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Samen met ruim 87 000 gezinnen geef je zo een krachtig signaal aan de overheid. Jouw
lidmaatschap stelt ons in staat om méér natuur te beschermen. Het lidgeld bedraagt
24 euro voor het hele gezin.

Opvang
Centrum
Wingene

Penitentiair
Landbouwcentrum

Je geniet van volgende voordelen:

De Radio

Zendstation

Je mooiste avontuur begint hier...

Gratis!
Jouw geschenk
als nieuw lid.
4 x Natuur.blad
Je ontvangt 4 x per jaar Natuur.blad, ons
ledenblad boordevol informatie over de
natuur in Vlaanderen.

Afdelingstijdschrift
De plaatselijke afdeling nodigt je uit om deel
te nemen aan haar activiteiten. Je blijft op
de hoogte via een nieuwsbrief of een lokaal
contactblad.

Wandelingen en fietstochten
Je kan – met het hele gezin – gratis
deelnemen aan alle geleide wandelingen en
fietstochten van Natuurpunt.

De gegevens die via deze folder worden verworven, zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en
communicatie door Natuurpunt vzw. Raadpleging en correctie is steeds mogelijk conform de wet i.v.m. de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kan ons contacteren via privacy@natuurpunt.be.
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Predikherenbossen

10% korting in de Natuurpuntwinkel
Je geniet 10% ledenkorting bij aankoop van
boeken, t-shirts, verrekijkers e.a. in de
Natuurpunt-winkel.

led

Het Haantje

Doomkerke

start

grasland

militair domein

laarzenpad

bos

zendmast

Fiets- en wandelgids

Aardgas-natuurwandeling (6 km)

akker

horeca-zaak

Je ontvangt een welkomstpakket met daarin
onze fraaie Fiets- en wandelgids met 33
uitgestippelde wandelingen en fietstochten in
de mooiste natuurgebieden van Vlaanderen
en Wallonië.

rode wandeling (4 km)

bebouwing

CD met vogelgeluiden
In het welkomstpakket vind je ook een
CD met de meest voorkomende vogelgeluiden.

mozaïek van heide, grasland en hakhout

Aardgas, natuurlijk!
Natuur voor iedereen! Dat is het motto van Natuurpunt. Met de steun van Aardgas,
natuurvriendelijke energiebron, willen we natuurgebieden beter toegankelijk maken
en openstellen voor het publiek. Samen realiseerden we een bijzondere Fiets- en
wandelgids. Daarin vind je 33 uitgestippelde wandelingen en fietstochten in de
mooiste gebieden van Natuurpunt en onze Franstalige zustervereniging Natagora.
Alle leden van Natuurpunt krijgen deze handige gids cadeau.

V.U.: Willy Ibens • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen. Foto's: Christine Verscheure, Ruben Walleyn, Eckhart Kuijken
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Word lid van Natuurpunt!

Gulke Putten
Wingene-Ruiselede
Hasselt

P U T T E N

bijzonder gaat het om de soorten en biotopen die bescherming genieten in het kader van de Vogel-

identificatienummer: 00409423736

0 0
2 4

nieuw lid via Gulke Putten

begrazingsblokken – waar de Galloway-runderen

(IBAN = BE56 2930 2120 7588 • BIC = GEBABEBB) van Natuurpunt, met vermelding ‘Gulke Putten,

weiland, akkerland en bos. Daarbij werd stelselma-

Zo overleefden natte en droge heidevegetaties,

Gewone dopheide en struikheide kennen een

vrij rondlopen – is het aangewezen om geen hon-

project 5540’. Voor giften vanaf 30 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd.

tig een dicht netwerk van dreven aangelegd, dat

heischrale graslanden en hakhoutbosjes. Opval-

eerder Noord-Atlantische verspreiding. De com-

den mee te nemen. De begrazingsblokken hebben

tot vandaag als dambordpatroon in het landschap

lende verschijningen zijn beenbreek, zonnedauw,

binatie van soorten uit beide subtypes maakt het

een raster met toegang via klaphekkens. Steeds

herkenbaar is.

maanvaren, vleugeltjesbloem en tormentil. In

gebied uniek op Europese schaal.

goed sluiten is de boodschap!

Begin 20ste eeuw verwierf de RTT (nu Belgacom)

het najaar vinden we er een rijkdom aan padden-

hier meer dan 200 hectare. Het zendstation werd

stoelen, met opvallend veel soorten wasplaten.

in 2001 eigendom van Defensie. In 1969 werd een

Twee vlindersoorten van de Gulke Putten, aard-

eerste perceel als natuurreservaat gehuurd door

beivlinder en groentje, zijn elders in Vlaanderen

Natuurpunt. Stelselmatig kon de beheerde opper-

sterk bedreigd. De boompieper broedt nog in het

vlakte binnen het zendstation worden uitgebreid

gebied. Het beheer wordt gedragen door vrijwil-

tot bijna 70 hectare. Om kortsluitingen en brand

ligers, landbouwers en de terreinarbeiders van

te vermijden moest de omgeving van de zendmas-

Natuurpunt. Voor de aankoop van gronden en voor

Meer info:

ten open gehouden worden. Er werd dus volop

het nodige omvormingsbeheer krijgt Natuurpunt

Natuurpunt Gulke Putten • 050-78 94 63 • Eckhart Kuijken en Christine Verscheure

gemaaid en gekapt, waardoor de heide bewaard

de steun van de Europese Unie in het kader van

christine.verscheure@scarlet.be

bleef. De voorbije jaren werd, onder andere door

het LIFE+ fonds.

G U L K E
N A T U U R P U N T
C O X I E S T R A A T
1 1
2 8 0 0
M E C H E L E N

laatste komt talrijk voor in de Gulke Putten.

Naam en adres begunstigde
Nom et adresse bénéficiaire

werden grote delen van het gebied open gehouden.

G E B A B E B B

ontginningen waarbij heide werd omgezet naar

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire

Je kan dit project steunen door een gift over te maken op het rekeningnummer 293-0212075-88

B E 1 7 2 3 0 0 0 4 4 2 3 3 2 1

gelaten, maar graag overal aan de leiband. In de

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)

staan verschillende infoborden. Honden zijn toe-

andere rode dophei en tweenervige zegge; deze

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre

Kempen. Atlantische plantensoorten zijn onder

Door actief maaien, kappen, plaggen en begrazen

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)

Natuur van internationale waarde

het begin van de 19de eeuw startten grootschalige

✓ GEZINSLIDMAATSCHAP

of werden ontgonnen tot landbouwgrond. Vanaf

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur

toegankelijk te maken zodat iedereen er mee van kan genieten.

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case

lus (= Aardgas-natuurwandeling, 6 km). Onderweg

Handtekening(en)
Signature(s)

de Noord-Atlantische heide van Nederland en de

toen aanwezige visvijvers. Deze vijvers verlandden

lijke natuurwaarden te behouden en te herstellen, maar ook om deze topnatuur voor het brede publiek

POSTCODE EN GEMEENTE:

wandelpaden: een rode lus (4 km) en een blauwe

STRAAT EN NUMMER:

en Bretagne en vormt een overgangstype naar

HANDTEKENING

monument en industrieel archeologisch erfgoed.

rekening.

De benaming ‘By de Gulke Putten’ verwijst naar de

het herstel van dit unieke landschap. De Europese steun wordt niet alleen gebruikt om de uitzonder-

NAAM EN VOORNAAM:

Wingene (zie kaart). Er zijn twee bewegwijzerde

gift) te innen van mijn

bij de Atlantische heide van Zuidwest-Engeland

aangevuld met een

tion en de installaties zijn intussen beschermd als

mijn lidgeld (eventueel

deel van het vroegere uitgestrekte Bulskampveld.

steun van het LIFE+ programma van de Europese Unie kon Natuurpunt heel wat acties uitvoeren voor

OF IBAN:

vangcentrum Rode Kruis), Boskapeldreef 6, 8750

kelijke herroeping -,

‘Intermediair Atlantische heide’. Deze leunt aan

lijks - en tot uitdruk-

van de 100 hectare overschreden. Het zendsta-

de toelating om jaar-

genoemd, is terug te vinden op oude kaarten als

Door allerlei oorzaken is de natuur in de Gulke Putten niet overal even optimaal ontwikkeld. Met de

Ja, ik geef Natuurpunt

Parkeergelegenheid is er aan het OC Wingene (Op-

........... euro

Praktisch

in het bijzonder, groeit een speciaal type heide: de

GIFT (Giften vanaf 30 euro, bovenop het lidgeld, zijn fiscaal aftrekbaar)

In de Vlaamse zandstreek, en in de Gulke Putten

LIFE-project in de periode 1999-2003, de kaap

REKENINGNUMMER.:

terreinaankopen in het kader van een Europees

Wat nu het natuurgebied de Gulke Putten wordt

Bericht van
domiciliëring

Waar natuur en techniek samengaan

24,00 euro

bieden, goed voor een oppervlakte zo groot als Duitsland en Italië samen.

Graag in drukletters invullen en onder gesloten omslag terugzenden naar Natuurpunt • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen

richtlijn en de Habitatrichtlijn. Vandaag omvat het Europees Natura 2000-netwerk 18 000 natuurge-

A

CENT
natuurgebieden creëren waar het goed vertoeven is voor de meest bedreigde fauna en flora. In het

I

Alvast bedankt voor je lidmaatschap!

V

natuurgebieden. Met dit initiatief wil de Europese Unie een samenhangend netwerk van belangrijke

D

toekomst.

I

De Gulke Putten maken deel uit van het Natura 2000-netwerk van internationaal belangrijke

L

dan de moeite waard om te bewaren voor de

Indien je kiest voor domiciliëring volstaat het deze strook ingevuld terug
te sturen naar ons secretariaat. Een overschrijving is dan niet meer nodig.

U W

Natura 2000: Europees netwerk van natuurgebieden

E

Dit levende erfgoed uit het verleden is meer

N I

is voor velen uit de streek minder bekend.

Mededeling
Communication

De domiciliëring van jouw lidmaatschap bespaart ons jaarlijks heel
wat administratie én dus kosten. Het bedrag dat we zo besparen,
wordt integraal besteed aan het natuurbehoud.

een schat aan wilde planten en dieren leeft,

EUR

bekend beeld in het landschap. Dat daaronder

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT

Lid worden? Overschrijven is oké,
maar domiciliëren is nóg beter!

torens van het Zendstation van Wingene een

Bedrag / Montant

Tussen Beernem en Ruiselede zijn de vier hoge

