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De Dag van de Natuur beleefde dit jaar een jubileumeditie.  Het was de 35ste keer dat Dag van de Natuur, 

georganiseerd werd in West-Vlaanderen. Dit werd gevierd in provinciaal domein Baliekouter.  Een domein dat 

ook in het werkingsgebied ligt van Natuurpunt De Torenvalk.  Zij begonnen met deze werkdag 35 jaar geleden 

in het Tieltse met de bedoeling deze natuurarme streek te voorzien met meer kwalitatief  groen.  Nu vele jaren 

later, mag De Torenvalk fi er zijn op wat ze gedaan heeft voor de natuur in deze streek.  Niet in het minst door 

de vele plantprojecten, die ze jaarlijks voor hun rekening nemen op Dag van de Natuur .  Jammergenoeg zal 

Dag van de Natuur 2013 waarschijnlijk ook de laatste geweest zijn, die in deze vorm door de Provincie wordt 

ondersteund. Maar Dag van de Natuur zal in West-Vlaanderen, net als in de andere provincies,  alleszins wel 

blijven bestaan als een door Natuurpunt getrokken werkdag.  Ondertussen wil de Provincie zich samen met 

de huidige partners bezinnen over een nieuwe formule.  Dag van de Natuur 2013 werd nog een mistige, maar 

mooie editie met alle partners.  Hier een fotoverslag.

DAG VAN DE NATUUR 2013

FOTOVERSLAG

35 jaar Dag van de Natuur in West-Vlaanderen werd 

gevierd door er weer eens goed tegen aan te gaan.  Ook 

in provinciedomein De Baliekouter te Wakken, waar het 

jubileum werd gevierd in bijzijn van o.a. gedeputeerde 

van milieu Decorte, de directeur van Natuurpunt, Chris 

Steenwegen (beiden staan op de foto rechts) en Noël 

Lievrouw (hier links).  Deze laatste is zowel de bedenker 

één van de voornaamste trekkers (samen met Natuur-

punt De Torenvalk of  course) van Dag van de Natuur.  

Er werden wilgen geknot en met de takken werd een 

wilgenhut gebouwd en er werden ook nestkasten ge-

bouwd. En daarna werd er natuurlijk ook nog enen (of  

twee) gedronken op al dat harde werk.
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Natuurpunt De Torenvalk had naast de activiteit waar het jubileum in de kijker werd gezet ook nog 6 andere activiteiten voor 

Dag van de Natuur.  Hierboven rechts is men een dreef  aan het aanplanten in de Maagdestraat te Wingene.  Hierboven rechts : 

beheerwerken in 't Veld te Ardooie.  Daarnaast deed men ook nog aan beheerwerken in het Kapittelbosje te Dentergem en in de 

Vorte Bossen te Ruiselede.  Ook nog te Ruiselede plantte men samen met de gemeente en de milieuraad een mei- en sleedoornhaag 

aan.  En in de Vagevuurbossen plantte men samen met ANB 400 struiken aan.  In Roeselare gingen Natuurpunt Mandelstreke en 

Leefmilieu Roeselare traditiegetrouw samen aan de slag met de JNM, de Gezinsbond en de gemeente om beheerwerken te doen 

in De Kleiputten, met paard deze keer (zie foto hier linksonder). Ook samen met de jeugd en paard aan de slag bij Natuurpunt 

Westkust in de Oostvoorduinen te Koksijde. Natuurpunt Middenkust (onder) ging goedgemutst aan het werk in de Paelsteenpanne 
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In Oostende plantte Buitengoed cvba (hierboven links) het stadsrandbos weer een stukje verder aan. 3 ha kwam er bij.  Bij Na-

tuurpunt Damme (hierboven rechts) knotte men oude knotwilgen.  Een serieus karwei.  In Brugge deed de jeugd goed mee : in 

Zevenkerke (foto linksboven onder) deed Natuurpunt Brugge aan beheerwerken in heidegebied en in domein Beisbroeck (foto 

onder rechtsboven) deed men eveneens aan heidebeheer en legde men houtwalletjes aan. In de Brugse en Houtlandse regio gingen 

ook nog een activiteiten door in de Uitkerkse Polder en in De Gulke Putten. In Koekelare deden Natuurpunt De Ruidenberg en 

Natuurpunt Houtland (foto onder linksboven) samen met ANB beheerwerken in 't Heideveldje.  Natuurpunt Zedelgem (foto's 

midden onder) vierde dan weer hun 20-jarig bestaan op Dag van de Natuur.  het werd daar dus een iets andere dan gebruikelijke 

editie : feestelijker.  Natuurpunt-voorzitter Walter Roggeman was er daar ook bij. Bij Natuurpunt Waregem- Zulte (foto's helemaal 

onder) knotte men kleine landschapselementen. 
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Helemaal boven links zie je Natuurpunt Oostkamp aan het werk in de vallei van de Zuidleie.  Daarnaast is Natuurpunt Anzegem 

bezig met beheerwerken in het Bassegembos. Ook beheerwerken bij Natuurpunt De Buizerd (foto hier boven) in natuurgebied 't 

Spoorwegdomein in Ingelmunster.  Hieronder Dag van de Natuur bij Natuurpunt Gaverstreke. 
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Veel volk en actie bij de Dag van de natuur van Natuurpunt De Vlasbek (foto helemaal boven links).  Daar werd er gewerkt 

i.s.m. de milieuraad.  De gemeente zorgde dat er een verhakselaar beschikbaar was. Bij Natuurpunt Poperinge Vleteren (helemaal 

boven rechts) deed men beheerwerken langs de Heidebeek te Watou.  De scouts versterkten Natuurpunt Ijzervallei (hierboven) 

bij beheerwerken in De Blankaart. Links onder planten Natuurpunt Westland en Stichting Marguerite Yourcenar een houtkant 

aan op de Sulferberg te Westouter.  Natuurpunt Westland deed ook nog aan beheerwerken in het nieuw aangekochte Fort St. 

Nicolas  te Boezinge (foto hier rechts onder).  Dit gebeurde in samenwerking met de Milieu-educatieve dienst van de Stad Ieper. 

Naast deze activiteiten gingen er nog tientallen andere activiteiten door voor dag van de natuur in West-Vlaanderen, waarvan we 

niet over foto's beschikken. 


