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Brandhout en weidepalen te koop
Geïnteresseerden in verschillende soorten ongekliefd brandhout (op
lengte gezaagd) of kastanjehouten weidepalen kunnen hun naam,adres
en telefoonnummer doorgeven aan Johan Bosmans (telefoonnummer
050/720092 of johanbosmans121@hotmail.com).

Beste Natuurpunters.
Op de najaarsbarbecue, die stilaan een traditie aan het worden is voor
Natuurpunt Maldegem-Knesselare, werd ook dit keer het vlees uit
reservaten erg gesmaakt en was het best gezellig met tijd voor een babbel
met andere Natuurpunters, een kijkje in de halfafgewerkte woonwagen en
een woord van uitleg bij wat vrijwilligers kunnen betekenen voor onze
afdeling. In dit nummer gaat opnieuw de aandacht uit naar enkele
vrijwilligers, dit keer ook naar een speciale categorie; de Chinese, hoewel
zeker niet helemaal tegen wil en dank.
Verder vinden jullie in dit nummer een fotoreportage met een woordje
uitleg bij de recente werken in het Maldegemveld en een bijdrage over de
werken die op til staan in het kanaalreservaat. We sluiten af met het vierde
en laatste deel van de studie “Vogels van Aalter en Knesselare”.
Jullie worden allen warm uitgenodigd op de beheeractiviteit in het
Maldegemveld op zaterdag 21 november 2009 in het kader van de Dag van
de Natuur. Een ideale gelegenheid om beter kennis te maken met ons
grootste natuurreservaat door ingewijd te worden in de
beheerdoelstellingen, maar vooral om ook zelf de handen uit de mouwen te
steken en daadwerkelijk bij te dragen aan ons lokale natuurbehoud.
Dirk Develter

U zoekt / Wij bieden : Natuurgids m/v
Wie graag een wandeling wil onder leiding van een natuurgids of een
cultuurhistorische gids kan bij ons terecht. Wij bieden de gids die u op
gelijk welk moment op gelijk welke plaats om het even welk onderwerp
wenst. En dit niet enkel in onze reservaten maar in de ruime omgeving
van ons werkgebied van kleuter tot bejaarde, van school tot vereniging.
Contact: Etienne Vanaelst, 09/3745986 of 0474/642323 of
vanaelst@base.be.
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Dag van de natuur : Help mee in de natuur in je buurt !
Op zaterdag 21 november 2009, de Dag van de Natuur, wil Natuurpunt
iedereen de kans geven om daadwerkelijk in een natuurgebied naar keuze
de handen uit de mouwen te steken. Tijdens deze werkdag zet Natuurpunt
het natuurbeheerwerk in de kijker in heel Vlaanderen. Al vele jaren
organiseert Natuurpunt Maldegem-Knesselare in jouw buurt deze werkdag
voor de natuur !
Een mooi stukje natuur in de lente betekent vaak werken in het najaar:
snoeien, knotten, plaggen, riet maaien, paden of omheiningen herstellen,
nieuwe bomen of struiken aanplanten, enz. Veel werk dat soms door een
professionele ploeg arbeiders wordt uitgevoerd maar in heel wat gevallen
zijn het lokale vrijwilligers die aan de slag gaan. Niet alleen omdat vele
handen het werk lichter maken maar ook omdat je de natuur zo op een
andere manier ontdekt.
Natuurpunt Maldegem-Knesselare wil iedereen betrekken bij het beheer
van het natuurgebied Maldegemveld. In dit prachtig natuurgebied voeren
de vrijwilligers van Natuurpunt afdeling Maldegem-Knesselare al
verschillende jaren een heide- en bosbeheer uit. Ze zetten zich in voor
meer en betere natuur in je buurt maar doen dit vooral om deze natuur voor
de toekomst veilig te stellen. En daar kan iedereen van mee genieten!
De vrijwilligers van Natuurpunt staan klaar om al je vragen te
beantwoorden. Dan mag je zelf aan de slag en daarvoor hoef je absoluut
geen ervaren groenarbeider te zijn. Wij beloven je lekkere soep of warme
drank, heel wat gezond zweet in de volle natuur en misschien ook enkele
tranen …van het lachen. Je bent van harte welkom op deze doe-dag in het
natuurgebied Maldegemveld. Je krijgt er informatie over het hoe en
waarom dit natuurbeheer wordt uitgevoerd alsook over de werking van de
plaatselijke Natuurpunt-afdeling.
Er wordt verzameld om 9.00 uur aan de parking van ANB, langs de
Drongengoedweg, 100 meter van café-restaurant ‘t Jagershof te
Knesselare. Indien te laat gelieve de pijlen te volgen die je naar de plaats
van de werkzaamheden zullen leiden. Info: Natuurpunt Maldegem
Knesselare: 0474 48 30 22 - maldegemveld@telenet.be
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Soortenbeschermingsproject in het Maldegemveld
Kurt Dekesel met foto’s van Frank Verheye
Wie in augustus in het Maldegemveld ging wandelen kon er moeilijk naast
kijken. Op verschillende locaties in het noordelijk en zuidelijk stuk
(onderaan begrensd door de Drongengoedweg) van het Maldegemveld (zie
plan) werden gesubsidieerde eenmalige inrichtings-werken (SEW)
uitgevoerd
en
afgerond
in
september
jongstleden.
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Op het programma stond het plaggen in functie van heideherstel, het
afgraven van een eilandje in het ven, het verwijderen van een oud en
plaatsen van een nieuw begra-zingsraster met vangkralen en wandelsluizen
en het herprofileren van bestaande poelen. In het “arboretum” (het perceel
langs de Dwarsdreef linkerkant, dwars over het ven) werden berken,
sparren en lorken gekapt en uitgesleept. Het volledige arboretum werd
vervolgens machinaal geplagd, evenals de akker langs de Prinsevelddreef.
Deze omvormingswerken zijn gericht op:
• het behoud en/of de ontwikkeling van soortenrijke atlantische heide
met als symboolsoort ronde en kleine zonnedauw en verder ook
andere typische soorten zoals gewone dophei, tweenervige zegge,
moeraswolfsklauw, gaspeldoorn en stekelbrem (rode lijstsoorten met
status bedreigd, achteruitgaand)
• het herstellen van poelen als leefgebied voor vinpootsalamander en
libellen zoals tengere grasjuffer en tengere pantserjuffer (rode lijst
soorten met status zeldzaam)
• het herstellen en creëren van broedgelegenheid van voor de gebied
typische vogels van heide zoals de kenmerkende boompieper,
nachtzwaluw en boomleeuwerik (rode lijst soorten met status
kwetsbaar)
De projectaanvraag werd ingediend in september 2007 bij de provincie
Oost-Vlaanderen en werd goedgekeurd in februari 2008. De uitvoering van
het project is opgestart in juli 2009 en was voltooid eind september 2009.
De totale projectkost bedraagt 53.225 € die voor 90 % wordt gesubsidieerd
door de provincie Oost-Vlaanderen.

5
Dit soortenbeschermingsproject betrof verschillende deelmaatregelen die
in verschillende fasen werden uitgevoerd:
1. Plaatsen van rasters en aanvullende infrastructuur noodzakelijk voor
begrazing:

Op vier percelen zal in de toekomst de begrazing met Galloway
runderen als heidebeheer worden opgestart en/of uitgebreid.
Hiervoor werden nieuwe rasters geplaatst of verder uitgebreid zodat
de verbinding met bestaande berasterde percelen mogelijk was.
Nieuwe draadhekkens werden geïnstalleerd. Op sommige plaatsen
werden wandelpoortjes aangebracht zodat de wandelaars vrij toegang
hebben tot de begrazingsblokken en via een bewegwijzerd
wandelpad de Galloways van dichtbij kunnen ontmoeten. In totaal
werden 3000 meter raster geplaatst. Het raster is een driedraads
prikkeldraadraster in alu-zink met palen van kastanje hout die om de
drie meter worden geplaatst (zie foto met rechts de
Drongengoedweg).
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Om de handelbaarheid van de dieren te vergroten werd per
begrazingseenheid een vangkraal geplaatst. In totaal werden vijf
vangkralen geplaatst geschikt voor grootvee. Er werd gebruik
gemaakt van onbehandelde eiken bielzen en PESC eiken latten. Per
vangkraal zijn twee poorten voorzien uit gegalvaniseerd staal.

2. Het herinrichten en herstellen van poelen/vennen
Drie kleine poelen/vennen werden hersteld en heringericht waarbij
de oppervlakte werd vergroot tot 100 m2 (10 op 10 meter). De oevers
werden schuin en zacht hellend ingericht . Ze zijn voorzien van diepe
en ondiepere zones en zullen tevens gebruik worden als drinkpoelen
voor de grazers. Het zullen geschikte en duurzame biotopen worden
voor libellen, salamanders, padden en kikkers.
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3. Verwijderen van naaldhoutaanplant en strooisellaag
Na het verwijderen van de naaldhoutaanplant werd de slecht
verteerbare strooisellaag machinaal verwijderd. Voorafgaand werden
de stronken uitgefreesd zodat het machinaal maaien met maaibalk op
het perceel in de toekomst mogelijk is. Het plaggen of het
verwijderen van de strooisellaag werd uitgevoerd met een kraan met
gladde en draaibare bak met brede rupsen. Het plagsel werd
afgevoerd met tractoren of dumpers op luchtbanden. Over de
geplagde zones werd niet meer gereden zodat beschadiging hierdoor
vermeden werd. De totale oppervlakte van het geplagde perceel
bedraagt twee hectaren. Het plagsel werd afgevoerd naar een biolandbouwbedrijf.

Op de geplagde zones zal de kieming van de aanwezige zaden van
zonnedauw, dopheide, struikheide, zeggen, gagel, …. worden
gestimuleerd onder invloed van licht, warmte en water.
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4. Plaatsen van infoborden
Bij de werken in het gebied werden diverse informatieborden
geplaatst om de bezoekers te informeren over de uitgevoerde
werkzaamheden en de herstelmaatregelen van de natuurwaarden in
het Maldegemveld.

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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Vrijwilligers in de kijker: John Beylemans
John Beylemans (40) werkt in Eeklo als meestergast bij Victor Buyck
Steel Construction die allerhande staalconstructies op hun actief hebben :
Canary Wharf en het Swiss-Re eivormig gebouw in London, de
Berendrecht sluis, het Europees parlement, Flanders Expo, het Koning
Boudewijn stadion, de Belgacom toren en op een haar na de Lange
Wapper. Deze voormalige hooggeklasseerde “C0” tafeltennisspeler gaat
nu in zijn vrije tijd lopen, wandelen en vogels kijken. Hij is (dankzij zijn
vrouw die hem inschreef voor de cursus) natuurgids uit interesse.

John zet zich graag, maar zonder verplichtingen, in vooral bij activiteiten
inzake natuurstudie en –educatie.
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In zijn kinderjaren woonde John in Drongen waar hij in contact kwam met
de Jeugdbond voor Natuur en Milieu en al snel een “die-hard” JNM’er
werd die met de fiets vanuit Gent naar Kesselo en de Braakman fietste en
menig JNM kamp in de Argonne en Harchies meemaakte. Na een korte
tussenstop in de Eeklo woont hij nu sinds tien jaar op een boogscheut van
het Nederlandse Eede. Hij is sinds negen jaar lid van Natuurpunt en zag
Natuurpunt evolueren naar een volgens hem te grote organisatie, bijna een
bedrijf waarbij de plaatselijke vrijwilliger soms onvoldoende waardering
krijgt door de “hoofdzetel”. De kleinere verenigingen van vroeger
(Wielewaal, Natura2000,..) zijn niet meer, maar juist daardoor kan
Natuurpunt nu meer verwezenlijken. John ziet eenzelfde dilemma in
sponsoringsamenwerking met grote bedrijven, waardoor echter grote
gebieden kunnen verworven worden. Niettegenstaande deze kritische noot
heeft hij veel respect voor de voortrekkers van het Maldegemveld en het
goede team van enthousiaste plaatselijke vrijwilligers en zet hij zich ook
persoonlijk graag, maar zonder verplichtingen, in om een steentje bij te
dragen tot behoud van de biodiversiteit. Indien daarom gevraagd steekt hij
graag een handje uit de mouwen bvb. bij de jaarlijkse barbecue.
Activiteiten
inzake
natuurstudie
en
–educatie
(gidsen,
vroegmorgenwandeling, zwaluw-, kanaal- en trekvogeltellingen,
paddenoverzetactie,..) kunnen op zijn onverdeelde steun rekenen evenals
de verdeling en controle van zwaluwnestkasten in Maldegem en
Middelburg, met onder andere een succesvolle broedgeval onder eigen
dakgoot.
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Half Chinese)Vrijwilligers in de kijker:
Hannes, Roeland en Frederik Develter
Hannes en Roeland Develter (15) zijn leerling aan de Maricolenschool te
Maldegem. In zijn vrije tijd speelt Hannes (links op de foto) gitaar, volgt
hij muziekschool in Aalter en Kuma tekenacademie in Maldegem en
luistert hij naar muziek allerhande. Hij vindt de vrijwilligersgroep net een
beetje familie. Hij helpt zo’n vier uur per jaar met het kleven van
adresetiketten op Bos en Hei nummers voor verzending.
Roeland (rechts op foto) is geïnteresseerd in wiskunde en wetenschappen
en speelt competitie tafeltennis, recreatief badminton, knutselt met Lego
en gaat af en toe mee vogels kijken. De doelstellingen van Natuurpunt
spreken hem aan, namelijk om wat meer ecologisch te leven en streven
naar meer natuur in Maldegem en daarbuiten. Hij helpt één of twee keer
per jaar op beheersdagen en helpt etiketten kleven.
Frederik Develter (11) gaat naar school in Kleit en speelt graag met
vrienden. In zijn vrije tijd speelt hij basketcompetitie met BJM
(Maldegem), speelt hij badminton en gaat hij skaten en ravotten. Om goed
te doen voor het milieu helpt hij graag in het Maldegemveld en het
Torrebos, op de barbecue en met boekjes plakken.
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Kanaal Gent-Brugge, een veranderend kanaallandschap
Etienne Vanaelst
Het kanaal Gent-Brugge heeft een aantal reservaten met een zeer hoge
natuurwaarde. De Leiemeersen, Gevaerts Noord, de Miseriebocht, het
kanaalreservaat te Knesselare en te Aalter zijn daar voorbeelden van. De
bermen van het kanaal vormen een mozaïek met grazige bloemrijke
bermen, gaspeldoorn-, brem- en sleedoornstruwelen met daartussen sterk
verboste zones.
Dit gevarieerde landschap zal in de komende jaren grondig veranderen.
Om de zichtbaarheid van vrachtschepen te verbeteren zal in de komende 4
jaar quasi alle hout op de oeverzone, jaagpad en het talud worden
verwijderd. W&Z (Waterwegen en Zeekanaal) start daarmee reeds dit
winterhalfjaar te Aalter op de rechteroever vanaf de brug tot aan de
Weststraat. Vorig jaar al werden zones vanaf Bellem stroomopwaarts
Gent aangepakt. Daar ging het hoofdzakelijk om struikgewas op jaagpad
en oeverzone. Vanaf Aalter stroomafwaarts Brugge is de kanaalbedding
dieper ingesneden in het landschap en komen meer verboste zones voor op
talud en bovenberm. De voorziene ingrepen zullen daar dan ook het meest
voelbaar zijn.
Delen van de kanaalberm die Natuurpunt in beheer heeft zal dan ook de
verantwoordelijkheid zijn van Natuurpunt. Wij zijn gedwongen daaraan
mee te werken al is dit niet overal van harte. Hoewel dit gespreid is over
enkele jaren en terugkerend is in een vierjaarlijkse cyclus zal dit zijn
weerslag hebben voor de aanwezige natuurwaarden. Vooral in het
vogellandschap zullen verschuivingen plaatsvinden. Broedvogels van
hooghout zullen minder aan hun trekken komen. Alleen op het bovendeel
van het talud en bovenberm zal hier en daar een boom behouden blijven.
Voor onze grazers is dit zeer belangrijk. In volle zomer kan het op de
zuidelijke gerichte bermen behoorlijk warm zijn en is enige schaduw meer
dan noodzaak. Gelukkig worden struwelen van brem en gaspeldoorn
gespaard. Het fraaie uitzicht van bloeiende gaspeldoorn en bremstruwelen
in mei en juni zullen we dus nog kunnen bewonderen. Na kaalkap van
verboste delen mogen we ons verwachten aan veel brandnetel, distels en
bramen. De plotse lichtinval zorgt voor mineralisatie van de bodem en dit
komt stikstoflievende planten ten goede. Op zones zonder begrazing zal
verbraming optreden. Wat hakhoutbeheer betreft is een omlooptijd van 4
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jaar een beetje kort. Dit noemen wij geen hakhoutbeheer. Dit verhoogt
alleen maar het werk dat alle vier jaar terug keert maar herstel aan
natuurwaarden zal er nauwelijks zijn. In begrazingsblokken zal dit
hakhoutbeheer wegvallen. Jonge heropschietende scheuten worden zo
weggegeten. door onze grazers Daar verwachten we vooral een toename
van gaspeldoornstruweel en bloemrijke bermen. Dit is de situatie die we
nu al voor een deel hebben op de rechteroever te Knesselare waar we al
een 10-tal jaar begrazingsbeheer toepassen. Wij opteren dan ook om de
begrazingsrasters uit te breiden in de zones waar de kapbeurt is
gepasseerd. Alleen daar zal verbraming plaats maken voor bloemrijke
bermen met een veel grotere natuurwaarde voor gevolg.
We hebben dus voor de komende jaren nogal wat kapwerk te verrichten.
We weten dus waaraan we onze beheersdagen kunnen besteden. We
rekenen dan ook op veel medewerking van onze vrijwilligers. Bovendien
kunnen deze rekenen op een voordeelprijs voor het brandhout dat ter
beschikking komt.

Foto: Ludo Goossens
Zullen we dit kanaallandschap in de toekomst nog te zien krijgen?
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Activiteitenkalender 2009
zaterdag 21 november: Dag van de Natuur
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 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 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)
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)

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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Verslag van de beheersdag Maldegemveld op 08/08/09
Karel Tack
De dag begon met file op de Drongengoedweg…Om 9u stond er een stoet
van wagens stil van ons reservaat tot aan ’t Jagershof. Daar moest je
namelijk het militair domein oprijden om naar te “Wings and Wheels” te
gaan kijken...Nog mensen met een vreemde hobby op zaterdag…
Toen iedereen er min of meer was, begonnen we aan de opdracht van de
dag: het maaien van sinds lang niet onder handen genomen rabatten van
het grasland voor de boshut. Op deze plekken bestaat de vegetatie nu
voornamelijk uit dikke pollen pijpestrootje die de nog schaars aanwezige
heide helemaal onderdrukken. Door het pijpestrootje heel kort te zetten en
nadien nog een nabegrazing door schapen toe te passen, krijgen struik-,
dopheide en nog andere planten weer een kans.
De grote middelen werden ingezet namelijk de “Rapid” maaibalk en het
“ijzeren paard”.Materiaal (zie
foto’s) dat we mochten lenen
van de collega’s van de Gulke
Putten in Wingene en dat
Johan ’s vrijdags nog was gaan
halen. De mechanisatie doet
meer en meer haar intrede op
onze beheers-dagen en het
maaien met de bosmaaier
gevolgd door met man/vrouwkracht
afvoeren
op
draagberries gebeurt nu alleen
nog op kleinere gevoeligere of
minder toegankelijke terreinen.
Zo zie je nu het werk sneller
vooruit gaan en is het ook
minder lastig voor de vrijwilligers.
Tussendoor bewonderden we even de soepele vlucht van een laag
overvliegende wespendief die keek en zag dat het goed was. Wie geen tijd
had om naar ons schoon werk te kijken waren de talrijke mountainbikers
die langs ons terrein passeerden en zich op hun fietstocht moesten
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concentreren op de putten en de bulten van de Dwarsdreef. Tegen middag
begon
de
“Rapid”
kortademig te worden en
meer en meer te sputteren
om uiteindelijk stil te vallen.
Pech! De diagnose luidde:
gaskabel losgekomen en niet
meer vast te zetten. Niet
getreurd: de maaibalk werd
per ijzeren paard van het
terrein afgevoerd, op de kar
gezet en voor een blitzherstelling
weggebracht.
Ondertussen werd er even
noodgedwongen met de
bosmaaier gewerkt. Het
begon warm te worden en de
middagpauze in de schaduw was meer dan welkom. Plots werd het alle
hens aan dek toen we vaststelden dat vier rammen, van de 13 die op dit
perceel grazen ontsnapt waren. De rammen lieten zich niet zomaar
overtuigen om terug binnen te komen maar nadat ze een paar keer door
onze linie gebroken waren lukte het ons toch om de schaapjes terug op het
droge te krijgen. Ook een kleine Galloway in een aangrenzende raster
vond dat het gras groener was aan de overkant en graasde vrolijk in de
berm van de Dwarsdreef. Het runaway kalfje wist blijkbaar dat het fout
was en sprong toen we dichter kwamen zo terug onder de draad door in
zijn verplicht vak. Ontsnappingen zijn tegenwoordig overal in…De
omheiningen werden dan maar weer eens en met nog meer aandacht
gecheckt en hier en daar nog hermetischer gemaakt.
Op het grasland aan de boshut hebben we ook de kleine rasters rond de
speciale plantengroei grotendeels verwijderd want ze dienden nu eigenlijk
meer om de bramen die erin woekerden te beschermen. Maar geen
probleem: de speciale planten op dit stuk Maldegemveld
(stekelbrem,wolfspoot en zonnedauw) stellen het heel goed. De talrijke
enorme sabelsprinkhanen en de levendbarende hagedissen die uit het
gemaaid lang gras hebben moeten verhuizen zullen zeker een onderkomen
gevonden hebben in de andere niet gemaaide stukken. Last but not least
hebben we ook bijkomende oranje schapennetten geplaatst, waardoor ze
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op het grasland zullen moeten blijven zodat het gras daar korter gehouden
zal worden.
Acht vrijwilligers (en twee jonge supporters) leverden op die zonnige
zomerse dag hun bijdrage om dit deel van het reservaat verder tot één van
de parels van het Maldegemveld te laten uitgroeien.
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Vogels van Aalter en Knesselare: 20 jaar later
Jan Pauwels
De toegenomen en afgenomen soorten broedvogels (deel 4)
De grootste achteruitgang van soorten vinden we bij de groep van de
akkervogels. Door de intensifiëring van de landbouw en het gebruik van
herbiciden en pesticiden krijgen soorten als Patrijs, Kievit en
Veldleeuwerik het steeds moeilijker. Bloemrijke akkerranden zijn een
rariteit geworden. Men is het in Vlaanderen blijkbaar gewoon geworden
dat akkerranden er onkruidvrij bijliggen.
De Veldleeuwerik broedde vroeger in tarwe- en roggevelden. Als
groenbemester wordt er nu na de oogst raaigras gezaaid. Dit lijkt in de
vroege lente voor de Veldleeuwerik en andere akkervogels een goed
alternatief als broedplaats. Maar hun nesten met eieren of jongen worden
vroegtijdig weggemaaid of ondergeploegd. Een jaarlijkse opeenvolging
van mislukte broedsels zorgt uiteindelijk voor het verdwijnen van de soort.
In een landbouwgebied van 16 km², in Ursel en Bellem, werden tussen
1990 en 1994 gedurende 4 opeenvolgende broedseizoenen de aanwezige
zangposten van Veldleeuwerik geteld. In 2001, 2006 en 2007 werden in
hetzelfde gebied de tellingen nog eens herhaald (Tabel 1).
Tabel 1: Evolutie aantal zangposten Veldleeuwerik en aantal broedparen
Kievit.
1990 1991 1992 1993 2001 2006 2007
zangp.Veldleeuwerik 12
9
10
10
5
2
1
broedgevallen Kievit
?
?
51
48
?
?
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In 1992 werd ook het broedsucces van de Kievit nagegaan. Van de 51
koppels kwamen er voor het eerste legsel 41 tot broeden in een
maïsstoppel en 10 in grasland. Door allerlei landbouwactiviteiten als
bemesting, maaien, omploegen van de maïsstoppel, zaaien en sproeien
werden zo goed als alle kievitsnesten verstoord. Het broedresultaat was
dan ook bijzonder laag: slechts 3 jongen van 51 koppels. Van het tweede
broedsel werden meer jongen gezien maar door de hoge vegetatie – vooral
maïs – konden geen precieze tellingen gebeuren.
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In hetzelfde gebied was de Graspieper toen als broedvogel verdwenen
(tabel 2). Voorgaande jaren werden daar nog 5 koppels geteld. In de regio
Aalter-Knesselare kwamen begin de jaren ’80 nog een 200 tal koppels tot
broeden. Nu lijkt de Graspieper verdwenen in het landbouwgebied en
broedt hij alleen nog op de grens van ons afdelingsgebied aan de
kanaalberm tussen Bellem en Hansbeke. De laatste jaren met slechts 2
koppels en dit is wel zorgwekkend laag geworden.
Tabel 2: Vergelijking aantal broedgevallen in 1987 en 2007.
1987

2007

Kievit

200

± 30

Veldleeuwerik

± 100

± 10

Graspieper

± 200

2

Kneu

± 200

2

Zomertortel

± 40

±5

Gekraagde Roodstaart ± 150

± 30

Roodborsttapuit

11

0

Geelgors

42

0

De broedvogels die afhankelijk zijn van het kleinschalig landschap komen
de laatste jaren ook in de verdrukking. Tot die groep behoren Steenuil,
Zomertortel, Koekoek, Gekraagde Roodstaart, Grauwe Vliegenvanger,
Kneu en de al eerder besproken en hier niet meer voorkomende
Roodborsttapuit en Geelgors. Op veel plaatsen in de regio zijn kleine
landschapselementen als houtkanten, knotbomen en hoogstamboomgaarden verdwenen. Door de stijgende stookolieprijzen blijven knotwilgen
de laatste jaren gespaard en door de subsidieregeling worden er zelfs hier
en daar weer aangepland.
20 jaar geleden werd het aantal koppels Zomertortels hier nog op een 40
tal geschat. Nu broedden ze nog enkel aan de kanaalbermen en blijven er
hoogstens nog een 5 tal koppels over.
Het is bijna niet te geloven maar de Kneu was midden de jaren tachtig nog
een talrijke broedvogel waarvan het aantal boven de 200 koppels geschat
werd. In iedere landelijke tuin met een haag of sparrenaanplant broedde
wel een koppel. Nu is de Kneu op enkele koppels na uitgestorven.
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Bij de groep van de bosvogels is de toename of afname algemeen genomen
minder spectaculair. Toch zijn ook hier bij enkele vogelsoorten wel
duidelijke veranderingen merkbaar. Er is een grote toename van Kauw en
Boomklever en een sterke achteruitgang van Wielewaal en Matkop.
Nachtegaal, Fluiter en Bonte Vliegenvanger werden al eerder bij de
verdwenen soorten besproken. De Boomklever is een succesverhaal en een
verrijking voor onze bosgebieden. Alleen al in het Drongengoedbos
kwamen er in 2007 niet minder dan 13 koppels tot broeden. Niet mis voor
een soort die voor 1985 niet eens voorkwam in de regio.
Na het verschijnen van onze avifauna werden de aanwezige broedvogels in
een aantal bosgebieden regelmatig geteld. Inventarisaties van het
Koningsbos en delen van het militair domein in Ursel tonen voor enkele
soorten een negatieve trend.
In het 16 ha grote Koningsbos te Ursel werden tussen 1988 en 2006
gedurende 7 jaar de aanwezige territoriale vogels op kaart gezet. In het
eerste onderzoeksjaar telden we 32 verschillende soorten met een totaal
van 159 territoria tegenover 26 soorten in 2006 en slechts een totaal van 87
territoria (figuur 1). 22 soorten gingen er tussen 1988 en 2006 op achteruit
(of verdwenen) en 7 soorten stegen in aantal of waren nieuw. Kauw en
Zwarte Kraai werden in het Koningsbos niet meegeteld.

Figuur 1: Evolutie aantal soorten (balkhistogram) en totaal aantal
territoria (lijncurve) voor het Koningsbos.
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Ook het meer gevarieerde bosgebied tussen de 2 startbanen van het
Militair Domein werd gedurende 6 seizoenen geïnventariseerd. Hier zijn
de veranderingen in het aantal broedvogels minder negatief. In 1990 telden
we 32 soorten met een totaal van 108 territoria tegenover 30 soorten en 96
territoria in 2007 (figuur 2). 19 soorten gingen er tussen 1990 en 2007 op
achteruit of verdwenen als broedvogel en 12 soorten stegen in aantal of
waren nieuw.

Figuur 2: Evolutie aantal soorten (balkhistogram) en totaal aantal
territoria (lijncurve) voor het militair domein.
Uiteraard gaat het hier om een onderzoek in een beperkt deel van een veel
groter bosgebied Drongengoed.
Het ontbreken van beheer en ouder worden van het Koningsbos was voor
een aantal soorten gunstig maar heeft er ook voor gezorgd dat een geschikt
biotoop voor andere vogels wegviel. Alle spechtensoorten en Boomklever
bijvoorbeeld hebben hier kunnen profiteren van vele oude en op een aantal
plaatsen dode bomen. Anderzijds zijn soorten als Fitis en Tuinfluiter
verdwenen door het wegvallen van jonge opslag en onderbegroeiing.
Het Koningsbos ligt ten zuiden van het Drongengoedbos en wordt er van
gescheiden door de Urselseweg. De toegenomen verkeersdrukte langs deze
weg heeft zeker ook een negatieve invloed op het vogelbestand. Jaarlijks
vallen er hier tientallen verkeersslachtoffers.
Het bosgebied tussen de 2 startbanen bestaat zowel uit loof- als naaldhout
en heeft de laatste 20 jaar op plaatsen wel wat veranderingen ondergaan.
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Zo is het bos plaatselijk meer open geworden en wordt er aan heidebeheer
gedaan. Een deel met jonge en dichte opslag zorgde dan weer tijdelijk voor
een geschikt biotoop voor Fitis en Tuinfluiter. Spectaculair was ook de
toename van Roodborst: van 6 koppels in 1990 naar 11 in 2007 en van
Kauw: van 1 koppel in 1990 naar 9 in 2006! Kauwen zijn vooral door het
ouder wordend bos en de vele nestgelegenheden - vooral dan de holen die
de Zwarte Specht maakte - in het gehele Drongengoed sterk toegenomen.
Zowel Ransuil als Zomertortel, beiden nog met 3 koppels aanwezig in
1990 waren verdwenen in 2007.
Het bosgebied tussen de 2 startbanen werd geselecteerd bij het Danah Life
project en zal in de nabije toekomst voor een groot deel gekapt worden.
Bedoeling is om de aanwezige heidevegetatie meer kansen te geven.
Besluit
20 jaar na ‘de vogels van Aalter en Knesselare’ kunnen we slechts bij een
minderheid van broedvogels een positieve trend waarnemen.
Holenbroeders - vogels die profiteren van het ouder wordend bos - en
exoten doen het over het algemeen goed. Met uitzondering van de
Boomvalk is er bij de andere roofvogelsoorten een toename merkbaar.
Dit kan niet gezegd worden van akkervogels die al jaren in de verdrukking
zijn en van broedvogels die afhankelijk zijn van kleine landschapselementen. Enkele van deze soorten zijn gedurende de laatste 20 jaar in de
regio uitgestorven en voor een ander deel is er weinig hoop.
En de toekomst?
Hoe het broedvogelbestand er de komende 20 jaar zal uitzien is moeilijk te
voorspellen. Toch kunnen we veronderstellen dat er nog eens een aantal
soorten zullen verdwijnen. We denken daarbij vooral aan deze vogels die
het nu al heel moeilijk hebben om stand te houden zoals Veldleeuwerik,
Wielewaal, Graspieper, Kneu en Zomertortel.
Nieuwe soorten zullen we naar alle waarschijnlijkheid vooral mogen
verwachten bij de eenden en andere watervogels. In 2007 was er al een
eerste broedgeval van een koppel Aalscholver aan de Kraenepoel.
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Eénmalige broedgevallen werden in de loop van dit 20 jarig onderzoek
echter niet aan de lijst van nieuwe broedvogels toegevoegd.
Door het creëren van gunstige biotopen bij onze noorderburen o.a. in
Zeeuws-Vlaanderen zit de groep van watervogels duidelijk in de lift. De
vraag blijft echter als er in onze regio ook dergelijke inspanningen zullen
gedaan worden om soorten als Geoorde Fuut, Kuifeend, Slobeend e.a. een
geschikt broedbiotoop te bezorgen. Nu al is het bijzonder moeilijk om
sommige mensen te overtuigen van het nut van een lage zomerwaterstand
aan de Kraenepoel of van de waarde van natte gebieden als de Mortelput
in Knesselare.
Het omvormen van naaldbos naar heidegebied, in Maldegem door
Natuurpunt en in Ursel door ANB, zorgt voor een gunstig biotoop voor
een soort als Boompieper. Misschien mogen we ook wel hopen op een
terugkeer van de Nachtzwaluw en Boomleeuwerik. Anderzijds moeten we
ook durven inzien dat door het verwijderen van naaldhout soorten als
Kuifmees, Goudhaan en Zwarte Mees het dan weer moeilijker gaan
krijgen en misschien wel zullen verdwijnen.
Positief zijn wel de privé inspanningen van enkele inwoners van onze
gemeente. Door het ophangen van kunstnesten hebben bewoners van
Aalterbrug er voor gezorgd dat de verstoorde kolonie Huiszwaluwen in de
buurt kon blijven broeden.
Negatief blijft het verdere verlies aan geschikt biotoop voor akkervogels.
Een terugkeer naar het kleinschalig landschap van 50 jaar geleden met een
grotere teeltdiversiteit zit er niet in maar op zijn minst zouden acties
kunnen ondernomen worden om wegbermen en kleine landschapselementen een betere bescherming te geven.
Met dank aan de leden van de vogelwerkgroep Noord-Oost-Vlaanderen
voor de informatie van buiten de regio Aalter-Knesselare en dank voor de
gegevens van de plaatselijke vogelkijkers: Jan Versigghel, Björn
Deduytsche, Piet Smessaert en Dante Goethals.
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NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE
Onze jonge afdeling telt 4 reservaten, waarvan 2 in eigendom. Hierin
wordt getracht om bepaalde biotopen terug op te waarderen. Vooral ons
heideterrein, het Maldegemveld, heeft op korte tijd bewezen dat er een
groot potentieel is voor een flora van schrale bodem. Ook het Kanaalreservaat herbergt al een reeks zeldzame planten en jaarlijks steekt er wel een
nieuw zijn kopje boven. Het Torrebos tenslotte is een klein bos met een
grote variatie aan streekeigen bomen.
Voor de uitbouw van deze reservaten aan uw achterdeur is natuurlijk geld
nodig. U kan uw gift storten op het rekeningnummer van Natuurpunt: 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.

Contactpersonen Natuurpunt Maldegem-Knesselare
Steven
Degraer
John
Beylemans
Johan
Bosmans

Hoeksken 15, 9991
Ursel
Aardenburgkalseide
396, 9990 Maldegem
Onderdijke 41, 9991
Adegem

Luc
Dellafaille
Kurt De
Kesel
Dirk
Develter
Karel
Tack

Vellare 41, 9920
Lovendegem
Kluizestraat 50,
9910 Knesselare
Torredreef 5, 9990
Maldegem
Eduard
Neelemanslaan 5,
9900 Eeklo
Westvoordestraat
21b, 9910
Knesselare
Pontweg 29, 9880
Aalter

Etienne
Vanaelst
Frank
Verheye

Voorzitter
Natuurstudie
(vogels)
Penningmeester,
werkleider
Maldegemveld
Bestuurslid
Conservator
Maldegemveld
Conservator
Torrebos, Redactie
Beheerder
Maldegemveld,
logistiek
Conservator
kanaalreservaat
Beheerder
Maldegemveld

09 374
76 83
050 72
05 20
050 72
00 92

S.Degraer@MUMM.ac.be

09 372
68 23
09 374
71 16
050 71
91 82
09 377
69 39

lucdellafaille@hotmail.com

09 374
59 86

vanaelst@base.be

09 374
43 08

frank.verheye2@telenet.be

john.beylemans@pandora.be
johanbosmans121@hotmail.com

maldegemveld@telenet.be
fa302024@skynet.be
karel.tack@telenet.be

Een aantal van bovenvermelde personen vertegenwoordigen onze afdeling
ook in allerlei commissies en nemen nog andere taken op. Daarnaast kan
Natuurpunt
nog
rekenen
op
verschillende
medewerkers!
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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
80.000 gezinnen in Vlaanderen een duidelijk signaal dat ook jij natuur
belangrijk vindt. Indien je niet in Maldegem of Knesselare woont, gelieve
dan bij jouw overschrijving (€ 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.

