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Je mooiste avontuur begint hier...

V.U.: Willy Ibens • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen. Foto’s: Vilda/Verlinde-Willocx, François Van Bauwel, Natuurpuntarchief

Word lid van Natuurpunt!
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Samen met ruim 90 000 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.
Je geniet van volgende voordelen:
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Moerbrugsest

Lid worden? Overschrijven is oké,
maar domiciliëren is nóg beter!
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.
Indien je kiest voor domiciliëring volstaat het deze strook ingevuld terug
te sturen naar ons secretariaat. Een overschrijving is dan niet meer nodig.

Alvast bedankt voor je lidmaatschap!
met steun van

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.
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4 x Natuur.blad
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Gratis!
Jouw geschenk
als nieuw lid.
10% korting in de Natuurpuntwinkel
Je geniet 10% ledenkorting bij aankoop van
boeken, t-shirts, verrekijkers e.a. in de
Natuurpunt-winkel.
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moeras
open water
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bos/struweel
soortenrijk grasland/ruigte

Fiets- en wandelgids
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.

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

Vlaanderen fietsroute
wandelpad - 1,7 km
knuppelpad door moeras
kijkhut
kijkhut toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
kijkwand

Spoorweg

250m
125
De gegevens die via deze folder worden verworven, zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en
0

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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Vallei van de Zuidleie
Warandeputten (Oostkamp)

delijk droogvallende slikplaten in de vijvers komen
Water: bron van leven

allerlei waadvogels rusten of voedsel zoeken. De

De Warandeputten kennen een weelderig waterle-

absolute vedette is echter de ijsvogel. Dit juweeltje

ven. In het voorjaar krioelt het van de dikkopjes van

broedt jaarlijks in de steile oeverwand die speciaal

bruine en groene kikker en gewone pad. Alleen de

voor hem en voor oeverzwaluwen is aangelegd.

systemen voorkomen die niet gemest en niet intensief
begraasd worden.

Wastine: bloemenrijke graslanden en weelderige
struwelen vol vlinders

April, mei en juni zijn de maanden waarin de struwelen

De onbemeste graslanden in de Warandeputten

op hun mooist zijn. Onder begrazing worden steke-

worden in de zomer en het najaar begraasd met

lige soorten zoals sleedoorn, eenstijlige meidoorn,

Galloway-runderen, oorspronkelijk afkomstig uit

hondsroos en bramen bevoordeeld. Typische vogels

Schotland. Het zijn halfwilde, taaie koetjes die niet

zoals grasmus voelen zich hier in hun sas.

kieskeurig zijn voor hun voedsel en die gemakkelijk
in het wild kalveren. Ze worden daarom veel ingezet

Op de onbemeste graslanden komen vele tientallen

in natuurgebieden. Hun graasgedrag zorgt voor een

soorten kruiden voor. Op de drogere gronden zijn

gevarieerde vegetatiestructuur met vele soorten krui-

de meest opvallende gewone margriet, knoopkruid,

den. Waar ze minder grazen ontstaat bloemenrijke

wilde peen en gewone rolklaver. Op de natte plekken

ruigte en struweel. Het krioelt er van de dagvlinders,

vinden we o.a. pinksterbloem, kale jonker, moeras-

sprinkhanen en andere insecten. De begrazing geeft

spirea en moerasrolklaver. Hier en daar steekt ook

vorm aan een zeer gevarieerd en aantrekkelijk land-

de brede orchis zijn kop op. Typische vlindersoorten

schap dat we aanduiden met de term ‘wastine’. Was-

zijn oranjetipje, icarusblauwtje, vijfstippige Sint-

tine is een oud-Nederlandse naam voor ‘woestenij’ of

Jansvlinder, vuurvlinder en verschillende soorten

‘woeste grond’ en het was in onze contreien vroeger

zandoogjes. Maar wie goed kijkt kan nog heel wat

een veel voorkomend landschap op zogenaamde

andere soorten ontdekken.

Mandaat sepa Europese domiciliëring voor een terugkerende invordering
Meer info:
valleivandezuidleie@telenet.be • www.valleivandezuidleie.be
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Nieuw lid via Warandeputten
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van Natuurpunt, met vermelding ‘Vallei van de Zuidleie, gift 5506’. Voor giften vanaf 40 euro ontvang
je een fiscaal attest. De Warandeputten zijn Europees beschermd onder de Habitatrichtlijn.
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brengt aan de Warandeputten!

Je kan dit project steunen door een gift over te maken op het rekeningnummer BE56 2930 2120 7588

Door dit mandaat te ondertekenen, (a) geeft u toestemming aan Natuurpunt Beheer vzw
(BE58ZZZ0409423736) een opdracht te sturen naar uw bank om uw rekening te debiteren;
en (b) staat u uw bank toe om uw rekening te debiteren volgens de instructies van Natuurpunt
Beheer vzw. U hebt het recht op terugbetaling door uw bank volgens de voorwaarden die in uw
overeenkomst met uw bank zijn vastgelegd. Elke aanvraag tot terugbetaling moet voorgelegd
worden binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag van uw rekening werd gedebiteerd.

W A R A N D E

in Frankrijk of andere streken waar nog landbouw-

A

kennen we dit landschapstype vooral nog van op reis

Vergeet dus je verrekijker niet wanneer je een bezoek
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het koddigste kontje uit het hele vogelrijk. Op tij-

kleine karekiet, rietgors, waterral of porseleinhoen.

V

en kijkplezier!

Bulskampveld of Beverhoutsveld. Tegenwoordig

D

en de schattige dodaars. Die laatste heeft wellicht

beek is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

devegetaties. Hier leven meer mysterieuze vogels als

I

te zien, zoals kuif-, slob-, krak- of tafeleenden, fuut

gebied. Zo ontstond 10 ha gegarandeerd wandel-

lang zijn om voldoende stabiliteit te garanderen.

L

planten en dieren koloniseerden ondertussen het

pad langs de Rivierbeek. De kijkhut aan de Rivier-

onze vroegere ‘veldgebieden’, zoals het nabijgelegen

U W

wat geluk nog vele andere water- en moerasvogels

van het plankenpad moesten de steunpalen ruim 3 m

worden geleidelijk gekoloniseerd door riet- en lisdod-

E

de kijkhutten zijn op de grotere waterplassen met

door plankenpaden en kijkhutten. Allerlei typische

konden laten grazen. Dit was ondermeer het geval in

N I

Nieuwe waterpartijen en moeras werden ontsloten

kijkwanden. Honden zijn enkel toegelaten op het

je geduld wordt beloond. De ondiepe waterzones
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zijn makkelijk waarneembare vogelsoorten. Vanuit

de aanvoer van ijzerrijk grondwater. Bij de aanleg

G E B A B E B B

functie van natuur en natuurgerichte recreatie.

400 m plankenpad. Er zijn twee kijkhutten en twee

‘gemene gronden’, waar de aangelanden hun vee vrij
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Waterhoen, meerkoet, wilde eend en blauwe reiger

periodiek roestbruine kleur van het water wijst op
Spits de oren voor een schel “tsie-tsie” geluid en

B E

Zeekanaal) richtten het hele gebied volledig in in

het gebied is 1700 m, waarvan niet minder dan

E-MAIL:

en vooral de Vlaamse overheid (Waterwegen en

minuten stappen verwijderd. Een volledige lus in

een zeer zeldzaam fenomeen in Vlaanderen. De

HANDTEKENING

sierlijke waterjuffers.

op via drijftilvorming (drijvende veenpaketten),

POSTCODE EN GEMEENTE:

putten een saai opgespoten terrein. Natuurpunt

en het station van Oostkamp is slechts enkele

PLAATS

vleermuizen. Tussen de moerasvegetatie schuilen

belbus 79 stoppen aan de ingang van het gebied

ander kon spontaan evolueren. Er treedt verlanding

DATUM

van de Rivierbeek. Tot 2002 waren de Warande-

de jaren 1970 gekanaliseerd en de afgesneden me-

STRAAT - NUMMER - BUS:

verschillende soorten libellen en bij valavond ook

wezig langs het kanaal. Lijnbus 21 Brugge-Tielt en

Schuldeiser: Natuurpunt Beheer vzw
indentificatie BE58ZZZ0409423736
Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen
Contractnummer: 2010112122622365513

verdwenen de natte valleigronden aan de monding

Fietsstallingen, parking en picknicktafels zijn aan-

opvallende, gele dotterbloemen. De beek werd in

B E

heuse kwaakconcerten. Boven het water scheren

begeleidend elzenbroekbos met in het voorjaar

NAAM EN VOORNAAM:

wat nu De Warandeputten is, verbreed. Daarbij

Praktisch

BIC:

en op warme zomeravonden kan je genieten van

loopt er door een fraai overblijfsel van een beek-

IBAN:							

In de jaren tachtig werd het kanaal, ter hoogte van

betreden.

✓ GEZINSLIDMAATSCHAP

groene kikker verblijft het hele jaar door in het water

raden om het pad te verlaten en de drijftillen te

je ontdekken langs het plankenpad door een oude
meander van de Rivierbeek tegen de spoorweg. Je

Zuidleie, waaronder ook de Leiemeersen en Gevaerts.

Natuurontwikkeling

Een van de meest ‘wilde’ plekjes in het gebied kun

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

Bericht van domiciliëring

snoer van waardevolle natuurgebieden in de historische vallei van de

Het is dan ook - op levensgevaar - absoluut af te

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

aangrenzende bosgebied ‘de Warande’ en het maakt deel uit van een

Beekbegeleidend elzenbroekbos

GIFT (Giften vanaf 40 euro, bovenop het lidgeld, zijn fiscaal aftrekbaar)

unieke natuurparel: de Warandeputten. De naam verwijst naar het

24,00 euro

Langs het prachtige kanaal Gent-Brugge ligt in Moerbrugge een

