
Met dit jaarverslag wordt een overzicht gebracht: 
 waar we als lokale natuurvereniging voor staan en gaan;
 hoe onze werking eruit ziet;
 wat we in 2021 zoal realiseerden;
 wat we in 2022, alsook verder in de toekomst, in petto hebben;
 en hoe we dit, met onder andere steun van heel wat families in Zedelgem die lid zijn van 

Natuurpunt, allemaal kunnen realiseren. 

We houden dit verslag bevattelijk daar heel wat info over onze werking terug te vinden is via onze website.
Voel u alvast vrij om ons te contacteren indien u vragen of suggesties hebt. 
Veel leesgenot. 

Het bestuur 
Zedelgem, 1 maart 2022

Algemeen e-mailadres: info@natuurpuntzedelgem.be
Website: www.natuurpuntzedelgem.be
Bestuur:  www.natuurpuntzedelgem.be/contact
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Waar Natuurpunt voor gaat! 

Natuurpunt vzw is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging met in Vlaanderen op 31/12/2021 ruim 
130.000 gezinnen die lid zijn.

We beschermen kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Be-schermen, maar evengoed be-leven, be-
studeren, be-pleiten, be-sturen… Samenwerkingen… 
Zie www.natuurpunt.be/pagina/over-natuurpunt

Natuurpunt heeft 160 plaatselijke afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de lokale werking.
Thematische werkgroepen houden zich bezig met de studie (verspreiding, ecologie, fenologie, …) of 
bescherming van een bepaalde soortgroep. Er zijn zowel gewestelijke als lokale werkgroepen. 
Zie www.natuurpunt.be/pagina/afdelingen-werkgroepen-en-regionales

In 2001 is Natuurpunt ontstaan uit een fusie van meerdere verenigingen met onder andere het toenmalige 
Natuurreservaten en de Wielewaal.

De lokale afdeling Natuurpunt Zedelgem, afgekort NPZ:

 werd opgericht in 1991 onder de toenmalige naam van Natuurreservaten, waarbij het zijn eerste 
natuurreservaatje ‘De Pilse’ aankocht;

 telt 480 leden op d.d. 31/12/2021;
 kan rekenen op ondersteuning vanuit de koepelorganisatie Natuurpunt;
 valt regionaal onder de koepel van Natuurpunt Brugs Ommeland en Middenkust, afgekort NP-BOM.

www.natuurpuntbrugsommeland.be

Beheer van 6 natuurgebieden

De 6 natuurgebieden die NPZ beheert zijn aangeduid op onderstaande kaart. Ze zijn allen gelegen binnen 
het afstroomgebied van de Kerkebeek. 

 De Pilse  
 Plaisiersbos  
 Hoogveld  
 Doeveren  
 Vallei van de Kerkebeek  
 Smisjesbos

Hoogveld en Doeveren zijn grensoverschrijdend met de gemeente Oostkamp. 
Het Smisjesbos is gelegen in Sint-Michiels, nabij de dorpskern van de gemeente Loppem.

Naast gronden dat NPZ in eigendom heeft staat NPZ ook voor het beheer van gebieden die eigendom zijn 
van de gemeente. De gemeente investeert in natuur en bos in de context van het gemeentelijk milieu- en 
natuurbeleid.  De samenwerking van Natuurpunt met de gemeente is geregeld in een 
beheerovereenkomst. 
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Situering van de 6 gebieden beheerd door Natuurpunt Zedelgem, allen gelegen in het afstroomgebied van 
de Kerkebeek.

1 De Pilse

2 Plaisiersbos

3 Hoogveld

4 Doeveren

5 Vallei van de Kerkebeek

6 Smisjesbos
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Zilleghemveld – een gefundeerd beheerplan

Voor al onze gebieden is een
beheerplan opgesteld. Al
onze gebieden zijn
geclusterd onder de noemer
Zilleghemveld. 

Verwijzend naar enerzijds
Zedelgem en anderzijds de
veldgebieden die er
voorkomen. Hoogveld,
Baasveld, Merkemveld.  Ook
het natuurgebied
Plaisiersbos en Doeveren zijn
gelegen in veldgebied. 

In een beheerplan wordt
uitgegaan van de
uitgangssituatie van
bepaalde biotopen, waarvan
sommigen in een recent
verleden weiland of
akkerland waren, en anderen
dan bos. 

Naar welke natuurwaarden
wordt gestreefd. Welke
soorten planten, mossen,
insecten, zoogdieren, enz
hebben we voor ogen. Rekening houdend met de aanwezige milieuaspecten: bodemsoort, water, huidig en 
evoluerend klimaat.

Om doelstellingen te halen, op korte, middellange of langere termijn, wordt beslist welk soort beheer moet 
worden toegepast. Planten we nieuw bos op voormalige weiden en akkers? Kappen we een stuk bos om de 
heide van weleer terug te krijgen? Op welke plaatsen is het interessant om bloemrijke graslanden te 
hebben die een variatie aan spinnen, insecten, vlinders, … kunnen herbergen. Krijgen we die zwarte specht 
terug die sedert 35 jaar niet meer is verschenen? En de nachtzwaluw die hier ooit heeft gebroed.
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In de zandstreek ten zuiden en zuidoosten van Brugge komen heel wat 
veldgebieden voor.

De Vlaamse zandstreek was in de late bronstijd grotendeels bedekt met 
gemengd loofwoud. Vanaf 10.000 jaar voor Christus verminderde het aandeel 
bos in het landschap behoorlijk, vooral door kappen en overbeweiding. Onder 
invloed van overbeweiding evolueerden de resterende bossen in de late 
middeleeuwen tot boomrijke heiden.

Deze mix van bos en heide werd ‘wastine’ genoemd. De gronden werden door 
een eerste ontginningsgolf in de 10de en 11de eeuw deels terug ingeplant met 
loofbos. Speciaal voor de ontginning werden abdijhoeven gesticht, die we nu 
nog terugvinden in de buurt van Brugge en het Maldegemveld.

Vanaf de 13de eeuw vonden we hier ook visvijvers terug. Die waren gelegen in 
(al dan niet) natuurlijke laagten in het landschap of ontstonden door het 
afdammen van beken.

Op de laatmiddeleeuwse kaarten van Ferraris vinden we de term ‘veld’ terug. De 
resterende heide werd vanaf de tweede helft van de 18de eeuw aan een ijltempo 
omgezet tot akkers of ingeplant met naaldhout terwijl de vijvers in onbruik 
raakten en evolueerden tot bos, natte graslanden of zelfs akkerland. De 
grootschalige veldontginning ging gepaard met de aanleg van kaarsrechte 
dreven. Die tekenen nog steeds een dambordpatroon in het huidige landschap. 
De dreven hebben naast een landschappelijke waarde ook een ecologische 
functie. Heel wat heiderelicten bleven er immers bewaard.



Hoe zijn we georganiseerd?
Onze werking houdt heel wat aspecten in

 Beheren en inrichten van gebieden in eigendom of waar met de gemeente een 
beheerovereenkomst is afgesloten. Maaien, bestrijding invasieve exoten, begrazing door vee, 
kappingen, plaggen, inrichting en onderhoud wandellussen, en meer.

 Educatie en sensibilisatie: organisatie van geleide wandelingen, specifieke cursussen, infostand.
 Communicatie: website, nieuwsbrieven, folders, enz.
 Financiële acties.
 Organisatie van publieksactiviteiten, zoals o.a. de jaarlijks terugkerende Dag van de Natuur, en het 

cyclisch organiseren van een Feest in ‘t Bos.
 Samenwerkingen met privé partners, zoals o.a. de financiering en realisatie van bijkomend bos.
 Aankopen van bijkomende percelen met als doel onze gebieden uit te breiden en zo tot 

duurzamere natuurherstel te komen.
 …

Voor elk gebied een beheerteam met als aanspreekpunt een 
conservator
Voor elke natuurgebied is er een beheerteam dat regelmatig overleg pleegt hoe verder beheer, nadere 
inrichtingen, recreatie, problemen, enz. het best worden aangepakt. 
Het beheerteam:

 kan rekenen op tal van vrijwilligers die mee uitvoering helpen geven aan beheer;
 kan beroep doen op ondersteuning van professionele terreinmensen van Natuurpunt.

Per natuurgebied is er een conservator die samenwerkt met het beheerteam.  De conservator is het 
aangezicht en het aanspreekpunt van een natuurgebied.

Werkdagen en “De Woensdagploeg”
 In alle gebieden komen vrijwilligers samen op werkdagen (in weekends) om eenvoudige 

beheerstaken uit te voeren op een hele of op een halve dag. Dit kan één keer in de maand zijn, of 
minder frequent. 

 De Woensdagploeg is een
bijzondere kern van vrijwilligers
die in samenwerking met
mensen met een beperking uit
de organisaties Oranje en Regina
Celis (jong dementerenden) in al
onze gebieden actief is. Wekelijks
op woensdagvoormiddagen
trekken zij met gereedschap én
het vaandel van inclusiviteit onze
gebieden in om de beheerteams
bij te staan waar nodig. Een uniek
project met gedreven mensen
aan boord!

De data en contactpersonen voor
werkdagen vind je op de website.
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Tal van vrijwilligers zetten zich in de luwte in voor allerhande taken
Het is fijn vast te stellen dat zoveel vrijwilligers hun weg vinden naar Natuurpunt Zedelgem. Ze zetten zich 
regelmatig of sporadisch in voor een veelheid van aspecten gaande van beheerwerken, financiële acties, 
een infostand bemannen, de catering verzorgen op één of ander evenement en meer.

Het afdelingsbestuur komt maandelijks bijeen om te delen, te 
overleggen en te beslissen
Het bestuur is samengesteld uit: 

 voorzitter;
 penningmeester;
 de conservators van de verschillende gebieden;
 verantwoordelijken van diverse werkgroepen;
 bezielde mensen die van uit hun kennis en/of wijsheid helpen te beraden en te besturen.

NPZ kent volgende werkgroepen
 De Woensdagploeg die wekelijks samen komt in één of ander natuurgebied om gestaag één of 

ander beheerwerk aan te pakken. 
 Educatie,  gidsen
 Vogelwerkgroep
 Hazelwormclub
 Werkgroep Amfibieën

NPZ is afgevaardigd in andere (overkoepelende) besturen en raden 
In deze raden brengt een bestuurslid van NPZ vragen en info en advies over vanuit onze lokale werking, en 
vice versa wordt ondersteuning en info aangebracht vanuit deze externe of overkoepelende organisaties.

 Koepelorganisatie Natuurpunt vzw : 4 afgevaardigen van NPZ onder de thema’s beleid, beheer, 
educatie en aankopen.

 Natuurpunt Brugs Ommeland en Middenkust.
 Regionaal Landschap Houtland en Polders.
 West-Vlaamse Milieufederatie.
 Gecoro Zedelgem.
 Houtig erfgoed.
 Beheers commissie park van Loppem.
 Bijenwerkgroep Zedelgem.
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Externe samenwerkingen
Regelmatig vinden tijdelijke samenwerkingen plaats tussen NPZ en externe partners, zoals bijvoorbeeld:

 de aanplant van een geboortebos i.s.m. de Gezinsbond en de gemeente;
 het uitvoeren van beheerwerken door een jeugdbeweging;
 de aankoop en aanplant van nieuw bos gesponsord door een bedrijf. 

 

Jaarlijks een Algemene Vergadering voor alle leden van Natuurpunt, 
actief of niet
Het jaarlijks samenbrengen van de leden van Natuurpunt die woonachtig zijn in de gemeente Zedelgem 
heeft als doel om ook niet actieve leden mee te betrekken in de werking van NPZ. Op de Algemene 
Vergadering wordt feedback gegeven over financiën, begroting, uitgevoerde en geplande werken. Ook de 
aanduiding en zo nodig verkiezing van bestuursleden hoort tot de formaliteit van een Algemene 
Vergadering. 

Financiën – hoe bedruipen we de werking van 
Natuurpunt Zedelgem
Waar hebben we zoal centen voor nodig?

 Aankoop van bijkomende gebieden.
 Het beheer van onze gebieden. Werktuigen, brandstof, het betalen van een loonwerker, de 

begrazing door Galloways, enz.
 De inrichting van onze gebieden. Zoals bijvoorbeeld het graven van poelen, het plaatsen van 

afsluitingen, enz.
 Communicatie, het onderhoud van de website, het maken van infofolders van onze gebieden.

Waar halen we de kluiten vandaan? 
 Een deel van het lidgeld komt ten goede van de lokale werking. 
 Giften.
 Financiële acties, zoals o.a. 

◦ de jaarlijkse verkoop van de Natuurpuntkalender;
◦ het deelnemen met verschillende teams aan Expeditie Natuurpunt.

 Subsidies.
 Sponsoring uit tijdelijke samenwerkingsverbanden. 
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Wat hebben we in 2021 gerealiseerd?
In 2021 hadden we uiteraard onze reguliere beheerstaken- BAU
BAU staat voor “Business as Usual”. Gestaag worden terugkerende beheeraspecten uitgevoerd: 

 de wandelinfrastructuur wordt onderhouden: paden maaien, herstellen van wegwijzers en 
bruggen, snoeien van overhangende takken, herstel van zitbanken, enz. ;

 welkomstborden krijgen af en toe een make-over;
 continue aandacht gaat naar het bestrijden van invasieve exoten zoals duizendknoop, 

rododendron, Amerikaanse vogelkers en andere;
 poelen moeten lichtrijk blijven. Opslag van wilg, els, ..., alsook sommige waterplanten zoals o.a. 

lisdodde, die aanleiding geeft tot het verlanden van waterpartijen, worden verwijderd;
 waar runderen grazen, moet de kudde regelmatig gecontroleerd worden. Het raster moet te allen 

tijde dicht zijn;
 waar recentelijk nieuw bos werd aangeplant gaat aandacht naar het vrijstellen van het jong 

bosgoed. Daar waar nodig geacht, wordt er wat kruidvegetatie gemaaid om de jonge bomen toe te 
laten aan te slaan; 

 om wraatschade aan jonge bomen te verhinderen, voornamelijk van reeën, wordt er schapenwol 
gewikkeld rond jong bosgoed;

 goed nabuurschap houdt onder andere in dat we regelmatig eens een rand aan de perceelgrens 
met een buur maaien of afzetten;

 dreven worden opgesnoeid;
 zwerfvuil, en jammer genoeg nu eens en dan een sluikstorting wordt onmiddellijk verwijderd;
 en meer. 

Specifiek beheer in sommige van onze gebieden
 In Doeveren wordt elk jaar een deel van de heide verjongd door te maaien.
 In het Plaisiersbos gaat er aandacht naar het stukje speelbos waar jeugdbewegingen en jongeren 

vrij zijn om te ravotten en kampen te bouwen naar hartenlust. 
 In de Vallei van de Kerkebeek is beheer herleid tot het minimum. In dit gebiedje, dat op vandaag 

niet toegankelijk is voor het publiek, laat men de natuur echt maximaal zijn gang gaan. 
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Uitbreidingen van onze natuurgebieden
Doeveren: de aankoop van extra 25 ha grenzend aan Oost-Doeveren in Oostkamp, is een mijlpaal voor 
onze afdeling.  

Hoogveld: aankoop van circa 2 ha, ten oosten van de Langedijkbeek.

De Pilse:  aankoop van 4.5OO m² waardoor de verbinding tussen de Berkenhagestraat en de Pilsestraat 
een feit is. 

Bijzondere beheer- en inrichtingsmaatregelen
Doeveren:

 in 2021 werd via een Projectsubsidie Natuur (subsidie van de Vlaamse Overheid, georganiseerd 
door het Natuur en Bos) komaf gemaakt met de laatste rododendron in Doeveren. Aannemers 
hebben op enkele weken tijd de grote massieven van deze exoot gerooid en afgevoerd. Na vele 
jaren noeste arbeid door vrijwilligers is zo de tweede helft van het gebied ‘schoongemaakt’ en is 
Doeveren officieel ‘rodo-vrij’

 met dezelfde eenmalige projectsubsidie werden enkele poelen geruimd en werden een aantal 
hekken en poorten vernieuwd.

Bosuitbreiding
Doeveren 2 ha: 28 november 2022. Op de Dag van de Natuur en in de weekends die erop volgden werd 2 
ha bos bijgeplant op voormalige akkers en weiden. We konden dit realiseren samen met WINSOL. Het 
bedrijf leverde financiële steun bij de aankoop van de gronden en hun medewerkers kwamen samen met 
onze vrijwilligers de eerste planten in de grond steken in apocalytisch regenweer! Intussen is het al wat 
droger en is de beplanting afgewerkt. De bomen werden tegen reewild beschermd met schapenwol! 
Enkele sfeerbeelden.

Hoogveld 1 ha: zowel in februari als in december werd op nieuwe aangekochte percelen in Hoogveld 1 ha 
bos aangeplant. 
Enkele sfeerbeelden.

Gidsbeurten, wandelingen, cursussen
In de context van de Covid maatregelen zagen we ons in 2021 verplicht de geplande activiteiten van januari
t.e.m. mei te afgelasten. 

 9/5 eetbare paddenstoelen in Hoogveld 
 23/5 informatieve wandeling en uitleg beheerwerken in Doeveren 
 6/6 moerasgebiedje nabij de kerk: De Pilse 
 9/7 nachtleven in Plaisiersbos 
 22/8 natuur- en erfgoedsite Kamp Vloethemveld 
 5/9 via het bos voor de wetenschap naar de heide toren in Vloethemveld
 12/9 wandelen in de Doeveren-se heide 
 31/10 herfstwandeling in Hoogveld 

Cursus wilde bijen, 4 webinars en 3 veldexcursies (van maart tot juni)
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Kleinschalig onderzoek: inventarisatie broedvogels, monitoring 
amfibieën en hazelworm
In 2021 waren diverse vrijwilligers van NP Zedelgem in de weer met kleine onderzoeken naar broedvogels. 
Doel is elk jaar een ander gebied onder de loep te nemen en te polsen naar tendensen over de jaren heen.
De gegevens worden bijgehouden in AVIMAP. De vogelwerkgroep kan je ongetwijfeld verder informeren.

In 2021 werd het voorkomen van hazelwormen in Doeveren gemonitord door het leggen en controleren 
van golfplaten. Er werden enkel een paar dieren gezien die ironisch genoeg niet onder de platen lagen, 
maar dit onderzoekje wordt wellicht vervolgd.

Traditioneel houdt NPZ de trends in de populaties van amfibieën goed bij door fuiken uit te leggen in de 
vele poelen in onze gebieden. Het levert ieder jaar meer info op over het voorkomen van de belangrijkste 
soorten, de vinpootsalamander in het bijzonder. 

Publieksactiviteiten
Feest in het Bos is een evenement dat Natuurpunt Zedelgem om de 2 jaar houdt in de zomermaanden. Dit 
jaar vond het plaats in Doeveren op 9 en 10 oktober. In de context van Covid werd het, in vergelijking met 
vorige edities een afgeslankte versie. Zo geen vliegend tapijt waar kinderen door een boerenpaard 
voortgetrokken werden. Wel een grimestand, een knutselstand om vogelnestjes te fabriceren, en een 
mogelijkheid om met klei potten te draaien of te boetseren. 

Het 20-jarig bestaan van Natuurpunt werd eveneens in de kijker geplaatst op het Feest in ‘t Bos evenement.

Bar Canard – een gerenoveerde woonwagen als mobiele bar en 
infostand op activiteiten
Niet alledaags. Natuurpunt Zedelgem kreeg in 2019 een woonwagen in zijn schoot geworpen. Een project 
was geboren om deze te renoveren en in te zetten als mobiele post bij publieksactiviteiten. Als bar, als 
infostand. 

De woonwagen werd voor het eerst in gebruik genomen op onze publieksactiviteit ‘Feest in Bos’. 
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Wat hebben we in petto voor 2022 en verder?
Gestaag worden terugkerende beheeraspecten uitgevoerd. 
De Business As Usual, BAU zoals vermeld onder het hoofdstuk wat we in 2021 realiseerden. 

Specifiek voor 2022.

Doeveren
 Bijplanten kloempen van bomen in bestaand bos na het rooien van rododendron.
 Plaatsen van een raster tegen ree om de nieuwe aanplant te beschermen.
 Heidebeheer komt jaarlijks terug.
 Nazorg van uitgevoerde rodobestrijding.
 Onderzoek van de inrichting, toegankelijkheid en beheer van het nieuwe Oost-Doeveren.
 Uitbouwen van open plekken in jonge verbossingen om de schrale heide- en graslandvegetaties te 

verbinden.

De Pilse: 
 In 2022 is een aankoop voorzien door de gemeente die de omgeving van het moerasgebied ‘De 

Pilse’, verder zal doen uitbreiden voor natuurontwikkeling. 
 Inzake toegankelijkheid, natuurbeleving en recreatief medegebruik wordt samengewerkt met de 

gemeente en Westtoer om een aantal inrichtingen te realiseren. Een fietsverbinding tussen de 
Berkenhagestraat en de Pilsestraat maakt deel uit van dit project.
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