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ZOEKERTJE
Zoals voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer brandhout voorradig zijn.
Zo zal er weer Amerikaanse eik, Vogelkers en berk voorradig zijn.
Gelieve contact op te nemen met Johan Bosmans (050/720092 of
johanbosmans121@hotmail.com) zodat we alles op tijd kunnen plannen
daar dit alles wordt verricht door de plaatselijke vrijwilligers.

Voorwoord : Eindejaar: tijd voor reflectie en bouwen
aan de weg vooruit
Ja, beste leden, het is weer zover. Alweer een jaar voorbij. Net zoals heel
wat mensen, probeert ook Natuurpunt Maldegem-Knesselare lessen te
trekken uit het voorbije werkingsjaar om het in 2012 nog beter te doen.
2011 was een jaar waarin we op verschillende vlakken succesvol zijn
geweest. Ik denk hier in de eerste plaats aan de vele geslaagde activiteiten,
zoals de paddenoverzetactie, de Meetjeslandse Gordel, de Nacht van de
Duisternis en de Week van het Bos. Stuk voor stuk activiteiten waarbij we
erin geslaagd zijn onze rijke natuur en schitterende landschappen aan een
breed publiek voor te stellen. Uiteraard verdienen ook de talrijke
werkdagen in onze natuurgebieden Maldegemveld, Torrebos en
Knesselaarse Kanaalberm de nodige aandacht. Het beheer van
natuurgebieden is vaak zeer arbeidsintensief. De vele helpende handen
maken echter licht werk, waarvoor dank! 2011 was tevens een jaar waarin
het Europees gesubsidieerde LIFE+ verhaal in het Maldegemveld op volle
toeren draaide. Zowel op het vlak van verwerving van bijkomend
natuurgebied als het beheer ervan werd heel wat gerealiseerd. Tijdens de
vele infowandelingen voor lokale bestuurders, omwonenden, leden en nietleden kon iedereen kennis maken met de uitgevoerde en geplande werken.
In een van de volgende edities van Bos & Hei hopen we jullie allen hier
een uitgebreid overzicht van te kunnen geven. 2011 was tenslotte het jaar
waarin we de verdere stappen hebben gezet om de banden met andere
verenigingen aan te halen. De thematische seizoenswandelingen konden
op heel wat interesse – ook van buiten onze vereniging – rekenen. Toch
denk ik, samen met het lokale Natuurpunt-bestuur, dat we hier nog heel
wat vooruitgang kunnen boeken. Verder bouwen aan de Natuurpunt slogan
“Natuur voor iedereen” is dan ook een belangrijke les uit 2011.
2012 moet dan ook een jaar worden waarin we de ingezette verbreding
verder zetten en perfectioneren. “Onbekend is onbemind” geldt zeker en
vooral voor natuurbehoud. Nog steeds hebben heel wat mensen uit onze
gemeentes nog nooit gehoord van onze natuurgebieden; laat staan dat ze
deze al bezocht zouden hebben. Dit kan beter! In 2012 hebben we dan ook
ingezet op verschillende activiteiten, waarbij bekendmaking en
samenwerking centraal staan. Onze boom- en haagplantactie in het
Maldegemveld in februari is de eerste in rij. Naast het realiseren van
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bijkomende natuur- en landschapswaarde, zet Natuurpunt MaldegemKnesselare hier specifiek in op samenwerking. Tal van Maldegemse en
Knesselaarse verenigingen werden uitgenodigd om samen de handen uit de
mouwen te steken. Een aanzet tot verdere samenwerking! Naast reeds
vertrouwde publieksactiviteiten, als de paddenoverzetactie (februari-maart)
en de Meetjeslandse Gordel (juni), zal jouw afdeling in 2012 de
organisatie van de Week van het Bos trekken; dit in samenwerking met
Natuurpunt en Partners Meetjesland, het Agentschap voor Natuur en Bos,
de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, het Regionaal Landschap
Meetjesland en de gemeentes Knesselare en Maldegem. De centrale
afspraakplaats wordt traditiegetrouw de Drongengoedhoeve. Jazeker, het
stilaan “historische conflict” tussen Natuurpunt en de Drongengoedhoeve
werd het voorbije jaar weggewerkt. De deur voor een open samenwerking
staat nu bijna wagewijd open. Bijna, want de Drongengoedhoeve vzw
verzekerde ons dat ook het laatste aandachtspunt, een kwaliteitsvolle
waterzuivering, nog dit vroege voorjaar van de baan zou zijn. We kijken er
dan ook naar uit om mee te helpen bouwen aan de Drongengoedhoeve als
toegangspoort tot de Meetjeslandse natuur en onze interesse, inzet en
natuurgebieden te delen met een nieuw publiek!
Ook dit nog: vanaf deze lente mogen jullie ook – onaangekondigd –
verwachten kennis te maken met de Natuurpuntwerfwagen, die zal worden
ingericht als info- en promostand van de afdeling en bij mooi weer onze
gemeentes zal afschuimen... Spring zeker eens binnen!
Mijn beste wensen voor 2012.
Steven Degraer. Voorzitter Natuurpunt Maldegem-Knesselare

kapsalon

Moorea

bij Kelly

Hairstyle voor dames en heren

Geuzestraat 36 Knesselare
Enkel op afspraak

telefoon nr 09 335 76 78
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Met z'n allen de handen uit de mouwen voor streekeigen
haag- en houtkanten in het Maldegemveld!

Natuurpunt Maldegem-Knesselare en het Regionaal Landschap
Meetjesland doen een warme oproep aan iedereen om een handje toe te
steken in onze natuurgebieden te midden van het Drongengoed. Samen
met vele vrijwilligers planten we meer én natuurrijke hagen en houtkanten
aan in het Maldegemveld. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom in
een uniek stuk natuur dicht bij huis in het weekend van 25 en 26 februari,
telkens van 9.00 tot 16.00.
	
  Waarom

•
•
•
•
•
•

haag- en houtkanten?
Ze gaan de strijd aan tegen bodemerosie.
Het zijn smaakmakers van het Vlaamse landschap.
Het zijn schaduwplekken voor het vee.
De kanten zijn een thuishaven voor massa’s planten en dieren.
Ze vormen ideale verbindingen tussen onze natuurgebieden.
Vroeger werd het hout gebruikt om er borstel- en spadestelen van te
maken.
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De opdracht die we hebben is gigantisch: 4500 plantjes (vooral meidoorn,
spork en zomereik) moeten hun vaste stek krijgen. Maar vele handen
maken licht werk. Het wordt een drukke en gezellige dag te midden van
de natuur.
° Wanneer: zaterdag 25 februari en zondag 26 februari
vanaf 9.00 (doorlopend tot 16.00). Ook al heb je maar een uurtje vrij, je
bent van harte welkom.
° Hoe: Breng je laarzen mee en indien mogelijk een spade. Wij zorgen voor
een lekkere kom soep.
° Afspraakplaats: parkeren in Booneveld, auto’s via Kleitkalseide te Kleit,
9990 Maldegem, GPS N51.17089 E3.4513. Tijdelijk éénrichtingsverkeer:
volg de pijltjes.
° Meer info en inschrijving: johanbosmans121@hotmail.com 050/720092
of 0474 871762 of kijk op www.natuurpuntmaldegemknesselare.be of
www.RLM.be voor bijkomende informatie.
°

Persknipsel Laatste Nieuws 28/11/11
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Een jaar website Natuurpunt Maldegem-Knesselare
Wouter Van Opstaele
Het is ondertussen al een jaar geleden sinds we begonnen zijn met de
website voor onze afdeling. Naar aanleiding van deze eerste verjaardag
willen we je graag op de hoogte stellen van de stand van zaken.
Bezoekers van onze site
Er worden automatisch veel statistieken bijgehouden over onze website.
Een van die statistieken is het aantal bezoekers van de website. Wanneer
we al die cijfers in een grafiek gieten, bekomen we het resultaat dat je in
onderstaande figuur ziet. Wat direct opvalt is de opmerkelijke piek in de
maanden februari-maart. De enige verklaring voor het hoge aantal
bezoekers in die periode lijkt de paddenoverzetactie te zijn. Dit initiatief is
duidelijk niet onopgemerkt voorbijgegaan. Wat nog meer opvalt is dat het
vooral onze homepagina is die al die bezoekers te verwerken kreeg. We
vermoeden dus dat onze paddenteller een groot succes was en we zullen
dit volgend jaar proberen te herhalen, indien mogelijk met gedetailleerder
cijfers
en
een
beknopt
overzicht
nadien.
Wanneer we het totaal aantal bezoekers het voorbije jaar bekijken, van
september 2010 tot en met 31 augustus 2011, komen we op 19707
(volgens Webalizer Stats: statistisch programma van onze webhost).
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Een andere statistiek geeft aan van welke sites onze bezoekers allemaal
komen, dus welke sites naar ons linken. Het spreekt natuurlijk voor zich
dat veel bezoekers via Google bij ons terechtkomen maar velen vinden ook
onze site via de nationale site van Natuurpunt. Andere sites die veel
natuurliefhebbers naar ons doorverwijzen zijn: RLM, Natuurpunt en
Partners, het LTI Oedelem en de gemeenten Maldegem en Knesselare.
Ook op Wikipedia wordt er al naar ons verwezen (via het Maldegemveld
onderwerp).
Ook is te zien welke pagina’s er het populairst zijn op onze site: dit was
natuurlijk de homepagina maar ook onze activiteitenpagina, de ‘op pad’
pagina, de reservaten en de fotogalerijen zijn erg in trek. We zullen dus
blijven ons best doen deze ‘populaire’ pagina’s up to date te houden.
Qua nationaliteit van onze bezoekers valt er op het eerste gezicht weinig
op te merken: het zijn voornamelijk Belgen (rond de 60 %). We zijn wel
verrast dat er toch systematisch vrij veel andere landen vertegenwoordigd
zijn in onze lijst met bezoekers. Deze landen zijn er altijd bij: Duitsland,
Spanje, Italië, USA, Nederland, Rusland, UK. Ja, ook Rusland is om een
of andere reden, iedere maand, vrij goed vertegenwoordigd. Misschien
heeft iemand hier een verklaring voor?
We krijgen ook geregeld een mailtje toegestuurd van bezoekers met een
vraag over de natuur of voor praktische info over een specifieke
organisatie. Die zenden wij dan zo snel mogelijk door naar iemand van
onze afdeling die de vraag met de meeste expertise kan beantwoorden.
Wat is er allemaal te vinden op de site?
Waarschijnlijk zijn er ook lezers die onze site nog niet hebben bezocht, en
ook niet goed weten wat er allemaal op te vinden is. Daarom zullen we
hier ook nog wat uitleg geven over de interessantste pagina’s van de site
waar je zeker regelmatig naar terug moet komen om op de hoogte te
blijven van de komende (en voorbije) activiteiten in onze afdeling.
Home pagina
We beginnen natuurlijk met de ‘home’ pagina (zie afbeelding) waar je
normaal gezien het eerst op terechtkomt. Na de verwelkoming, met reeds
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vele interne links, krijg je een overzicht van de recentste activiteiten,
meestal met een link richting fotogalerij, waar je dan rustig de foto’s van
een voorbije activiteit kan bekijken en eventueel de nostalgische
momenten herbeleven.
In de rechterkolom zie je de eerstvolgende activiteiten (onder ‘actueel’)
met link naar de activiteitenpagina. Verder kan je hier ook naar pagina’s
klikken die de geschiedenis van onze afdeling en die van natuurpunt
beschrijven. Je vindt er ook een link naar de gegevens van de
verantwoordelijken van onze afdeling. Wanneer je je vertrouwde ‘Bos en
hei’ magazine verkeerd gelegd hebt of – maar dit is bijna ondenkbaar hebt weggesmeten, kan je de meeste edities sinds 2001 toch nog
terugvinden op de site, en eventueel downloaden. Veel leesplezier.
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Activiteitenpagina
Een andere belangrijke pagina is de ‘activiteitenpagina’. Hier vind je een
overzicht met alle reeds vastgelegde activiteiten van onze afdeling voor het
komende jaar. Ze zijn chronologisch gerangschikt en gemarkeerd met
groen icoontje volgens de aard van de activiteit. Je vindt er info per
activiteit, een kleine omschrijving en ook een link naar een kaartje van
Google maps met de exacte plaats waar de activiteit doorgaat.
In de rechterkolom vind je dan gebeurtenissen/activiteiten van Natuurpunt
nationaal die interessant zijn of betrekking hebben tot onze streek, de
foto’s linken je dan door naar een pagina van de natuurpunt website.
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Op Pad pagina
Een laatste pagina die we graag nog willen toelichten is de ‘op pad’
pagina. Hier vind je interessante wandelroutes door het Maldegemveld en
langs het Kanaalreservaat. Ook de - niet bewegwijzerde - Cuesta fietsroute
(40 km) is hier te vinden. Indien je een fiets-gps hebt, kan je het gpsbestand downloaden en zie je de route mooi uitgestippeld op je gps zodat
je niet verdwaalt ook al ontbreekt er een bordje. Heb je echter geen gps
kan je ook een kaartje afprinten. Per route is er ook een profiel zichtbaar
waar je in een oogopslag kan zien hoe lang of hoe vlak de route is. We
hebben aan de meeste routes ook foto’s toegevoegd die al enkele
sfeerbeelden geven van de omgeving waardoor je wandelt/fietst.
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Tot slot
Verder zijn er op de site nog veel andere interessante pagina’s te vinden
(voorstelling van alle reservaten, het beheer, de soortenbescherming, de
fotogalerij en het fotoarchief, …). Hier en daar moeten nog teksten of
foto’s toegevoegd worden want een website is natuurlijk nooit af …
Mocht je toch nog verloren lopen op onze website hebben we op elke
pagina in de rechterbovenhoek een icoontje toegevoegd dat linkt naar de
sitemap. Hier vind je een mooi overzicht van alle pagina’s op de site met
rechtstreekse link naar iedere pagina.
Met ideeën, vragen of opmerkingen kan je ook steeds op de site terecht.
Op iedere pagina vind je gans onderaan de contactlink: je hoeft er slechts
op te klikken om ons een mail te sturen. Indien een voorstel technisch
haalbaar is, met onze beperkte kennis en middelen, zal zeker overwogen
worden om dit zo goed mogelijk te integreren op onze website.
Ideeën, vragen of opmerkingen zijn steeds
Woutervanopstaele@natuurpuntmaldegemknesselare.be

welkom

Naturelle
Nieuwstraat 50
MALDEGEM
Tel. 050/71.69.03
Gesloten op dinsdag
Dagelijks vers biobrood te verkrijgen
alsook vegetarische producten en
bio cosmetica

bij
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Verslag van twee beheerdagen in het Torrebos
Annick Vercaemer
Na mijn eerste beheerdag in december 2010 langs de kanaalberm te
Knesselare, heb ik het Maldegemveld ook goed leren kennen. Er was nog
één gebied waar dit niet zo was: het Torrebos. Nu was dit zaterdag
19.11.2011 aan de beurt.
Bij mijn aankomst was er reeds volop activiteit. Frank en Luc waren
takken en ondergroei aan het snoeien langs de weg en rond de huidige
'poel'. Dit ter voorbereiding van de komst van de kraan volgende week om
de poel terug uit te diepen.
Na een korte voorstelling van het bos door Dirk en het hoe en waarom van
deze beheerdag konden we aan de slag. Exoten zoals Amerikaanse
vogelkers en Amerikaanse eik horen niet thuis in ons inlands bos. Waar
deze nog klein zijn kunnen ze gewoon uitgetrokken worden. Ietwat
dikkere stammen worden gesnoeid. Het snoeivlak wordt ingestreken met
een gekleurd verdelgingsmiddel zodat deze niet meer kunnen verder
groeien. Gekleurd enkel als herkenningsmiddel. Verdelgingsmiddel omdat
bij gewoon snoeien de onderstam toch weer uitloopt en dit dubbel werk
met zich meebrengt. Marleen en Katrien, Dirk en ik werken als tandem.
De ene snoeit, de ander strijkt het snoeivlak in. Als tandem werk je
efficiënt : door de ondergroei van bramen zou het moeilijker worden om
het snoeivlak terug te vinden, maar ook op die manier is het aangenamer
werken omdat je al eens een praatje kan maken. Ook Patrick helpt hierbij.
Frank en Luc zijn ondertussen ook in het bos bezig met de te dikke bomen
om te zagen die als brandhout kunnen gebruikt worden. Wie hierin
interesse zou hebben kan altijd contact opnemen met de verantwoordelijke
van het beheerveld. Dit hout wordt voor een schappelijke prijs verkocht,
zeker als je lid bent van natuurpunt en de opbrengst ervan wordt terug
geïnvesteerd in het natuurgebied. Twee vliegen in één klap. Eric en
Etienne 'proberen' reeds vroeger omgezaagde kastanjebomen te splijten.
Dit is een behoorlijk moeilijk werkje. Hopelijk heeft Etienne nog van zijn
nagerecht kunnen genieten zonder in slaap te vallen! Deze stijlen worden
in onze natuurgebieden gebruikt als afrastering van de gebieden.
Economisch en duurzaam.
Na een verkwikkend middagmaal (bruin en wit stokbrood met kaas en
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preparé, heerlijke soep, koffie en fruitsap) kunnen we de namiddag
doorkomen. Als afsluiter krijgen
we zelfgemaakte Francipantaart die
zeker door iedereen gesmaakt
wordt. Of misschien was het een
zet van Dirk, hij zou graag enkele
mensen ronselen voor volgende
week zaterdag als de poel
uitgediept zal worden. Hij en
Marleen (zij woont sinds haar
kindertijd en Dirk ruim 15 jaar)
weten dat hier veel afval gedumpt
werd (wordt?). Alleen de vrouwen
lopen in zijn val... En gelijk hebben ze (Dirk en Marleen). De drie
vrouwen komen gelijktijdig aan terwijl Dirk al vier verscheidene hoopjes
afval heeft liggen: steenpuin, glas, plastiek en ander brandbaar materiaal
(en metaal) en plastiekfolie van landbouwgebruik. De kraanman (die zeer
efficiënt werkt) diept de poel uit en onmiddellijk wordt het afval
uitgeraapt. Vooral glas is in grote voorraden aanwezig: azijnflessen,
wijnflessen en medicijnflesjes voor landbouwgebruik. Op sommige flesjes
zijn de gegevens van de apotheek nog duidelijk leesbaar. De hopen afval
groeien en de aflijning van de nieuwe poel wordt zichtbaar. Zelfs de eerste
bewoners worden gespot: een alpenwater-salamander en een kleine pad.
Maar wat gebeurt er met al dit afval? Dinsdag komt Etienne en de
milieuambtenaar van Maldegem kijken hoe dit afgevoerd kan worden
(naar het containerpark). Hopelijk kan dit kosteloos gebeuren voor de
vereniging (nvdr de gemeente Maldegem heeft dit inmiddels kosteloos
uitgevoerd). De vervuiling is in het verleden gebeurd maar kan ook een les
zijn voor ons allemaal. Maak onze bermen niet onnodig vuil door je afval,
hetzij als je fietst of door je autoraam te gooien of bewust te dumpen, hoe
klein of hoe groot dit ook is. Iedereen geniet graag van een mooi stukje
natuur zonder pepflessen of ander afval dat rondslingert. Ook de kosten die
nodig zijn om dit (af ander afval) op te ruimen door de gemeente wordt
uiteindelijk door alle inwoners betaald. Geld dat voor andere doeleinden
kan gebruikt worden. Het groepje vrijwilligers is in ieder geval blij dat
deze poel terug uitgediept is. Nu nog wachten op het water. Door de
aanwezigheid van klei in de bodem, moet dit vooral van bovenaf (regen)
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komen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit weer een natuurpareltje
zal worden die bij onze andere pareltjes kan gevoegd worden.
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Verslag van natuurbeheerdag in het Maldegemveld
Annick Vercaemer
Onder ruime belangstelling van de runderen beginnen 7 enthousiaste
vrijwilligers het snoeihout van de berken op een hoop te leggen op een
makkelijk toegankelijke plaats, zodat dit handiger is als men dit later zal
verhakselen. Wat verder op het terrein wordt het stalen ros van stal
gehaald. Makkelijk in te zetten op de stukken die wat moeilijker
bereikbaar zijn. Ook spaart dit voor de vrijwilligers stappen uit. Wouter
komt wat later de ploeg vervoegen evenals Patrick. De stammen zijn door
Frank en Johan op een lengte van 1.20 m gezaagd. Nog net handig om
deze te verschouwen. Na een verkwikkend drankje wordt het stalen ros
omgevormd door 4 stalen buizen op ieder hoek te plaatsen. Op deze
manier kunnen de stammen geladen worden en tot de aanhangwagen
gevoerd worden. In dit geval was dit een paardentrailer (zonder paarden).
Na het laden was het tijd voor een boterham. De runderen deden zich te
goed
aan
de
bladeren
van
het
opgehoopte
snoeihout.
Karel zag het zitten om alle bramen met de bosmaaier te verwijderen.
Christine ruimde de boel bij elkaar. Van zodra het een beetje mogelijk
was, probeerde ieder op zijn beurt de berg uit om te zien welk panorama
dit zou bieden. Iedereen was even verrukt. Dit wordt weer een knus
plaatsje om van het Maldegemveld te genieten. Steven en Lancelot zien we
bezig met het verwijderen van de opgeschoten sparretjes.
Rond 4 uur zat de dag erop. Voor sommigen veel te vroeg, voor anderen
voldaan over de afgelegde arbeid.Tijdens het opruimen van het materiaal
zien we Karel uitleg geven aan voorbijkomende wandelaars over het hoe
en waarom van deze beheerdag. Dit jonge koppel was even enthousiast en
misschien levert dit nog een vrijwilliger op. Er wordt nog een afsluitertje
gedronken in de schuur. Helaas niet voor mij, want er wacht nog wat werk
thuis. Mijn partner van achter zijn computer gehaald om aan wat
lichaamsbeweging te doen. Uitladen. Ze zeggen dat je je aan hout
verscheidene keren kunt warmen. Afzagen, inladen, uitladen, verzagen,
stapelen om te drogen en dan uiteindelijk de warmte van de haard. In mijn
hart voelt het ook telkens warm aan, als je bedenkt dat je dit voor een goed
doel doet. Je helpt mee met aangename mensen een stukje natuur om te
bouwen tot een plekje om te genieten voor velen.
Dank dat ik erbij was.
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Activiteitenkalender 2012
Raadpleeg voor een geactualiseerd overzicht van de activiteiten steeds ook
natuurpuntmaldegemknesselare.be/activiteiten/activiteiten.html.
29 januari: Algemene ledenvergadering Natuurpunt MaldegemKnesselare
Een jaar voorbij, een nieuw jaar tegemoet. Tijd om met alle leden samen te
komen!
Dit jaar verwachten we alle leden samen met het gezin op zondag 29
januari. We verzamelen om 14.00 aan de Reinaert Kluis in Ursel
(Onderdale 1). We vertrekken onmiddellijk voor een wandeling. We gaan
op ontdekking langs oude trage wegen en snuffelen rond nieuwe poelen in
de omgeving van het Koningsbos en de Ganzenkleit. Zeker de kinderen
komen ook aan hun trekken. Aan de hand van een speelse zoektocht zullen
zij ons hopelijk de weg wijzen.
We ronden deze namiddag af met een babbel over hoe het was in 2011 en
hoe het zou kunnen zijn in 2012! Voor de kinderen staan dan de
pannenkoeken klaar, de groten kunnen bij een hapje en een drankje
gezellig napraten.
Graag inschrijven vooraf bij Steven Degraer (steven.degraer@ugent.be of
09/2363209).
21 januari: open werkdag 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.
contactpersoon: Kurt De Kesel (09/374 71 16) - Karel Tack (09/377 69 39)
maldegemveld@natuurpuntmaldegemknesselare.be
Zaterdag 10 februari: Plaatsen amfibieënscherm
Deze activiteit kadert in de jaarlijkse paddenoverzetactie in het
Drongengoed.
Trefpunt: parking ANB langs de Drongengoedweg (zo'n 200m van het
Jagershof), afspraak om 09.00u.
Contactpersoon: Etienne Vanaelst 09/3745986 vanaelst.etienne@skynet.be

16
18 februari: Afhaaldag van besteld plantgoed (i.s.m. NPM)
In het kader van de actie door Natuurpunt en Partners Meetjesland
“Behaag je tuin met streekeigen (fruit)bomen en (bessen)struiken”
Koop je plantgoed voor een nieuwe lente in de tuin bij ons en steun de
Meetjeslandse natuur. Bestellen van plantgoed kan tot 1 februari via
www.npmeetjesland.be/bomenverkoop. Afhaaldag: 18 februari (9
Meetjeslandse afhaalpunten, o.a. Loods Natuurpunt: Urselweg 81a, 9990
Maldegem-Kleit van 10-14u).
Met de dezelfde doelstelling voor ogen neemt onze afdeling nog aan een
andere actie deel, namelijk een boomverkoopactie met plaatselijk
afhaalpunt van allerlei plantgoed (zie de activiteitenkalender en hieronder).
Het betreft bosgoed, hogere bomen, fruitbomen en kleinfruit (via Marc
Geens, Proeftuin kruisbessen in Zomergem). Deze actie wordt
gecoördineerd door Natuurpunt en Partners Meetjesland.
Contactpersoon: Steven Degraer (s.degraer@mumm.ac.be of 09/2363209)

17
25-26 februari: Behaag het Maldegemveld (Een activiteit i.s.m. RLM)
Met zijn allen handen uit de mouwen voor streekeigen haag- en houtkanten in het Maldegemveld. Iedereen – individu of vereniging – van harte
welkom!
Doorlopend van 9h00 tot 16h00. Parkeren in Booneveld. Auto’s via
Kleitkalseide te Kleit, 9990 Maldegem. Zie ook detailinfo in dit nummer
van Bos en Hei.
Contactpersoon: Johan Bosmans 050/720092 of 0474871762
johanbosmans121@hotmail.com
Zaterdag 10 maart: Publiekswandeling amfibieën
Trefpunt: parking ANB, Drongengoedweg (bij het Jagershof) om 19.30u.
Contactpersoon: Etienne Vanaelst 09/3745986 vanaelst.etienne@skynet.be
Zaterdag 24 maart: Beheerdag kanaalberm te Knesselare
Trefpunt: Kanaalbrug, kruispunt Hoekestraat en Zuidleie te Knesselare om
09.00u. Contact: Etienne Vanaelst 09/3745986 vanaelst.etienne@skynet.be
7 april: Open werkdag in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 200 m van caférestaurant het Jagershof.
afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst.
contactpersoon: Kurt De Kesel (09/3747116) - Karel Tack (09/3776939)
maldegemveld@natuurpuntmaldegemknesselare.be
6 mei: Vroegmorgenwandeling met ontbijt te Adegem.
trefpunt: “De Koetshoeve”, Berlaars 2A, 9991 Adegem Start om 5u!
contactpersoon: Steven De Bruycker (0473 85 53 35) of
Steven.debruycker@natuurpunt.be
03 juni: Meetjeslandse Gordel
Fietsend genieten van Meetjeslandse landschappen (i.s.m. alle regionale
Natuurpuntafdelingen, NPM en RLM).
Dé topper onder de regionale fietshappenings. Dit jaar met het lokale
vertrekpunt in de Drongengoedhoeve en een uitgebreid infopunt in het
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Maldegemveld (LIFE+). Uitgebreide praktische info volgt in het volgende
tijdschrift en via www.natuurpuntmaldegemknesselare.be.
Contactpersoon: Steven Degraer (s.degraer@mumm.ac.be of 09/2363209)
Zaterdag 7 juli: Beheerdag kanaalberm te Knesselare
Trefpunt: Kanaalbrug, kruispunt Hoekestraat en Zuidleie te Knesselare om
09.00u. Contact: Etienne Vanaelst 09/3745986 vanaelst.etienne@skynet.be
September: Bio pic-nic Detailinfo volgt
22 september: open werkdag in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg bij het Jagershof.
afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst.
contactpersoon: Kurt De Kesel (09/374 71 16) - Karel Tack (09/377 69 39)
maldegemveld@natuurpuntmaldegemknesselare.be
14 oktober: Trektelling in het Maldegemveld.
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg, 100 m van caférestaurant het Jagershof, afspraak om 7u30. Contact : Steven De Bruycker
0473855335 of Steven.debruycker@natuurpunt.be
14-21 oktober: Week van het Bos : een activiteit i.s.m. ANB, RLM,
VBV, de gemeentes Knesselare en Maldegem
Hou deze week alvast vrij voor tal van activiteiten in het kader van de
Week van het Bos, waarbij jullie Natuurpuntafdeling jullie allen heel graag
zou verwelkomen in het Drongengoedbos. Niet te missen: grote
publieksactiviteit op zondag 21 oktober vanaf de Drongengoedhoeve.
Uitgebreide praktische info volgt. Contactpersoon: Etienne Vanaelst, Kurt
De Kesel en Steven Degraer (s.degraer@mumm.ac.be of 09/236 32 09)
15 december: open werkdag in het Maldegemveld
trefpunt: parking van ANB, langs de Drongengoedweg bij het Jagershof.
afspraak om 9.00u - gelieve de pijlen te volgen bij laattijdige aankomst.
contactpersoon: Kurt De Kesel (09/374 71 16) - Karel Tack (09/377 69 39)
maldegemveld@natuurpuntmaldegemknesselare.be
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Paddenoverzetactie 2012
We hebben bij Natuurpunt Maldegem-Knesselare zo’n aantal activiteiten
die traditie zijn geworden. Onze beheerdagen, de Meetjeslandse Gordel, de
Week van het Bos, de Nacht van de duisternis, de amfibieënoverzet ook
wel gewoon paddenoverzet genoemd. Deze laatste is allicht de meest in
het oog springend en zeker op het moment dat het scherm langs de
Drongengoedweg er terug staat. Je kan er niet naast kijken. Over een
afstand van zo’n 300m worden vanaf begin februari de amfibieën naar
emmers geleid van waaruit ze veilig de weg worden overgezet om zo hun
trekweg naar hun voortplantingspoel te kunnen verder zetten. Amfibieën
trekken elk jaar naar de poel waar ze zelf geboren zijn om zich voort te
planten, in dit geval is dit de WWF-poel langs de bouwdreef. Een deel
daarvan moet de Drongengoedweg over om daar te geraken. Ze zijn traag
en zonder deze paddenoverzetactie halen velen de poel nooit. We gaan de
vierde jaargang tegemoet.
Hoe het begon.
In 2009 startte Natuurpunt Maldegem-Knesselare een paddenoverzetactie
langs de Drongengoedweg met medewerking van de gemeenten Maldegem
en Knesselare die instonden voor het nodige materiaal en voor de
bebording voor snelheidsmatiging. Het Regionaal Landschap Meetjesland
(RLM) stond in voor technische ondersteuning en de infoborden die de
passant de nodige duidelijkheid geeft. De RLM-amfibieëncursus van 2006
was hier bij ons zowat de aanzet om iets voor amfibieën te doen.
Plaatsbezoeken aan enkele poelen in de omgeving van Aardenburg bij
onze noorderburen maakte ons duidelijk dat op nauwelijks een boogscheut
van het Meetjesland er een groot verschil is in soorten en aantallen
amfibieën. Verrassend was de kennismaking met kamsalamander en
boomkikker die er bepaald niet zeldzaam zijn. Daar kon best iets uit
geleerd worden. Een verbinding dringt zich op en kan er alleen maar
komen door nieuwe poelen met de geschikte randbeplanting op geringe
afstand van elkaar aan te leggen. Dat zal tijd vergen maar dit is niet
onmogelijk. Het poelenproject van RLM voorzag daarvoor financiële
middelen. Talrijk zijn de poelen die nieuw gegraven werden of een
opknapbeurt kregen. Minder dan een maand geleden nog kon de poel in
het Torrebos te Maldegem van een opknapbeurt genieten (cf elders in dit
nummer).

20
De resultaten.
2011 was een zeer goed jaar. Langs de Drongengoedweg werden 2747
amfibieën overgezet. Dit is meer dan verdubbeld ten opzichte van de
voorbije twee jaar. We telden er echter ook een 150 tal verkeerslachtoffers
Hoeveel kikkers en padden er in die periode uiteindelijk in de WWF poel
aanwezig zijn is moeilijk te schatten. Allicht wel het dubbel. De amfibieën
die de schermen passeren komen trouwens uit westelijke en noordelijke
richting, deze die via zuid- en oostelijke richting naar de WWF poel
trekken passeren immers de Drongengoedweg niet. Bovendien zijn er heel
wat amfibieën die zich buiten de paartijd minder ver van de poel ophouden
dan de afstand tot de Drongengoedweg .
Drongengoedweg: aantal overgezette exemplaren padden en bruine kikkers
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De stelling die in “Bos en Hei maart 2011” werd geuit dat amfibieën niet
gebaat zijn met zachte winters kon bevestigd worden. In zachte winters
worden de vetreserves meer aangesproken omdat de amfibieën bijna geen
of een vrij korte winterslaap hebben. Alleen rijst de vraag waarom er dit
jaar nu plots meer kikkers zijn overgezet dan padden. Wij hebben daar nog
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geen sluitend antwoord op. Voor salamanders is een vergelijk moeilijk op
te maken gezien de kleine aantallen die het scherm passeren. Er waren
twee duidelijke piekmomenten tussen 24 en 28 februari, een tweede tussen
10 en 17 maart. Dit zijn uiteraard de regenachtige en zachtste dagen.
Langs de Baaikensedestraat te Kleit ter hoogte van de spaarbekkens zijn er
de laatste jaren nogal wat meldingen van doodgereden kikkers en padden.
Daarom hebben we, bij wijze van proef, ook daar een beperkt scherm
geplaatst tijdens de amfibieëntrek. De resultaten waren niet wat we
verwacht hadden; slechts 5 bruine kikker en 207 padden werden overgezet.
Er waren 57 verkeersslachtoffers. Op het eerste zicht wel eigenaardig dat
daar meer padden zijn geteld dan kikkers dan bij de telactie langs de
Drongengoedweg. Allicht ligt hier de verklaring in het hinterland. Het
Drongengoed is bosgebied en het is er meer geschikt voor kikkers. De
Baaikensedestraat ligt te midden van akkers en weiland en dit lijkt ons dus
meer geschikt voor padden.
Hoe moet dit verder
Het succes van deze overzetacties vergt heel veel werk. De schermen,
infoborden en borden voor snelheidsmatiging plaatsen is immers niet op
één, twee drie gedaan. Tweemaal daags worden de emmers gecontroleerd
en bijgehouden. Maar het loont, dit maken de aantallen van jaar op jaar
duidelijk. Hoe gevaarlijk het nachtelijk autoverkeer langs de
Drongengoedweg
is
hebben
immers ook de
100 deelnemers
op de publieke
amfibieënwandel
ing van 12 maart
en
de
170
deelnemers aan
de nacht van de
duisternis op 15
oktober kunnen
ervaren.
Het paddenscherm ter hoogte van de Bouwdreef
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Gezien het grote succes in het Drongengoed gaan we daar voort met de
actie. Het educatief programma voor scholen blijft ook hier behouden. Aan
de spaarbekkens wordt er dit jaar geen scherm voorzien. Hier zullen op
piekdagen zeker opraapbeurten voorzien worden. Medewerking van de
buren stellen we er erg op prijs. Een extra oproep wordt hiervoor opgezet.
In samenwerking met de gemeente Maldegem kan hier overwogen worden
of een paddentunnel kan voorzien worden door gebruik te maken van een
bestaande afvoerbuis die dwars onder de straat loopt. Evaluatie en
inventarisatie zal ons dus duidelijk maken hoe we hier deze paddentrek de
volgende jaren beter kunnen sturen.
Ook langs de Oude Bruggeweg passeren veel amfibieën. Ondanks er
alleen plaatselijk verkeer is toegelaten wordt deze weg zowel overdag als
’s nachts als sluikweg gebruikt. De nodige signalisatie zal aangevraagd
worden om dit tijdens de trekperiode nog duidelijker te maken. Enige
controle is hier op zijn plaats. Het afsluiten van de Drongengoedweg voor
het verkeer in deze periode is op (korte) termijn allicht de enige goede
oplossing. Het aantal poelen in het Drongengoed breidt gestaag uit. Het
tijdstip dat kikkers en padden in beide richtingen de Drongengoedweg
zullen kruisen lijkt niet meer zo ver af. Een scherm langs beide zijden van
de Drongengoedweg is geen optie. Bovendien valt te verwachten dat ook
op andere plaatsen trekroutes zullen ontstaan.
Help jij ook?
We doen opnieuw een oproep om een handje toe te steken. Op zaterdag 10
februari wordt het paddenscherm geplaatst. We beginnen om 09.00u en
spreken daarvoor af op de parking ANB langs de Drongengoedweg (zo'n
200m van het Jagershof). Laatkomers kunnen ons vinden langs de
Drongengoedweg vanaf de parking richting Knesselare. Alle materiaal zal
ter plaatse zijn. Om de 15m worden er korte palen in de grond geheid
waartussen een trekdraad wordt bevestigd waaraan het scherm wordt
opgehangen met spanbandjes. Langs dit scherm worden om de 15m een
emmer ingegraven om de amfibieën op te vangen. Voor elk wat wils dus.
We zoeken ook nog vrijwilligers die willen meehelpen om de amfibieën te
tellen en over te zetten langs de Drongengoedweg en Baaikensedestraat.
Dit gebeurt in de regel in de voormiddag vóór 10.00u en 's avonds net vóór
het invallen van de duisternis. Een exact uur hoeft daarom niet
aangehouden te worden. U kan uw naam opgeven en kenbaar maken
wanneer je een telling kan uitvoeren bij John Beylemans. Er zal een
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beurtrol worden opgesteld die tijdig aan deze vrijwilligers wordt
meegedeeld. Omdat we de aantallen amfibieën exact bijhouden, is het niet
aangewezen om zomaar als passant de amfibieën over te zetten. Er vinden
immers ook tijdens de trekperiode verschillende natuur educatieve
wandelingen plaats voor verschillende lagere scholen van Maldegem,
Knesselare en Zomergem. Een keertje meelopen met een teller is altijd
mogelijk en steeds een leuke ervaring. Je krijgt immers dan de kans om de
verschillende soorten te leren herkennen. Kies daarvoor een regenachtige
of zachte dag uit. Contact kan je opnemen met Kurt, John of Etienne.
Publiekswandeling voor groot en klein op zaterdag 10 maart.
Afspraak 19.30u op de parking ANB, Drongengoedweg (op 200m van het
Jagershof, GPS-coördinaten -51°9’4.79”N.3°28’21.56”0). Gelieve te
vermijden om deze parking via de Drongengoedweg met de auto te
bereiken! Zo ver omrijden is het nu ook weer niet. De fiets is een waardig
alternatief.
De ANB-parking is best bereikbaar via de N44 over Kleit als men van
Knesselare of Maldegem komt en via N499 als je van Eeklo of Ursel komt.
Wegbeschrijving:
• Via de N44 aan de eerste lichten te Kleit rechtsaf Halledreef, linksaf
Kleitkalseide, rechtsaf Urselweg tot op het einde, ter hoogte van het
Jagershof de bocht nemen naar rechts en dan nog eventjes rechts tot
op de parking.
• Via N449 neem vanaf de kerk te Ursel Eekloseweg richting Eeklo,
na 2 km linksaf Blakkeveld, links Blakkeveld meevolgen,
Kraailokerkweg, linksaf Urselweg tot op het einde en , ter hoogte van
het Jagershof de bocht nemen naar rechts en dan nog eventjes rechts
tot op de parking.
Alle info rond de paddentrek en de overzetacties kan je steeds vinden op
de website van de afdeling Natuurpunt Maldegem-Knesselare:
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be
Contactpersonen:
Etienne Vanaelst 0474/642323 vanaelst.etienne@skynet.be
Kurt De Kesel 09/3747116 kurt.dekesel@pandora.be
John Beylemans: 050/720520 john.beylemans@pandora .be
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Wist je dat …… - weetjes uit het Maldegemveld
• Onze koeien vertrokken zijn naar Kalken om aldaar de winter door te
brengen op de NP boerderij.
• We op 17 december met Chiro Vannoes (Kleit) naar Wachtebeke
(Heidebos) trokken voor het zagen van sjorhout. Bij een brand
(zomer 2011) waren hun vorige palen in vlammen opgegaan tijdens
een brand in hun lokalen.
• Er een "avontuurlijk" wandelpad werd aangelegd in het speelbos ...
een "zwempoel" en speelheuvel volgen nog in 2012.
• We bezig zijn met de aanleg van een tweede "uitkijkberg" ... de
eerste voorbereidende werken werden uitgevoerd tijdens de
beheerdag in oktober.
• Er weer veel water staat in het Maldegemveld ... maar ja, waar niet?
• We een grote plantactie organiseren op 25 en 26 februari 2012 (zie
elders in Bos en Hei) ...en er nog meerdere plantacties zullen volgen
in 2012 en 2013.
• Het Maldegemveld ondertussen is uitgebreid met 30 hectaren.
• We in 2012 veel poelen gaan graven.
• We ons berkenbestand stelselmatig zullen "verjongen" (=zagen) ...
momenteel bezig op 2 percelen.
• Maldegemveld Noord volledig zal afgerasterd worden (maart 2012)
zodat ook hier koeien kunnen rondlopen.
• We lokale landbouwers nauwer zullen gaan betrekken bij het beheren
van onze graslanden. Dit kan gebeuren via maaien of het begrazen
van de percelen. In een volgende Bos en Hei gaan we hier dieper op
in.
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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 € 40 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
Luc
Dellafaille
Kurt De
Kesel
Dirk
Develter
Karel
Tack
Etienne
Vanaelst
Frank
Verheye

09 236 32 steven.degraer@ugent.be
09
050 72 05 john.beylemans@pandora.be
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Hoeksken 15, 9910
Ursel
Aardenburgkalseide
396, 9990
Maldegem
Onderdijke 41, 9991
Adegem

Voorzitter

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

09 372 68
23
Conservator
09 374 71
Maldegemveld
16
Conservator
050 71 91
Torrebos, Redactie 82
Beheerder
04995253
Maldegemveld,
85
logistiek
Conservator
09 374 59
kanaalreservaat
86

Natuurstudie
(vogels)
Penningmeester,
werkleider
Maldegemveld
Bestuurslid

Beheerder
Maldegemveld

050 72 00 johanbosmans121@hotmail.com
92
lucdellafaille@hotmail.com
maldegemveld@telenet.be
fa302024@skynet.be
karel.tack@telenet.be
vanaelst.etienne@skynet.be

09 374 43 frank.verheye2@telenet.be
08

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 (€ 24,00 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.

