probleem omwille van
vertrapping of het wegvallen van schuilplaatsen. Maar het meest tot de
verbeelding sprekend
fenomeen is het voorkomen
van 11 soorten wasplaten, één
van de toplocaties in gans
Vlaanderen. Wasplaten zijn bij
paddenstoelen wat orchideeën
zijn onder de planten. Men
vindt ze op schraalgraslanden
die decennia lang verstoken
zijn geweest van enige
grondbewerking en waar
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verruiging is uitgebleven. In dit verband profiteren bepaalde delen van het
talud van het beheer van vele jaren terug toen de herder nog langstrok en
later de hobbyist die de bermen tussen Knesselarebrug en de zwaaikom
door eigen kleinvee liet begrazen. 2008 was goed voor twee nieuwe
soorten: de gele en de scharlakenwasplaat (zie foto door Peter
Verstraeten). Alle wasplaten zijn rodelijst-soorten. Andere soorten die als
begeleiders bij die wasplaten voorkomen zijn knots- en koraalzwammen
en aardtongen. Op deze droge bermen hangt vruchtvorming vooral af van
veel regen op het gepaste moment. En dit hebben we de laatste twee jaar
ten overvloede gehad. Het talud is duidelijk schraler dan het jaagpad en
bovenberm waar de grazers meer rusten en op die manier meer nutriënten
aanbrengen. De linkeroever wordt nog niet begraasd. Dit is te merken aan
de verbossing wat dan weer gunstig is voor de talrijk aanwezige
broedvogels.
Toekomst van de natuurwaarden langs het kanaal.
Het kanaal is overheidsbezit. In die hoedanigheid kan het nooit verworven
worden. Verwerven is vaak de beste oplossing om duurzame natuur veilig
te stellen. Wat vandaag is kan morgen al op de helling staan. Toch hebben
we er een goed oog in dat het beheer, in de verschillende reservaten
langsheen het kanaal, duurzamer wordt. De sensibiliseringscampagne van
10 jaar geleden heeft vruchten afgeworpen. Er is door W&Z geïnvesteerd
in rasters voor begrazing, het aantal terreinen in beheer is toegenomen.
Sinds 2008 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen W&Z en de
milieuverenigingen zowel op beleidsniveau als op het territoriaal niveau.
Wat ecologie, substantiële- en terreinkennis betreft zijn de lokale
vrijwilligers belangrijke gesprekspartners. In het territoriaal overleg
worden onder meer de plaatselijke conservators betrokken met als
bedoeling aandachts-punten en knelpunten te behandelen. Wat het
kanaalreservaat te Knesselare betreft zijn we onder meer vragende partij
om een begra-zingsraster te voorzien op de linkeroever vooral tussen de
zwaaikom en de brug te Knesselare. Daar is de verruiging lang uitgebleven
ook al omdat het talud om de één of andere reden lang werden
meegemaaid met het reguliere wegbermbeheer. Een aandacht-punt vormt
ook het voornemen om het jaagpad en het volledige talud bomenvrij te
maken en dit om het varen op radar voor scheepvaart te verbeteren. Het
verlies aan de mooie uitgegroeide eiken, berken, wilde kers en beuk, die
vooral op het bovenste deel van het talud voorkomen, en bijhorende fauna
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en flora zou een belangrijke ecologische schade betekenen. Ook de fietser
en wandelaar zal dit als een verlies aan landschapswaarde ervaren. We
wijzen ook op de snelverzakkende en afkalvende oeverzone. Het jaagpad
is op sommige plaatsen volledig weggeslagen. Dit geeft niet alleen
problemen voor de passage van onze grazers maar er is ook het verlies aan
oevervegetatie. Een aantal vissoorten weten voor de eileg zulke ondiepe
zones wel te appreciëren. Maar we vrezen dat uitstel van herstel op termijn
alleen maar veel duurder zal worden. Ook het sluikstort is een steeds
toenemend fenomeen. Heden ten dage vindt zowat alle afval een plaatsje
langs onverharde en toezichtloze dienstwegen.
Kanaalhappening 17 mei.
Op 17 mei wil Natuurpunt vzw alle reservaten langs het kanaal GentBrugge terug in de kijker plaatsen. Dan gaat onze tweede kanaalhappening door. Deze is niet zo groots opgevat als deze van 10 jaar
geleden waar het toen vooral de bedoeling was iets teweeg te brengen
tussen de beleidsvoerders en de milieuvereniging. Tijd om eens de balans
op te maken wat in de voorbije 10 jaar is veranderd, wat van de intenties is
verwezenlijkt. Het kanaal heeft immers heel wat te bieden op het vlak van
natuur maar ook kultuur-historisch. Elke afdeling actief langs het kanaal
richt wel één of andere activiteit in. De volledige kalender is nog in
opmaak en deze Bos en Hei verschijnt iets te vroeg om van alle activiteiten
al melding van te maken. Er komt evenwel nog een NP-folder met alle
activiteiten.
Onze activiteiten starten aan de kanaalbrug te St.Joris. Er worden enkele
wandelingen voorzien vanaf 14.00 uur. De bermen te St.Joris zijn in deze
periode een streling voor het oog. Bloeiende gaspeldoorn en brem geven
het landschap een fraai tintje. De focus is de opening van de
oeverzwaluwenwand op de rechteroever, tenminste als we tegen die tijd de
toelating van de eigenaar halen. Het is ook het moment dat deze
zomergasten terugkeren uit de overwinteringsgebieden. Een oud
opgespoten terrein is met zijn steile randen daarvoor uitermate geschikt.
De oude infoborden in het reservaat zijn aan vervanging toe en zullen
tegen die tijd al geplaatst zijn.
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Het zwaartepunt van de happening ligt in de Leiemeersen te Oostkamp.
Dit erkend natuurreservaat is een belangrijk laagveenrelict met
kwelindicatoren in het meersenlandschap van de historische Zuidleie. Er
worden wandelingen voorzien, je kan er terecht voor een natje en een
droogje en een uitgebreide infostand. De activiteiten starten al in de
voormiddag.
Dit is een aanrader om te doen per fiets. Het ligt binnen fietsafstand vanaf
de kanaalbrug te St.Joris. We hebben trouwens nog fietskaarten van de
eerste kanaalhappening over en zijn dan op onze infostand gratis te
bekomen.
Wij verwachten u en uw familie op 17 mei.
Etienne Vanaelst

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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Nacht van de duisternis, zaterdag 28 maart 2009
Op zaterdag 28 maart 2009 vindt opnieuw de nacht van de duisternis plaats
op initiatief van de BBL (Bond Beter Leefmilieu). Alsook via de WWF
wordt die dag een internationaal initiatief opgezet in de strijd tegen de
klimaatverandering onder de noemer ‘Earth Hour 2009’.
Voldoende reden om ook plaatselijk een initiatief te nemen. Hiertoe slaan
de plaatselijke afdelingen van de Landelijke Gilden, Natuurpunt en het
gemeentebestuur van Maldegem de handen in elkaar. Ook de
sterrenkijkvereniging Spacepage zal dit jaar terug van de partij zijn met
een groot aantal leden met hun sterrenkijkers. We worden bovendien
gesteund door Eandis die de klemtoonverlichting op de monumenten zal
doven.
Graag nodigen we je uit vanaf 19h30 op de hoeve van Jan Van
Landschoot, Blekkersgat 8, 9991 Adegem. Op en rondom deze locatie
zullen er tal van activiteiten zijn voor jong en oud in het kader van licht en
duisternis, sterren en planeten. Geniet van een fluisterwandeling door de
natuur en het bos. Verwonder jezelf aan de schoonheid van onze maan
gezien door een verrekijker. Luister naar de nachtelijke roep van een uil.
Ga zelf op ontdekking door de sterrenhemel met een planisfeer. Werp eens
een blik door een echte sterrenkijker. Vergast jezelf op een plaatselijk natje
en droogje. Heb jij trouwens al ooit Venus gezien ? Of Saturnus ? Of de
Pleiaden ? Wist je trouwens dat de verlichte torens van zowel Brugge als
Gent vanuit Maldegem zichtbaar zijn ? Voldoende redenen om eens langs
te komen dus…
Hoe de locatie bereiken ?
Op het industrieterrein op het kruispunt met ondermeer de Krommewege
en het Vliegplein volg je naar het Blekkersgat (richting Gentweg). Volg de
pijltjes tot aan de plaats van het gebeuren.
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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 (als de bliksem) 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
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Fietsen voor meer natuur op zondag 7 juni 2009
Natuurpunt en Partners Meetjesland en de Meetjeslandse afdelingen van
Natuurpunt organiseren voor de vierde keer de Meetjeslandse Gordel. Kies
een route en fiets op eigen tempo langs boswegen, kerkwegels, op dijken
en naast kanalen dwars door het Meetjesland – stuk voor stuk trage wegen
waar de auto op het
achterplan
verdwijnt.
Tijdens de fietstocht kan je
neuzen in een open tuin,
aan een demonstratiestand
of genieten van een
drankje. Doe ook mee aan
één van de activiteiten op
de centrale locatie in Het
Leen in Eeklo.
Foto: Ludo Goossens

Starten is mogelijk van 1016u op verschillende startplaatsen. Alle informatie vind je op
www.NLMeetjesland.be/gordel of bij Natuurpunt en Partners Meetjesland
op 09/377.93.00. De opbrengst van het evenement gaat integraal naar de
werking van Natuurpunt in het Meetjesland.
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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: 2300044233-21. 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?
Natuurpunt is met duizenden vrijwilligers en meer dan 11000 hectaren
over 500 natuurgebieden in beheer 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. Natuur om in te wandelen of fietsen, natuur om van te
genieten. Tot haar kerntaken rekent de vereniging tevens landschapszorg,
beleidswerking, natuurbeleving, natuurstudie, vorming en educatie.
Met jouw lidmaatschap van Natuurpunt geef je samen met meer dan
76.000 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 (€ 20,00 per kalenderjaar op rek. nr. 2300044233-21) te vermelden dat je wenst ingeschreven te worden bij
afdeling Maldegem-Knesselare. Zo geniet je van de volgende voordelen :
• 4 maal per jaar ontvang je automatisch 3 tijdschriften vol info over de
natuur in Vlaanderen zowel als plaatselijk nieuws ; ons nationaal
tijdschrift “Natuur.blad”, het tijdschrift van de regionale koepelvereniging Natuurpunt en Partners Meetjesland, evenals dit tijdschrift “Bos
en Hei” van de plaatselijke afdeling Maldegem-Knesselare. Leergierige
leden kunnen zich abonneren op twee meer gespecialiseerde tijdschriften
Natuur.oriolus en Natuur.focus.
• Je kunt met het hele gezin gratis deelnemen aan al onze geleide
activiteiten (cf. kalenders in vermelde tijdschriften en de website).
• Je geniet 10 % ledenkorting bij aankoop van boeken, t-shirts, verrekijkers
e.a. in de Natuur.winkel. Je kunt ook met korting winkelen bij A.S.
Adventure, Tony Mertens en Schoenen Torfs.
• Je ontvangt een welkomstpakket met daarin een CD met vogelgeluiden
evenals onze Fiets- en Wandelgids met ruim 100 wandel- en fietsroutes in
Vlaanderen en Wallonië. Je krijgt toegang tot de speciale ledenpagina's
op de website. Daar vind je onder meer 80 wandel- en fietskaarten voor
onvergetelijke daguitstappen.

