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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.etienne@skynet.be.

Tijdschrift voor de leden van Natuurpunt, afdeling MaldegemKnesselare. Verschijnt 4 x per jaar. Deze editie is verschenen in een
oplage van 400 ex.
Werkten mee aan dit nummer: Steven Degraer, Etienne Vanaelst,
Germain de Wispelaere, Nikolaj Vanvyve, Koen Martens, Dirk
Develter, Johan Bosmans

Voorwoord: Natuur.Actie!
Steven Degraer
We hebben er langer dan voorzien op moeten wachten, maar de natuur
is opnieuw volop tot leven gekomen! De lentevogels zijn bijna alle
terug, de padden en salamanders hebben voor het nageslacht gezorgd
en de wegbermen komen opnieuw in bloei. Het ideale moment om van
al dit moois te genieten. Gisteren nog ben ik samen met de kinderen
gaan fietsen in het Drongengoedbos. Veel afstand hebben we niet
kunnen afleggen, want elke kilometer hadden we wel een reden om
iets beter te onderzoeken. Een ongekend vogelgeluid, een
opmerkelijke bloem in de wegberm, een stip aan de horizon, het houdt
je scherp! Willen jullie dit zelf ook eens beleven? Laat je verrassen
tijdens een bos- en heidewandeling op eigen initiatiefen of neem op 2
juni deel aan de Meetjeslandse Gordel. Ook dit jaar heeft deze
klassieker onder de natuurfietstochten een startplaats in de
Drongengoedhoeve. Meer info vind je verder in dit nummer.
Ook het Natuurpunt zomerprogramma is veelbelovend, met als
hoogtepunt de Krakkefeesten op 18 augustus. Tijdens deze feesten,
ingericht door Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos, zal
je kennis kunnen maken met de heide in al haar glorie. Via een
interactieve wandeling met wedstrijd hopen we de heide in het
Drongengoed aan een breed publiek voor te stellen. Een breed
publiek? Het zal jullie misschien vreemd in de oren klinken, maar ik
sta er nog steeds versteld van hoe weinig inwoners van Knesselare en
Maldegem
het
Maldegemveld
kennen.
Knuppelpaden,
heidelandschappen, vennen, uitkijkposten,... in eigen streek? Veel
mensen hebben er nog nooit van gehoord en zijn er trouwens nog
steeds heilig, maar verkeerdelijk van overtuigd dat het natuurreservaat
niet vrij toegankelijk zou zijn. Hoog tijd om hier iets aan te doen en
hopelijk veel geïnteresseerden naar de Krakkefeesten te lokken.
Helpen jullie mee? Nodig nu alvast je vrienden, familie en kennissen
uit en maak er een onvergetelijke dag van. Hou onze website
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be goed in het oog voor meer
details over deze en andere zomeractiviteiten.

Het is trouwens geen toeval dat de Krakkefeesten nu worden
ingericht. Op 12 maart 1993, ‘net’ 20 jaar geleden, werd het
allereerste perceel (4 ha) van het natuurgebied Maldegemveld
aangekocht. Intussen is de natuurwaarde in het gebied drastisch
toegenomen en kunnen we er opnieuw boomleeuwerik, boompieper
en roodborsttapuit verwelkomen. Met jouw steun en hulp werken we
doelgericht verder!
Steven Degraer
Voorzitter Natuurpunt Maldegem-Knesselare
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Recente historiek van onze reservaten : Het
Keigatbos
Germain de Wispelaere
Nikolaj Vanvyve
Als tweede natuurgebied in onze reeks over de reservaten van
Natuurpunt Maldegem-Knesselare wordt in dit nummer het Keigatbos
toegelicht. Dit natuurreservaat is onze jongste spruit en neemt een
nogal speciale positie in. Alhoewel het reservaat volledig op Ursels
grondgebied en dus binnen ons werkingsgebied ligt, wordt het
reservaat namelijk gefinancierd en beheerd door Natuurpunt
Zomergem. Uiteraard wordt het beheer uitgestippeld in overleg met
Natuurpunt Maldegem-Knesselare en zetten we onze expertise met
betrekking tot het bosbeheer binnen het beheerteam in. Een mooi
voorbeeld van samenwerking over de afdelingsgrenzen heen.

•

•

•

Ligging: op de grens met Ursel (Knesselare) en Oostwinkel
(Zomergem)
Bereikbaarheid: vanop de Eekloseweg (N499) naar de
Veldkruisstraat, Diepenbeek, Keigatstraat (beperkte
parkeergelegenheid)
Je doorkruist het Keigatbos op de fiets via knooppunt 70-66-5253, 66-44 en 52-61 van het Fietsnetwerk Meetjesland

De start
In 2008, om exact te zijn, op dinsdag 16 september werd de aanstoot
gegeven voor, wat we vanaf nu, Natuurgebied “het Keigatbos” mogen
noemen. Tijdens een demonstratie ‘beheerswerken met de Harvester’
bood een boseigenaar ons spontaan enkele percelen te koop aan.
Het verkoopcompromis werd ondertekend op 02 oktober 2009.
Tevens werden dan met de landbouwers van de verpachte percelen de
nodige overeenkomsten afgesloten. Dit in afwachting van het einde
van de pachtcontracten in 2017.
Op dinsdag 01 december 2009 werd een samenwerkingsakkoord
tussen Natuurpuntafdeling Zomergem en deze van MaldegemKnesselare ondertekend. Alle percelen zijn immers gelegen op het
grondgebied Knesselare, deelgemeente Ursel.
De officiële opening vond plaats op zondag 26 juni 2011. Op die dag
mochten we op een groot aantal natuurliefhebbers en belangstellenden
rekenen.

De ligging
Het gebied wat we aankochten is zeer gevarieerd. Het ligt als een mozaïek
in het landschap. Naast enkele bospercelen werd ook weiland, maïsakkers
en enkele stroken met hakhout verworven. De meeste percelen zijn groen
ingekleurd op het gewestplan. Ze hebben code 209, de code voor
bosgebieden. Eén ervan bevind zich in natuurgebied, code 184 op het
Gewestplan.
Enkele percelen zijn geel ingekleurd en liggen in
"Landschappelijk waardevol agrarisch gebied".

Veruit de meeste percelen vormen samen één blok gelegen rond het
Veldkruis in de Veldkruisstraat (vetomlijnd op de kaart hierboven met
onderaan de kaart de Keigatstraat). Vóór de fusies van de gemeente
noemde die straat gewoon Veldstraat. Toponiemen als Veldkruis en
Veldstraat maken ons duidelijk hoe de omgeving er enkele eeuwen terug
moet uitgezien hebben. Immers, het gebied is een uitloper van het
vroegere Maldegemveld
Veld in de toponymie betekent niets anders dan onontgonnen gebieden
tussen de dorpen waar kreupelhout en heidevegetaties afwisselden met

zure moerassige plaatsen, vennen, poelen en vijvers. Tot in de 18de eeuw
bevond zich hier een uitgestrekte zone met woeste, gemene gronden.
Vanaf de 18de eeuw werd de velden stelselmatig ontgonnen en omgezet in
akkers, weilanden en bosaanplanten.
Het Veldkruis is er geplaatst in de 13e eeuw volgens het infobordje. Dit
kruis werd geplaatst op aangeven van de toenmalige bisschop van
Doornik, Walter van Marvis. Het exacte jaartal zou wel eens 1242 kunnen
zijn. In dat jaar paalde die bisschop de grenzen van de parochies in het
Bulskampveld af.
Geologisch is het gebied gelegen op de cuesta Oedelem-Zomergem.
Cuesta, een vreemd woord, betekent gewoonweg een kleirug met een
zachte en een steile helling. Het is een zeer oud landschap. Bondig
samengevat dienen we voor het ontstaan van de cuesta zo’n 40 miljoen
terug in de tijd te gaan. In het Tertiair (tussen 65 en 2 miljoen jaar
geleden), werden vanuit het noorden afwisselend klei en zandlagen afgezet
door de zee, die onze gewesten overspoelde. Daardoor hellen deze
aardlagen dan ook van noord naar zuid af. Tijdens het Quartair (vanaf 2
miljoen jaar geleden tot nu) werden deze lagen door de zee sterk
uitgesleten. Vermits kleilagen beter bestand zijn tegen erosie dan
zandlagen, bleven ze hoger uitsteken tegenover de rest van het landschap.
Een bartoon kleilaag van ongeveer 40 m dik vormde tussen Oedelem en
Zomergem een heuvelrug. De zandbanken werden uitgesleten, zodat zich
een golvend landschap ontwikkelde. Tijdens de ijstijden, zo ongeveer
40.000 jaar geleden, werd van uit de droge Noordzee zand opgewaaid en
hoofdzakelijk door noordwesten winden naar het binnenland gevoerd. Zo
werden de laagtes en pannes ten noorden van de kleirug deels opgevuld.
De inventaris
Een groot deel van het gebied bestaat uit naaldbos. Zwarte dennen,
omzoomd door Douglassparren nemen het overgrote deel van de biomassa
voor hun rekening. In de ondergroei, die trouwens zeer beperkt is, vinden
we lijsterbes, sporkehout, hazelnoot en vlier. Ze worden er bedreigd door
een alles overwoekerde exoot, de Amerikaanse vogelkers.
De akkers zijn nog steeds als intensieve maïsakker in landbouwcultuur.
Idem voor het weiland dat eerder gemaaid dan begraasd wordt. Het
weiland is omzoomd door enkele mooie, niet opgesnoeide zomereiken.
Op dit weiland bevindt zich eveneens een al dan niet verlandde poel. Met

het nodige onderhoud en herwaardering zou hier wel eens een interessante
amfibieënpoel kunnen ontstaan.
De hakhoutstroken bestaan vooral uit kastanje. Inheemse houtsoorten zijn
er sleedoorn, lijsterbes, vlier en hazelaar. Ook hier worden ze deels
bedreigd door Amerikaanse vogelkers. In andere hakhoutstroken vinden
we een aantal Amerikaanse eiken en elders ook zwarte els.

In de wegbermen staat een enkele of deels een dubbele rij
Canadapopulieren, blijkbaar een traag groeiende kloon. Door hun snel
verterend bladstrooisel is er onder deze bomen meestal enkel een
weelderige brandnetelruigte te vinden.
Een drietal inventarisatietochten bracht 26 vogelsoorten op de lijst. Wel
een behoorlijk aantal zangposten, maar weinig, zeer weinig nesten.
Eekhoorn, konijn, haas, mol, vos en ree zijn de zoogdieren die we al in het
gebied aantroffen.
Uiteraard zullen we met een gerichte
muizeninventarisatie dit aantal nog kunnen uitbreiden.
De insecten en andere ongewervelde zijn nog te weinig bekeken om er al
iets over te zeggen. Idem voor de amfibieën. Alpenwatersalamander en
bruine kikker zijn de enige van hun groep die deze lijst bevolken.
Het toekomstige beheer
Samen met Natuurpunt Beheer vzw hebben we reeds een beheervisie
opgemaakt. Een uitgebreid beheerplan zal later door Natuurpunt Beheer

vzw worden opgemaakt. Daar dit toch wel een aantal jaren zal in beslag
nemen zijn nu al de nodige kapmachtigingen aangevraagd voor het
verwijderen van de exoten.
Ook voor het kappen van de
Canadapopulieren is reeds een stedenbouwkundige vergunning
aangevraagd. Hetzelfde voor het dunnen van de zwarte dennen waarvoor
én een stedenbouwkundige én een natuurvergunning is aangevraagd.
Na het kappen van de populieren is het de bedoeling de bodem te plaggen.
Door te verschralen hopen we een soortenrijke, bloeiende berm te
bekomen
Op termijn willen we het bos spontaan laten omvormen naar een
natuurlijker bos met enkel inheemse soorten.
Een bosrand met
zoomvegetaties mag uiteraard niet ontbreken. Het is de bedoeling de
maïsakkers voor een groot deel voor bosuitbreiding te bestemmen. Deels
zullen we aanplanten, bij een ander, kleiner deel, zullen we uitkijken hoe
het naar een spontane bosvorming evolueert. Op het einde van een
maïsakker bevindt er zich laagte waar blijkbaar lange tijd het hemelwater
blijft staan. Een tweede poel valt hier te overwegen. .
Het is de bedoeling, éénmaal de bemesting er wegvalt, het weiland om te
vormen naar een soortenrijk grasland. Door een extensief graasbeheer
kunnen we het vele werk van maaien en afvoeren vermijden.
Het hakhoutbeheer zal worden verder gezet. Om variaties en de
soortenrijkdom te vergroten zal niet alles tezelfdertijd, maar gefaseerd
gebeuren.

Waar staan we vandaag
Na

heel wat wachten hebben we dan nu toch al enkele belangrijke stappen
gezet. Eén vierde deel van de hakhoutstrook werd reeds gekapt. Een
infobord maakt de toevallige voorbijganger duidelijk wat hier de bedoeling
is. Ook werd in het gebied zelf eens ‘grote opkuis’ gedaan. Restanten van
‘kooien’ of een vroegere voederplaats voor klein jachtwild werd uit het
bos gehaald. Veel kiekendraad, half op geroeste golfplaten, prikkeldraad
en ander materiaal werden naar de berm gebracht. Dit werd later door de
gemeente Knesselare opgehaald waarvoor dank.
Ook werd de Amerikaanse vogelkers aangepakt. Maar dat dit niet over een
nacht ijs zal gaan is nu reeds duidelijk. Een tweede intensieve aanpak volgt
uiteraard.
Een hele mooie realisatie is het in ere herstellen van de amfibieënpoel. In
amper 2 uur tijd werd rond de bestaande drinkput de poel uitgewerkt en
vergroot. Tijdens de werken werd dan ook beslist om de ‘gracht’ die
vanuit het bos richting poel loopt ook aan te pakken. Dit zal de aanvoer
van water richting poel zeker ten goede komen. De aarde werd niet
afgevoerd maar rond de poel en gracht uitgereden.

Ook staat de dunning van de Zwarte dennen op de agenda. Dit zal in
verschillende stadia gebeuren, iedere vijf jaar is er een dunning voorzien
om zo het gebied de tijd te geven zich op een natuurlijke manier te
herontwikkelen. Na vier dunningen zou dit een al een heel ander beeld
moeten geven. De noordzijde van het bos willen we als boszoom laten
ontwikkelen en dit in samenspraak met de pachter.
Na veel wachten lijkt nu de tijd aangebroken om de handen uit de mouwen
te steken en de daad bij het spreekwoordelijke woord te voegen.

Activiteitenkalender 2013
!

!

Raadpleeg voor een geactualiseerd overzicht van de activiteiten steeds ook
natuurpuntmaldegemknesselare.be/activiteiten/activiteiten.html. Voor de
respectievelijke plaatsen van afspraak zie de verklarende tabel onderaan.
Voor contactgegevens zie de voorlaatste pagina van dit nummer.
Datum Activiteit

Trefpunt

Zo
02/06

Drongengo 10edhoeve of 15:00
Zomergem (16:0
0)
Natuurpunt 9:00
Loods
Kanaal09.00
brug
Parking
09:30
ANB
Drongengo 13:30
edhoeve
Natuurpunt 9:00
Loods
Info volgt

Steven

Kurt of
Karel

Nacht van de Duisternis

Natuurpunt 9:00
Loods
Info volgt

Trektelling in het Maldegemveld

Info volgt

Dag van de Natuur in Torrebos met
bestrijding van bospest en klepelen
wandelpad.
Strandwandeling gegidst door
Steven Degraer
Beheerdag Maldegemveld

Poel
Torrebos

Steven
Debruy
Dirk

Za
15/06
Za
06/07
Zo
14/07
Zo
18/08
Za
24/08
Zo
01/09
Za
28/09
Za
12/10
Ma
21/10
Za
16/11
Zo
24/11
Za
14/12

Fietsklassieker Meetjeslandse
Gordel. Fiets mee met Lieven
Scheire. Zie info verder in dit
nummer.
Beheerdag Maldegemveld
Beheerdag kanaalreservaat
Vlinderen door het Maldegemveld
Info zie verder in dit nummer
Krakkefeesten
Info zie verder in dit nummer
Beheerdag Maldegemveld
Bio of streekproducten-picknick
Beheerdag Maldegemveld

Uur

9:00

Contact

Kurt of
Karel
Etienne
Steven
Debruy
Johan
Kurt of
Karel
Johan

Info volgt

Steven

Natuurpunt 9:00
Loods

Kurt of
Karel

Toelichting trefpunt
Drongengoedhoeve
Kanaalbrug
Natuurpunt loods
parking ANB
Poel Torrebos

Adres
Drongengoedweg 9, Ursel
kruispunt Hoekestraat en Zuidleie te Knesselare
Urselweg 81 B, Maldegem-Kleit
langs de Drongengoedweg, 200 m van caférestaurant het Jagershof (Knesselare)
Torredreef 10, Maldegem-Kleit. Dit is de enige
woning in een gelijknamige zijstraat van de
Torredreef

“Steven Debruy” ofte Steven Debruycker is te bereiken
Steven.debruycker@natuurpunt.be, 015770156 of 0473 855335.

op

Opgelet !! Trefpunt van de beheerdagen in het Maldegemveld is dus
voortaan de Natuurpunt loods, Urselweg 81 B te Kleit. Een ideale
gelegenheid voor wie de natuur eens op een andere manier wil beleven en
graag de handen uit de mouwen steekt. Je bent van harte welkom ook al
heb je maar een uurtje tijd.

Op stap in de buurt: Het Ganzeveld, een nieuw
natuurgebied in Aalter
Koen Martens
Natuurpunt Aalter heeft een natuurgebied gekocht aan de Ganzeplas in
Aalter en we zijn trots het aan je voor te stellen. Het “Ganzeveld”, zoals
we het hebben gedoopt, omvat 28 ha bos en 5 ha grasland. Door het
Ganzeveld goed te beheren willen we er een goede thuis van maken voor
planten en dieren. We zijn ook van plan om een deel van het bos
permanent open te stellen voor het publiek.
Zuidelijke rand van het Bulskampveld
Het Ganzeveld ligt in het zuiden van het Bulskampveld. Dit gebied strekte
zich uit van Ruddervoorde tot Bellem. “Veld” wijst op een open landschap
met voornamelijk heidebegroeiing en struikgewas. De bodem was vroeger
te schraal en de middelen waren te beperkt om de heide te ontginnen. Deze
veldgebieden werden vroeger “wastines” of “woeste gronden” genoemd.
Het Bulskampveld was omstreeks 1650 zowat 10.000 ha groot en 70 %
was nog zuiver veldgebied of heide. Het Ganzeveld vormde vroeger één
geheel met de Kraenepoel en de Markettebossen. De aanleg van de E40
tussen 1930 en 1950 zorgde voor een opdeling van het gebied.
Op de Ferrariskaart (1769) is duidelijk te zien dat drogere gronden als
heide gekarteerd werden. Ten tijde van Napoleon (begin 19de eeuw) kwam
een eerste ontginningsperiode, waarbij de heide ingedeeld werd in grote
blokken omgeven door dreven van voornamelijk beuk. De blokken zelf
werden beplant met naaldhout. Een gedeelte werd tijdelijk ook als
landbouwgrond gebruikt. Later werden enkele stukken opnieuw
omgevormd naar bos.
Wat leeft er in het bos?
We vinden in het gebied restanten van eiken-berkenbossen. Deze bossen
worden van nature gedomineerd door zomereik, aangevuld met ruwe berk.
In het Ganzeveld zijn ze echter vaak aangeplant, net zoals veel
Amerikaanse eiken. Typische soorten in de struik- en kruidlaag zijn spork,
hulst, lijsterbes en kamperfoelie, pijpenstrootje, bochtige smele en
pilzegge. Daarnaast komen ook een aantal echte naaldhoutaanplanten voor
met Corsicaanse den, grove den, lork en douglasspar. Daar ontbreekt de

struik- en kruidlaag meestal. Zoogdieren zoals ree en eekhoorn voelen zich
goed thuis in het bos. Ook voor veel vogelsoorten is het bos zeer
belangrijk. Buizerd, sperwer, boomvalk, wespendief, boomklever,
boomkruiper en zwarte specht komen er, al dan niet jaarlijks, tot broeden.
De vroegere eigenaar heeft recent nog een aantal kappingen uitgevoerd.
Interessant is dat we op de open plekken een sterke heideontwikkeling
vastgesteld hebben. We vinden er soorten zoals struikheide, brem,
tandjesgras, liggend hersthooi, gewone veldbies en gewoon struisgras.
Een belangrijk erfgoedkundig element in het landschap is het blokvormig
ontginningspatroon met de typische beukendreven. De historische en
ecologische waarde van deze veelal oudere beuken is groot.
Kansen voor meer natuur
Door een gericht beheer willen we de natuurwaarden in het Ganzeveld
versterken. Daarom hebben we al een beheerplan uitgewerkt. De
hoofddoelstelling is een structuurrijk bos. We willen deze doelstelling stap
voor stap realiseren. Door gerichte dunningen wordt het kronendak open
en vindt spontane verjonging van het bos plaats. Daarnaast zullen we door
groepsgewijze kappingen open plekken in het bos creëren. Natuurlijk
bevorderen we bij de verschillende maatregelen streekeigen en inheemse
soorten ten nadele van exoten zoals Amerikaanse eik en de
naaldhoutaanplanten. De ingrepen moeten leiden tot een mooi,
gestructureerd bos waarin open plekken afgewisseld worden met meer
gesloten plekken, waar jonge en oudere bomen door elkaar staan en er een
soortenrijke struik- en kruidlaag voorkomt.
We willen graag ook meer dood hout, want dat zorgt paradoxaal genoeg
voor meer leven in het bos. Tal van dieren en planten zijn voor hun
voortbestaan afhankelijk van dood hout: vogels zoals spechten en andere
holenbroeders, vleermuizen en vele insecten- en paddestoelensoorten. We
gaan daarom hier en daar oudere ringen in plaats van vellen. Zo sterven de
bomen staand en zo zorgen we voor dood hout.
Op een aantal plaatsen zullen we de heide in het bos kansen geven door de
open plekken te maaien. Op een aantal percelen gaan we aan
hakhoutbeheer doen. Hierbij worden om de 10 à 15 jaar bomen en struiken
op 20 cm boven de grond afgezaagd met als doel ze weer te laten uitlopen.
Deze beheersvorm werd vroeger veel toegepast, omdat hij veel brandhout
oplevert. Ook ecologisch is deze beheersvorm interessant. Door

hakhoutbeheer krijgt de kruidlaag extra licht en dat helpt verschillende
heidesoorten om zich te ontwikkelen.
De waardevolle beukendreven zullen we natuurlijk maximaal behouden.
De bedoeling is dat de beuken zeer oud kunnen worden. De ecologische
waarde van de oude beuken is namelijk zeer groot; denk maar aan de
spechten die hun nesten in de oude beuken maken. We voorzien ook de
aanplant van een aantal nieuwe beukendreven. Hiermee zorgen we voor
verjonging en een alternatief op lange termijn voor de huidige dreven. Een
bosbeheerder moet op lange termijn denken…
Kansen voor meer bos
We hebben ook een 5-tal ha graslanden en akkers aangekocht. We hebben
afspraken gemaakt met de landbouwer die ze gebruikt. Hij zal de percelen
nog 5 jaar bewerken. Het is de bedoeling van Natuurpunt om er daarna aan
bosuitbreiding te doen. In 2003 werd voor het Meetjesland een
bosuitbreidingsstudie opgemaakt. Voor de omgeving van de
Markettebossen (waaronder het Ganzeveld) was 50 ha bosuitbreiding
voorzien. Een kleine 10 jaar na goedkeuring van de studie is er in het
gebied nog geen enkel bos bijgekomen. Door de aankoop zal Natuurpunt
nu alvast 10% van de beoogde doelstelling kunnen realiseren.
Natuur voor iedereen
De voorbije jaren was het bos niet toegankelijk. Natuurpunt heeft een
permanent wandeltraject ingericht van ongeveer 2 km, hoofdzakelijk in
bestaande dreven. Het startpunt van deze wandellus ligt aan de Ganzeplas
(net
ten
Zuiden
van
de
E40,
zie
ook
http://www.natuurpuntaalter.be/wandellus_ganzeveld). Aanvullend wordt
nog een nieuw pad voorzien van ongeveer 300 m. Het westelijke deel van
het bos zal niet permanent toegankelijk zijn. Het doel is om er voldoende
rust te behouden voor o.m. de reeën en broedvogels.

Activiteit in de kijker : Vlinderen door het
Maldegemveld (Zondag 14/07)
Ben je een groentje in het herkennen van vlinders, of heb je vlinders in de
buik en wil je mee op zoek naar de kleine ijsvogelvlinder, het dikkopje of
de hageheld dan is dit de ideale gelegenheid!
Aansluitend is er vrijblijvend de mogelijkheid tot een uitgebreid aperitief
met hapjes in het Jagershof (€ 7,5 pp volwassen en € 4 pp kinderen).
Deelname aan de wandeling is gratis!
Wanneer: 14 juli 2013; Aanvang 9u30/ einde voorzien 12u
Afspraakplaats: Parking ANB, Drongengoedweg.
Inschrijven: Voor het aperitief met hapjes, inschrijven vóór woensdag 10
juli bij
Steven
De
Bruycker
(0473
85
53
35,
Steven.debruycker@natuurpunt.be) of bij afwezigheid: Steven Degraer;
092363209)

Afgebeeld : Groentje

Activiteit in de kijker : op Zondag 2 juni 2013 :

In het Meetjesland vind je nog heel wat rustige en boeiende
fietswegen. Met de fiets door het bos of
langs een kanaal, tussen de weiden of
de kreken? Het kan allemaal tijdens de
Meetjeslandse Gordel. Ontdek een
heleboel extra activiteiten op je route.
De opbrengst van het evenement gaat
integraal naar de werking van
foto: Ludo Goossens
Natuurpunt in het Meetjesland.
Kies een route en trap op eigen tempo een lange of korte fietslus. Starten
is mogelijk tussen 10u en 15u in Zomergem, Eeklo (Het Leen), Aalter,
Ursel (Drongendoedhoeve), Evergem en Merendree. Je kan kiezen tussen
zeven verschillende routes met een eigen thema en traject.
Tijdens de fietstocht geniet je van open tuinen, proevertjes en
demonstraties, infostanden en animatie. De Watergroep stelt het
spaarbekken van Kluizen open voor Gordelaars. Aan onze infostand kan
je watervogels
beloeren door
een telescoop.
Vergeet
niet
om te genieten
van
een
drankje en pik
een
extra
activiteit mee
op het centrale
startpunt
in
basisschool
‘De Zandloper’
in Zomergem
(Zandstraat 25A, met laadpunt op zonne-energie voor elektrische fietsen!).

We zorgen voor een flinke portie fietsplezier met een demonstratie
retrofietsen. Fiets mee met Lieven Scheire (start om 15u) of maak een
retrofietstocht in Zomergem (start om 10u en 14u).
Vergeet niet om onderweg wat inspiratie op te doen in één van de open
tuinen :
* Kerhoek 24, 9930 Zomergem (open 10-17u) : Deze eigenzinnig
opgevatte tuin is een wilde siertuin vol leven: insecten, vogels maar ook
fietsers
van
onze
gordel
zijn
er
welkom...
* Konijntje 8, 9910 Ursel (open 10-17u): In deze natuurlijke tuin vind je
veel inheemse bomen en struiken. Er is ook een bijenstand aanwezig en
heel wat neerhofdieren. Een kleine natuurlijke vijver en een heerlijke
variatie aan bloemen zorgen voor kleur en leven in de tuin.
Weet je wat je in de tuin wil planten, dan kan je in Het Leen zelf wilde
planten kopen voor in je tuin. In de Drongengoedhoeve (één van de
startpunten en tevens infopunt, Drongengoedweg 9, 9910 Ursel, open 1017u) leer je meer over de geschiedenis van het gebied waar je door fietst.
Een aanrader.
Organisatie: Natuurpunt en Partners Meetjesland, de Meetjeslandse
afdelingen van Natuurpunt en het Regionaal Landschap Meetjesland. Met
dank aan Fietsersbond Eeklo, Toerisme Meetjesland, het Agentschap voor
Natuur en Bos, Velt de provincie Oost-Vlaanderen en heel wat andere
partners. Met de energie van Ecopuur en andere sponsors.
www.meetjeslandsegordel.be – 09 3779300 - info@meetjeslandsegordel.be

Activiteit in de kijker : Krakkefeesten op Zondag 18/08
Ontdek de bloeiende heide van het Maldegemveld en het Drongengoed !
Zondag 18 augustus is hét moment om te genieten van de bloeiende heide.
Volg het vrij wandelparcours van ongeveer 4,5 km doorheen het
Drongengoedgebied. Tijdens de wandeling maak je kennis met bos en
heide in het Drongengoed en het Maldegemveld en de werken die de
komende jaren zullen plaatsvinden met vijf interactieve stops rond thema’s
als begrazing door schapen en Galloway runderen, waterhuishouding,
bosbeheer, plaggen en bezembinden. Kinderen worden extra verwend met
leuke activiteiten onderweg. Het wordt een boeiende ontdekkingstocht
voor jong en oud!
Uitvalsbasis is de Drongengoedhoeve tussen 13:30 en 18 uur.
Bereikbaarheid: met de fiets kan je tot aan de Drongengoedhoeve fietsen.
Met de wagen parkeer je op de taxibaan van het vliegveld (ingang vlakbij
het Jagershof).
Randanimatie op de Drongengoedhoeve : Bijenhotels knutselen,
demonstratie schapen hoeden en workshop wolbewerking en vilten,
verhalen over het
Drongengoed en
Maldegemveld,
kleibewerking,
ambachtelijk brood
bakken en tal van
andere activiteiten.
Een
evenement
georganiseerd door
Drongengoed
in
Beweging,
een
samenwerking
tussen ANB, NP,
NPM, RLM, JNM
en de gemeenten Maldegem en Knesselare en de Drongengoedgidsen.

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: 2930212075-88, IBAN BE56 2930 2120 7588. 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 nummer 6627 en voor het Torrebos is dit 6639.

CONTACTPERSONEN
Steven
Degraer
John
Beylemans
Johan
Bosmans

Hoeksken 15, 9910
Ursel
Aardenburgkalseide
396, 9990
Maldegem
Onderdijke 41,
9991 Adegem

Luc
Dellafaille
Kurt De
Kesel
Dirk
Develter

Vellare 41, 9920
Lovendegem
Kluizestraat 50,
9910 Knesselare
Torredreef 5, 9990
Maldegem

Karel Tack Eduard
Neelemanslaan 5,
9900 Eeklo
Etienne
Westvoordestraat
Vanaelst 21b, 9910
Knesselare
Frank
Pontweg 29, 9880
Verheye
Aalter

Voorzitter

09 236 32 09

steven.degraer@ugent.be
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vanaelst.etienne@skynet.be
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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!

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. Wij
zetten ons in voor meer
en betere natuur, zowel
binnen als buiten natuurgebieden. Natuur om in te wandelen of fietsen,
natuur om van te genieten.
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.

