40 jaar JNM en Natuurpunt
in de Zwalmvallei: een terugblik
Hieronder bespreken we het ontstaan, groei en werking van 40 jaar JNM Zottegem
en Natuurpunt Zwalmvallei. Strikt genomen is de viering niet exact 40 jaar na
datum maar een compromis tussen beide verenigingen. De Wielewaaljongeren
Zottegem zagen het levenslicht in 1978 (bestaan in 2020 dus 42 jaar) en de opstart
van een Wielewaal werking was pas in het najaar van 1981, waardoor Natuurpunt
Zwalmvallei 39 jaar jong is.
Het prille begin…
In 1977 lopen enkele jongeren uit
Zottegem met de idee rond om een
progressieve jongerenbeweging(en)
op te richten. Op 24 november van dat
jaar is er een infoavond met als titel
‘Wat zou een jongerenwerking kunnen
zijn in Zottegem’. Een van de zes thema’s was: ‘Natuur en Milieubehoud’. Na
een begeesterende voordracht door
André De Kimpe, toen actief lid van
de Wielewaaljongeren Schelde-Leie
wordt besloten om een lokale werkgroep op te richten. De leden hiervan
bestuderen verschillende mogelijkheden hoe verder te werken en besluiten uiteindelijk op 3 februari 1978
in zaal Ten Berg te Grotenberge om
een plaatselijke afdeling van de Wielewaaljongeren op te richten. Veertien
personen waren aanwezig op de op-

richtingsvergadering waaronder Paul
Geeroms en Karel De Vuyst. Een van de
eerste activiteiten was de verkoop van
kringlooppapier, wat meteen ook wat
centjes opbracht voor de afdelingskas.
Met veel schroom organiseren we een
eerste succesvolle natuurwandeling
rondom de Munckboshoeve die geleid werd door Guido Tack. Vervolgactiviteiten worden het opruimen
van een sluikstort, een knotactie en
een voordracht. Kortom de drie motto’s waarvoor de Wielewaaljongeren
stonden; natuurstudie, natuurbehoud
en natuurbeleving. In het begin kregen we logistieke steun van RALDES
(Regionaal Actiecomité Leie, Dender
en Schelde). Er werd ons een kalkafdruk installatie ter beschikking gesteld
voor het reproduceren van talrijke
affiches van de hand van Ann Cosijn.

Het eerste zomerkamp van Wielewaaljongeren Zottegem te Postel in 1978
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Wielewaaljongeren

In 1981 werd er ook gestart met een
werking voor de allerjongsten de regenboogkabouters, een voorloper
van de latere piepwerking en gevolgd
door een tienerwerking (wereldspinners) elk met hun eigen tijdschriftje.
Trekkers van beide werkingen waren
Danny Baele, Claudine De Vuyst, Hans
Cromphout, Ria Magherman en Hilde
D’Hondt. De Wielewaaljongeren Zottegem namen intussen hun intrek boven
de wereldwinkel in de Trapstraat. Dit
zorgde voor een kruisbestuiving met
andere maatschappelijke bewegingen
met aandacht voor vrede (betogingen
tegen atoomwapens), ecologie, kernenergie, derde wereld, alternatieve
energie en 11.11.11.
Naast natuurstudie en -beleving
in eigen streek worden ook kampen
en weekends georganiseerd. In de
zomer van 1978 werd een eerste afdelingskamp georganiseerd te Postel,
dat gevolgd werd door zomerkampen te Couvin (1979), Leeuwergem
(1980), Pittefaux in de Boulonnais
(1982), Hoge Venen (1983) en Romag-

ne-sous-les-Côtes in de Lorraine
(1984). Paasweekendjes gaan in
deze periode herhaaldelijk door te
Everbeek. En de winterkampen gaan
traditioneel naar de Hoge Venen. Natuurbehoud en -beheer beperkt zicht
tot winterse knotakties (in 1980 gevolgd door een heuse ‘Knot-TD’), het
maken en verkopen van nestkastjes
en vleermuizenkasten. Op milieuvlak
wordt vooral gewerkt rond energie
(o.a. infoavonden rond kernenergie en
alternatieven, deelname aan nationale
betogingen te Doel en Mol), glasrecyclage (voorstellen naar gemeente),
inzameling van oud papier, verkoop
van kringlooppapier en opruimen van
sluikstorten. Bij een aantal activiteiten
wijkt men inhoudelijk wel eens af van
de pure natuur- en milieuthema’s. Zo
stonden voor de geitenwollensokken
ook cursussen wol spinnen, plantaardig wol verven en gezond koken op
het programma en werd er nogal wat
gevolksdanst op fuiven en kampen.

Van Wielewaaljongeren
tot vzw Milieuhuis
In 1983 organiseren we naar aanleiding van het 5-jarig bestaan een heuse Milieubeurs in het legendarische
ATC van Zottegem waar alle milieuorganisaties van Vlaanderen present
waren. De beurs was een grandioos
succes en deed sommigen dromen
van een eigen milieucentrum in Zottegem. Al snel kreeg dit concrete vorm
en in 1984 werd een huis gevonden in
de Kazernestraat te Zottegem en werd
de vzw Milieuhuis opgericht. Een permanente etalage, met afwisselende
en uiteenlopende onderwerpen van
milieu over natuurstudie en -behoud
hoopten we veel volk te winnen voor
‘de goede zaak’. Er werd een basiscursus over ruimtelijke ordening georganiseerd waardoor Jan François actief
werd. Om de huur te kunnen betalen
werd er gewerkt met permanente
bankopdrachten en met het inzame-

len van oud papier. Onafgebroken
bleven we de gemeente bevragen met
betrekking tot hun milieubeleid. We
bleven ijveren voor de uitbouw van
een milieudienst en een milieuraad
in Zottegem. In het Europees jaar van
het milieu in 1988 bezorgden we alle
gemeenteraadsleden een bloemetje
vergezeld van voornoemde vragen. In
1990 nam de stad Zottegem een milieuambtenaar aan en werd de milieuraad opgericht. In 1991 organiseerde
Zottegem als enige in Vlaanderen een
mobiel containerpark.

De JNM jaren
Ondertussen was men op nationaal
vlak gesprekken begonnen over een
fusie tussen de Wielewaaljongeren en
de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie (BJN). Dat leidde uiteindelijk tot
een fusie op 16 april 1983 tot de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming (JNM), later vereenvoudigd
tot Jeugdbond voor Natuur en Milieu.
Plaatselijk werd de naamsverandering
pas doorgevoerd in de loop van 1984.
Ondertussen waren de lokale pioniers
al enkele jaren ouder geworden en
soms al ruim de JNM leeftijdsgrens
van 25 jaar overschreden. Eind 1984
hielden de meesten het voor bekeken binnen de JNM en vonden een
onderkomen in het pas opgestarte
Milieuhuis of in de plaatselijke Wielewaal afdeling. Met enkele beslisten
we om toch verder te gaan met een
eigen lokale JNM werking en begon-
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nen we aan een nieuwe start. Na jaren van zwoegen eerst door Geert De
Knijf nadien versterkt met o.a. Bart
Magherman, Filip Schepens en Leen
Van Wambeke hadden we een paar
jaar later terug een bloeiende afdeling.
We kozen resoluut voor enkel nog nationaal lidmaatschap, een eigentijdse
werking en het zoveel mogelijk promoten van de nationale zomerkampen. In de zomer van 1986 werd er nog
een afdelingskamp georganiseerd te
Péruwelz. Al die jaren bleven we echter wel onze traditionele winterkampen organiseren, eerst vooral in de
Hoge Venen, met regelmatig deelnemers van andere afdelingen en nadien
in het Oost-Vlaamse Krekengebied te
Assenede. Tijdens het paasweekend
was er de traditionele busreis met JNM
Kortrijk, Roeselare en Leievallei naar
de Argonne (Frankrijk). Ook waren we
steeds present op het Nazomerfeest,
het wederzien van heel wat andere
JNM’ers na het kampenseizoen en het
congres tussen kerstdag en Nieuwjaar. In de zomer van 1994 zakten we
met een tiental afdelingsgenoten af
naar de Pyreneeën voor een trektocht
van 10 dagen tussen de hoogste toppen. Een echt hoogtepunt.
Vanaf 1985 zorgden we ook verschillende jaren voor de overzet van de
padden op Traveins. Hiertoe spanden
we een afsluiting, graafden emmers in
de grond en zetten we tijdens de piek
van de paddentrek elke ochtend en
avond de diertjes veilig de straat over.
Het enthousiasme sloeg snel over
op de plaatselijke jeugd van St-Goriks-Oudenhove en Zottegem waardoor het ledenaantal fors toenam. Om
nog meer voor de amfibieën te doen,
werden verschillende subsidieprojecten (1990, 1991) ingediend om materiaal aan te kopen zodat we verschillende poelen konden herstellen, en waar
nodig werden nieuwe gegraven (o.a.
Pardassenhoek, Traveins, Zwartland).
Tevens lanceerden we in 1991 vanuit

Aandacht voor betere fietsinfrastructuur in Zottegem, oktober 1992.
(foto: Geert De Knijf)

JNM Zottegem een nationaal JNM poelenproject om zoveel mogelijk poelen
in kaart te brengen en werden nog wat
nieuwe poelen gegraven. Benieuwd
wat er daar nu nog van overblijft.
Door dit poelenproject stond JNM Zotttegem ‘in the picture’ bij de nationale
JNM-werking. Andere subsidiedossiers die toen werden ingediend bij de
toenmalige Stichting Leefmilieu waren hakhoutbeheer in het Vossenhol
(1991) en inrichting van de ijskelder te
Grotenberge (1992). Voordien waren er
ook al dossiers over kerkuilen (1984),
vleermuizen (1985) en later zouden er
nog veel meer volgen.
Eind jaren ’80 werd het afdelingsgebied dat voordien de gemeenten
Zottegem, Zwalm en Herzele omvatte,
uitgebreid met Brakel. Dat zorgde ook
voor heel wat nieuwe leden en vooral veel nieuwe schitterende natuurgebieden. Later kwam daar ook nog
Lierde bij.
Met de fiets werd niet alleen de
Zwalmstreek maar ruimere omgeving
verkend. Klassiekers waren de talrijke
tochten naar het Mijnwerkerspad waar
we o.a. het aantal zangposten van
geelgors telden, de tochten langs de
Zwalm of het Burreken en voor de dapperen zelfs naar de Everbeekse bos-

sen en d’Hoppe om de voorjaarspracht
te gaan bewonderen. ’s Winters zetten we koers naar de Scheldevallei
met de hoop op een paar zeldzamere
wintergasten te zien. Vanaf Zottegem
vertrokken we zo naar Zingem en Eke
om dan terug te keren via Oudenaarde
en onderweg namen we er nog een
paar hellingen bij, waarbij telkens een
tussenspurtje werd ingezet. Bij het
vertrek van elke activiteit scandeerden we eerst nog even onze lijfspreuk
“Hey! Ho! Let’s go!” naar een illustere
Amerikaanse rockband.

Beheerswerken JNM - foto: De Beiaard 16/7/98
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Om het gebrek aan ruimte voor de
fiets aan te kaarten organiseerden we
in oktober 1992 een eerste fietseling.
Hierbij kwamen een 100-tal deelnemers afgezakt naar het centrum van
Zottegem met bakfietsen, fietskarren,
steps, tandems. Omdat de situatie
de jaren daarop niet veel verbeterde
werd deze actie nog eens herhaald.
In maart ‘97 organiseerden we samen
met de Zottegemse Jeugdraad een
fietseling waar een 250-tal jongeren
en ouderen samen met ons opkwamen voor beter en meer fietsverkeer
in Egmonts hometown.
Een van de hoogtepunten in de 40
jarige JNM werking was wellicht de
organisatie van het nationale Nazomerfeest te Velzeke in 1993. Meer dan
150 JNM’ers zakten uit gans Vlaanderen af om elkaar terug te zien en om te
feesten. Voor het eerst waren er twee
zalen, de kleine zaal voor diegene die
wilden volksdansen en de grote zaal,
waar er tot de vroege uurtjes werd
doorgedaan op de betere gitaarmuziek.

Ondertussen waren de pioniers van
de eerste JNM jaren ouwe sok geworden en namen onder meer Ward (†)
en Dries Verhaeghe, Hilde Van Lancker, Robin Goubin, Stijn Devriese, Koen
Van Delsen en Willem Vanderlinden de
afdeling op sleeptouw. In 1997 werd
er ook het afdelingslokaal ten huize
Robin Goubin te Opbrakel in gebruik
genomen.
Naast de al eerder vermelde aandacht voor de fietsproblematiek organiseerden de JNM nog verschillende andere milieuactiviteiten. In april
1996 namen we massaal deel aan de
betoging tegen de plannen om kernafval in de streek te dumpen. Op 31
maart 1997 organiseerden we zo een
warenhuisenquête. Gewapend met
stylo en recyclagepapier trokken we
dapper alle Zottegemse warenhuizen
binnen, alwaar we alle gegevens i.v.m.
drankverpakkingen netjes invulden op
prefab-formulieren. Voor de invasie
nam de plaatselijke pers nog enkele
kiekjes. Later op de dag werden de
gegevens met elkaar vergeleken en
kregen we een beeld van het aanbod
van de verschillende winkels. Zo konden we een winnaar uitroepen die op
vlak van milieuvriendelijke verpakking
en afvalpreventie het best scoorde
en hadden we een beeld van wat nu
eigenlijk het goedkoopst is. De resultaten formuleerden we in een deftige
perstekst die we opstuurden naar de
verschillende media. In een brief aan
de warenhuizen zetten we onze standpunten op een rijtje en probeerden
hen te overtuigen om milieuvriendelijker producten te verkopen. Van
enkele warenhuizen kregen we zelfs
positieve reacties en we kwamen ook
nog eens uitvoerig in de pers, wat als
promotie best te pruimen is.
In die periode werden ook heel wat
afdelingskampen georganiseerd zoals te Everbeek (1996), Voeren (1997),
piepkamp te Opbrakel (1998), combikamp met JNM Brugge in de Argonne

(1998), paaskamp in Pays-des-Collines
(1999), beheerwerkkamp in het Burreken (1999), Hoge Venen (1999) en nog
veel meer. In september 1997 werd
ook de Nacht van het Zoogdier in de
Cordenuit te Everbeek georganiseerd.
Een nacht lang werden muizen en
spitsmuizen met behulp van life-traps
geïnventariseerd in de Everbeekse
bossen.
Ter gelegenheid van het 20-jarig
bestaan van JNM Zottegem werd er op
de eerste dag van de lente in 1998 een
‘woest dansfeest’ georganiseerd te
Strijpen waarop 300 personen aanwezig waren. Op 24 oktober 1998 werd de
Zottegemse Pijl georganiseerd. Hierbij
werden de andere JNM-afdelingen
uitgedaagd voor een ploegenfietsrit
doorheen de afdeling. Tijdens een 80
km lange koers worden de zwaarste
concentraties van hoogtelijnen op
een rijtje gelegd en gezwind genomen. Zo reden we achtereenvolgens
via Strijpen naar Schorisse, Brakel en
Geraardsbergen. Elke ploeg bestond
uit 5 renners, met minstens 1 vrouwelijke deelneemster. Ook de piep- en de
iniwerking draaiden toen heel goed
waarbij Gwendolyn Goubin en Jeroen
De Pessemier trekker waren.

De JNM periode vanaf
2000
Na de hoogdagen van de jaren negentig, werd het de eerste jaren van
het nieuwe millennium iets minder.
Niettemin werden nog verschillende
kampen georganiseerd, zoals afdelingsbeheerkampen in het reservaat
de Moenebroek, het voor andere
26

JNM-afdelingen opengestelde zomerkamp naar Polen met onder meer de
Biebrzavallei en het oerbos van Bialowieza. De winterse ‘super-Scheldefietstocht’ bleef op de agenda staan.
Hierbij werd vanuit Zottegem via de
Zwalm naar de Schelde gefietst, en op
weg naar Oudenaarde werd gezocht
naar overwinterende watervogels. De
terugkeer verliep dan via Elst, waarbij
men zich tegoed deed aan een portie
geutelingen. Trekkers in die periode
waren o.a. Ruben Segers, Dries Lamarcq, Maarten Van Liefferinge en
Wouter Cromphout. Laatstgenoemde
organiseerde een zomerkamp waar
met een reisbus met drie ini’s en een
handvol begeleiders koers werd gezet
naar de omgeving van Laôn (Frankrijk). Tijdens de vele regenbuien door
werden Risk veldslagen gespeeld in
de patrouilletenten en wanneer het
even ophield werden de muren van
de kathedraal van dichtbij onderzocht,
de lokale bergtoppen overwonnen en
werd op zoek gegaan naar orchideeën
en ander moois.
Terwijl de piepwerking automatisch
steeds meer dan voldoende leden
aantrok, was de groep van plus 15-jarigen altijd veel schaarser. Verschillende van de huidige bestuursleden
waren in hun ini-jaren vaak de enige
aanwezigen op de activiteiten. Ondanks het zeer gering aantal actieve
ini’s, werden voor die enkelingen toch
activiteiten georganiseerd, zoals een
afdelingskamp te Brakel en Lierde
dat tevens voor ini’s van andere afdelingen was opengesteld. Het niet
doorstromen van piepers naar ini’s
en verder naar de grote werking leidt
tot bloedarmoede, zeker gecombineerd met de leeftijdsgrens van 25
jaar, ondertussen opgetrokken tot 26
jaar, zorgt ervoor dat men slechts een
aantal jaren actief kan zijn. Als er op
dat moment niet direct een nieuwe
groep mensen klaar staat om het over
te nemen, kan het op een paar jaar

heel veel minder zijn. Veel tijd en energie zijn er altijd gegaan naar de piepwerking, met de hoop dat die zouden
doorgroeien, maar dit verliep niet altijd
zo vlot als gehoopt. Die leeftijdsgrens
heeft net ook als voordeel dat jonge
mensen gedwongen worden om initiatief te nemen en met frisse ideeën
naar voren te komen.
Begin 2010 bevond de afdeling zich
echter op een tweede kantelmoment
en was er bij de leden grote twijfel
over het al dan niet voortbestaan van
JNM Zottegem. Alvorens op de vergadering van 10 februari te stemmen
gaf wijlen Ward Verhaeghe eerst een
emotionele speech om er niet mee
te stoppen. Waar zouden anders zijn
zonen naar toe moeten gaan… Met
slechts 1 stem verschil werd er beslist
om verder te gaan. Er volgde een periode waarin An De Bie en Sien Cromphout het voorzitterschap deelden, ook
Ellis De Mets en de familie Ghijs (Lotte,
Wietse en Jakob) waren toen actief
in het bestuur. Op deze manier werd
voldoende draagkracht gecreëerd om
JNM Zottegem te laten bloeien.
Doorheen de jaren hebben kampen altijd een zeer grote rol gespeeld,
ze zijn als het ware een kapstok van
herinneringen aan zotte bestemmingen met de strafste verhalen. Kampen moeten echter niet ver zijn om
legendarisch te zijn. In de zomer van
2012 werd het blauwe-kousjes piepkamp georganiseerd in Brakel. Dit was
eveneens een opengesteld piepkamp.
Het kamp begon zeer zonnig, maar
halverwege begon het te regenen en
al snel waanden we ons in een tropische moesson. Dit resulteerde in
ondergelopen tenten, nat vuurwerk,
paletten lenen van de scouts om een
pad door de modder te maken, een
regendans in zwemkleren en drijvende crocs in de hudo (voor niet kampgangers, dit is een zelfgemaakt toilet).

De bak trappist die toen wegdreef in
de beek hebben we echter nooit meer
teruggezien. Het zijn maar een paar
verhalen van dit legendarisch kamp.
In de zomer van 2013 nam JNM Zottegem het initiatief voor de organisatie
van een kamp naar Roemenië. In juli
2015 organiseerden we voor de ini’s en
de groten het ‘Tour-de-pappilonkamp’,
een fietstrip door Vlaanderen en het
zuiden van Nederland. En sinds 2017
is er het jaarlijkse combi-zomerkamp
met JNM Poekebeek (regio Aalter-Nevele). De voorbije jaren trokken we
met een enthousiaste groep piepers
en ini’s naar Moerbeke en Bütgenbach.
En in 2020 gaan we met zijn allen naar
Voeren. Ook wordt al jaren lang afdelingsweekends georganiseerd voor de
piepers en de ini’s.
Naast de kampen organiseren we
elke maand verschillende activiteiten, waarbij geprobeerd wordt om
steeds een piep en een ini-activiteit
op te nemen. Het werkjaar wordt op
gang getrokken met een startweekend eind september in het reservaat
Parkbos-Uilenbroek. In de loop van
het jaar volgen dan nog klassiekers
als een paddenstoelenwandeling,
winterwandeling, op zoek naar voorjaarsbloeiers. Al een paar jaar doen
we mee aan de nationale activiteit
‘waarnemingscontest’, waarbij men
als afdeling probeert om zoveel mogelijk soorten te zien binnen het eigen werkingsgebied op 1 dag tijd. In
2018 haalden we de tweede plaats en
verzamelden we de meeste waarnemingen van Oost Vlaanderen. Door
deze overwinning en in het bijzonder
door het enthousiasme van Cédric
De Noyette kreeg natuurstudie een
serieuze boost in de afdeling. Naast
natuurstudie organiseren we ook een
paar werkdagen, en gaan we op de
Dag van de Natuur meehelpen in een
van de plaatselijke Natuurpuntreservaten.
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Een hoopvolle toekomst
tegemoet
De laatste jaren stromen verschillende dolenthousiaste piepers door
naar de ini-groep. En die blijven op
hun beurt komen waardoor de komende jaren veel ini’s zullen overgaan naar
de groten en zo naar het bestuur. Het
voortbestaan van JNM Zottegem lijkt
hierbij nog voor jaren verzekerd. We
kijken uit naar een toekomst vol nieuwe actievelingen en JNM-ervaringen.

Ontstaan Wielewaal
Zwalmvallei
Voordat er in Zottegem of de Zwalmvallei een eigen werking was, maakte
het deel uit van het werkingsgebied
van de grote afdeling Schelde-Leie.
Reeds halfweg de jaren zeventig waren Paul De Clercq en later ook Marc
Verstraete (†) lid van Schelde-Leie.
Voor de maandelijkse bijeenkomst
zakten ze af naar Kruishoutem bij
Marcel Nachtergaele (†) thuis, toenmalig secretaris van de afdeling. Samen met Karel De Waele spoorde hij
hen aan om in de ruime Zwalmstreek
gebieden te gaan verkennen om zo
de plaatselijke natuurwaarden te ontdekken. Met behulp van topografische
kaarten (stafkaarten) werd de streek
geleidelijk aan onderzocht en werd de
plantenrijkdom per kilometerhok genoteerd (het ‘strepen’). Op die manier
ontdekten ze al vrij snel het wondermooie landschap en de botanische
rijkdom van het Burreken. Nadien
(1975-1976) kwamen ze ook terecht
in het Vossenhol en vonden daar een
grasland waarop weliswaar populier
van ongeveer 15 jaar oud was ingeplant, maar waar nog wel vleugeltjesbloem en blauwe knoop bloeide. Deze
floristische inventarisaties vormden
later de basis bij de aankoop en be-

heer van de eerste reservaatpercelen
(zie verder).
Marcel Nachtergaele enthousiasmeerde hen ook om een eigen lokale
afdeling op te richten, hierbij gesteund
door Toon Stautemas en René van de
Sijpe. In november 1981 kwam Paul
Cardon van de afdeling Schelde-Leie
naar Zottegem voor de oprichting
van afdeling Zwalmvallei. Stichtende
leden waren Dirk Van De Kerkhove,
Guy Eeckhout, Anna Minnaert, Paul De
Clercq, Rita Merchiers, Danny Baele,
Toon De Geyter, Willy Ramon, Patrick
Rouckhout, Nadine Vermeersch en
Paul Geeroms, die meteen verkozen
werd als voorzitter. Met de verhuis van
Paul in 1983 buiten het afdelingsgebied werd zijn functie overgenomen
door Anna Minnaert.

Groei van de Wielewaal
De Wielewaal profileerde zich vooral op het vlak van natuurstudie en
-beleving. Ook werd gestart met de
uitbouw van een netwerk van reservaten in de afdeling (zie reservaten).
Het smeden van een zo groot mogelijk
draagvlak daartoe is een noodzakelijk
maar vooral ook logische consequentie. Er werden dan heel wat laagdrempelige natuurwandelingen en -activiteiten georganiseerd waarbij in de
loop der jaren beroep werd gedaan
op een sterk betrokken ploeg natuurgidsen zoals Paul De Clercq, Toon De
Geyter, Patrick en Nadine Rouckhout,
Guy Eeckhout, Koen Van Den Berge,
Koen Verhoeyen en Frank De Waele.
Voor de eigen groep werden ondertussen ook heel wat weekends, vooral
met Hemelvaart en rond 1 november

georganiseerd. Met niet minder dan
11 trips was de Argonne (Frankrijk) de
absolute favoriet (eerste keer in 1988),
maar ook de Hoge Venen en de Nederlandse Waddeneilanden stonden hoog
op het verlanglijstje. Deze weekends
vielen sterk in de smaak en laten vele
goede herinneringen na. Eind jaren ’80
kwamen we op het Mijnwerkerspad
per toeval broeder Joris De Ruyver (†)
tegen, die ons inwijdde in de bijzondere wereld van de bramen en mossen.
Onder zijn impuls werd later in het
Burreken een bramentuin aangelegd
om de grote diversiteit aan bramen,
kenmerkend voor de Vlaamse Ardennen, te behouden.
Met de uitbouw van de reservaten
begin jaren ’90 was er ook geld nodig
om de aankopen te kunnen financieren. Als dank voor de talrijke renteloze
leningen, bezorgde Jacques Vanheuverswyn ons een doos vol vogelzang
cd’s. Om een blijvende bron van inkomsten te genereren werd in 1994 de
Lentemaaltijd voor het eerst georganiseerd waarbij André D’Haeseleer (†)
en Marcel Gezels die taak voor ettelijke
jaren op zich namen. Het succes nam
ieder jaar toe en daarom werd in 1998
ook voor het eerst een vegetarisch
alternatief aangeboden. Die vegetarische maaltijd werd de eerste jaren zelf
klaargemaakt. Met de stijgende populariteit van vegetarisch eten werd die
taak de jaren daarop dan ook toevertrouwd aan een traiteur. Ondertussen
was het aantal eters gestegen tot ruim
boven de 500, met sommige jaren tot
zelfs bijna 800 tafelgasten. De steeds
opnieuw talrijke opkomst is een duidelijk bewijs van de maatschappelijke
rol en zichtbaarheid die Natuurpunt
Zwalmvallei vervult in de streek.
In 1993 zorgde de afdeling ervoor
dat in Zottegem de spits werd afgebeten van de rondreizende en spraakmakende tentoonstelling ‘Welkom
Vos’, georganiseerd vanuit Milieufront
Omer Wattez. Vanaf 1995 wordt de ‘Na28

tuurmarathon’ georganiseerd. Hierbij
werden activiteiten georganiseerd
van ’s ochtends vroeg toen het nog
donker was (bezoek aan een vogelringer), gevolgd door een vlinder- en
plantenwandeling en eindigden we
toen het donker was met een natje en
een droogje waarbij we nog even de
aanwezige nachtvlinders bekeken.
De afdeling nam ook initiatief of
steunde volop milieuacties zoals tegen
de plannen om kernafval te dumpen in
de Kleilagen in Lierde (1995), tegen
sluikstorten in de Lippenhovestraat
(1996), tegen bouwovertredingen en
tegen de plannen voor de opslag van
een groot mestdepot te Velzeke (1998).
Deze laatste zaak werd ook gewonnen nadat het voor de Raad van State
kwam. Hiervoor werd zelfs een heuse
sponsormaaltijd georganiseerd. Deze
activiteiten waren een logisch vervolg van de werkzaamheden van de
ontbonden vzw Milieuhuis, waarbij
de actieve leden zich engageerden in
de werking van de lokale Wielewaal
afdeling.
Het voorzitterschap werd in 1986
overgenomen door Koen Van Den
Berge en in 1995 door Johan Cosijn.
Maar achter hen stond een hele groep
gereed om de handen uit de mouwen
te steken. We denken hierbij aan Patrick Rouckhout die bijna 20 jaar lang
de secretaris was, Guy Eeckhout, Rita
Merchiers, Marnic Vermeersch (†),
Herman Haustraete en alle reeds hierboven opgesomde personen.

Van Wielewaal
Zwalmvallei naar
Natuurpunt Zwalmvallei
Eind jaren ’90 zijn er nationaal
gesprekken lopende tussen de Wielewaal en Natuurreservaten om de
krachten te bundelen en tot een grote
natuurvereniging in Vlaanderen te komen. De fusie in 2001 tot Natuurpunt
heeft ook gevolgen op lokaal vlak.
De voormalige Natuurreservaten kern

Rondom het Burreken, met inbegrip
van Horebeke, wordt toegevoegd aan
het werkingsgebied van Zwalmvallei,
dat tot dan bestond uit de gemeenten
Zottegem, Zwalm, Brakel en Lierde. In
2004 is er terug een hertekening van
het werkingsgebied binnen afdeling
Zwalmvallei. De kern Rondom het
Burreken wordt geïntegreerd in de afdeling Vlaamse Ardennen, een van de
talrijke afdelingen die ontstonden uit
het voormalige gewest Schelde-Leie,
waardoor Zegelsem en Horebeke niet
langer tot het afdelingsgebied behoren. De Werkgroep Everbeekse Bossen
kiest er op dat moment voor om aan
te sluiten bij de Natuurpunt afdeling
Geraardsbergen, nu Boven-Dender en
neemt Lierde, Parike en Everbeek mee.
Onder impuls van afdeling Geraardsbergen waren indertijd ook de eerste
percelen van de Everbeekse Bossen
aangekocht. Deze hertekening zorgde
voor een grondige verandering en vernieuwing van de groep actievelingen.
Zo nam Vincent Decroock, die voordien vooral actief was rond de Boembekemolen, de honneurs als voorzitter
waar en werd Dominiek Decleyre eerst
bestuurslid om een paar jaar de fakkel
als voorzitter over te nemen.

Uitbouw van
natuurreservaten
De botanische inventarisaties van
Paul De Clercq en zijn kompaan Mark
Verstraete (†) resulteerden in een
goed overzicht van de meest waardevolle percelen in de streek. Zo ontdekten ze ondanks de aanwezigheid
van een eerste generatie populieren,
of was het net dankzij (?), de botanische waarde van een grasland in het
Vossenhol te Sint-Maria-Oudenhove.
In de loop der jaren nam de verruiging toe waardoor bramen en jonge
bomen opschoten in het perceel. Beheer ervan drong zich op. In 1981 kon
met de privéeigenaar een huurovereenkomst worden afgesloten door de

Situering van de verschillende reservaatsprojecten van Natuurpunt Zwalmvallei

Wielewaal om dit perceel te beheren.
De eerste jaren werd er laat op het
jaar gemaaid om planten als blauwe
knoop en echte guldenrode in zaad te
laten komen. Ook werd er even geëxperimenteerd met gedeeltelijke begrazing door schapen, maar dat gaf niet
het gewenste resultaat. Op 3 juli 1989
kon dan finaal het perceel aangekocht
worden, waarna in januari 1991 een
erkenningsdossier voor het reservaat
‘Het Vossenhol’ werd ingediend bij de
Vlaamse administratie. Dit was een
van de eerst aangekochte en erkende
percelen binnen de Natuurpuntregio
Vlaamse Ardennen plus.
Al snel kwam het besef dat men zich
niet alleen op de meest waardevolle
percelen moest focussen, maar dat
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men grotere gebieden onder beheer
diende te krijgen voor het functioneren en behoud van de biodiversiteit,
en om de talrijke negatieve invloeden
(verdroging, vermesting, versnippering ….) tegen te gaan. Dit leidde tot
de visie om een reservaat, genaamd
‘Middenloop Zwalm’ uit te bouwen dat
verspreid lag over de deelgebieden
Jansveld, Vossenhol en Boterhoek. In
1993 volgden een tweede aankoop in
het Vossenhol en werd ook een eerste
perceel verworven op de Boterhoek te
Michelbeke. In 2000 werd er een nieuw
dossier ingediend voor de erkenning
van ruim 30 ha. Dezelfde tijdsperiode
werd door de overheid de afbakening
van de gebieden die beschermd werden door de Europese Habitatrichtlijn

herzien, en werd een groot deel van
de middenloop van de Zwalm erkend
als Europees beschermd. In 2003 was
er een tweede uitbreidingsdossier en
werd het gebied verruimd stroomafwaarts tot de Moriaan te Velzeke (met
deelgebieden Bruul en Bruggenhoek)
en werd de Molenbeekvallei richting
Zottegem, waarin het deelgebied Jan
De Lichte ligt, mee opgenomen. De
aankopen volgden elkaar op, meer
werkdagen werden georganiseerd en
de kennis over de gebieden nam sterk
toe. In 2012 sluiten we ook een overeenkomst met de gemeentebesturen
van Brakel en Zottegem om de bermen
van het Mijnwerkerspad onder natuurbeheer te krijgen. Voor de beheerdoelstelling konden we terugvallen op het
beheersplan dat werd opgesteld in
1991 door Koen Van Den Berge. Het
Mijnwerkerspad vormt samen met de
Zwalm de laaggelegen ruggengraat
van het reservaat en meteen ook een
uitstekende manier om de vallei te
verkennen. In 2001 werd de centraal
gelegen Boembekemolen gekocht. Na
jaren van fondsenwerving en restauratie werd de molen in 2014 geopend
als natuurpunthuis en is het terras
tijdens het zomerhalfjaar elke zondagnamiddag open. De uitbouw van het
grootste reservaat in de afdeling was
slechts mogelijk dankzij onder meer
Jan François, Herman Haustraete, Joris
Otte (†), Geert De Knijf, Jan De Durpel
(†), Dominiek Decleyre, Ward Verhaeghe (†), Koen Gintelenberg en Pieter
Cabus.
Het inventariseren van kilometerhokken op hun aanwezige plantensoorten door Paul De Clercq resulteerde in de tweede helft van de jaren
’70 ook in de vondst van een perceel
met orchideeën en vleugeltjesbloem
in de Steenbergse Bossen te Erwetegem. Om deze botanische parel te
behouden kocht hij begin jaren ’80 ten
persoonlijke titel 3 ha aan en zorgde
decennialang voor een goed beheer.

Eind 2010 wordt het eerste perceel
door de afdeling gekocht en dankzij
het werk van Chris Nuyens en Diederik
Volckaert staat de teller daar ruim 10
jaar later op bijna 20 ha. Via de Karnemelkbeek en de Traveinsbeek staan
de Steenbergse bossen in verbinding
met de Zwalm, van groot belang voor
de aanwezige relictpopulatie van de
rivierdonderpad. Het was dan ook
logisch om Middenloop Zwalm uit te
breiden met dit nieuwe deelgebied,
waardoor de totale oppervlakte in
2020 uitkomt op ruim 125 ha in beheer.
De eerste aankoop in het Uilenbroek dateert van 1993. Oorspronkelijk
lag de focus enkel op het Uilenbroek
maar in de loop der jaren werd dit
uitgebreid met het Parkbos. Het reservaat Parkbos-Uilenbroek ligt zoals
heel wat reservaten op de grens van
verschillende gemeenten, ver weg
van de dichter bevolkte dorpskernen.
Onder impuls van Herman Haustraete
en nadien Dominiek Decleyre werd
er verder aangekocht waardoor het
reservaat momenteel bijna 25 ha omvat. Het deelgebied Parkbos is vooral
bekend wegens zijn zeer waardevol
bosgebied, zowel naar structuur als
naar soortensamenstelling met alle
typische en zeldzame soorten van de
Vlaamse Ardennen. In het gebied Uilenbroek ijvert men voor het behoud
en herstel van een kleinschalig landschap, dat gekenmerkt wordt door een
afwisseling van gras- en hooilanden
omzoomd door brede hagen en houtkanten en met hier en daar een veldbosje. Tussen beide gebieden werd
een hoogstamboomgaard aangeplant.
De plaatselijke werkgroep de ‘Vrienden van het Uilenbroek’ zorgt voor de
opvolging en het beheer.
Het derde reservaatproject, Bovenlopen Zwalm ligt in Opbrakel en
wordt gevormd door de vallei van de
Sassegembeek en de Dorenbosbeek.
Het eerste perceel werd hier, zoals
bijna overal in de afdeling, gekocht
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door Jacques Vanheuverswyn in 1993.
Het betrof een populierenbosje en was
een van de eerste locaties in de regio
waar kramsvogels broedden, maar dit
is ondertussen al lang geleden. Het
maakte de eerste jaren deel uit van het
reservaat Everbeekse Bossen en ging
vanaf 2004 als een eigen reservaat
verder met Heidi Demolder en Geert
De Knijf als bezielers. De beheerde
oppervlakte bedraagt ongeveer 30 ha
en omvat vooral natte graslanden, met
onder meer holpijp en blaaszegge, en
prachtige bronbossen en hellingbossen met wilde hyacint. Deze bosbestanden vormen de enerzijds de noordelijke uitloper van het Brakelbos en
de noordwestelijke Vlaamse uitloper
van het Levierenbos, dat grotendeels
in Flobecq ligt. In beide beken komen
rivierdonderpad, beekprik, beekforel
en gewone bronlibel voor en zijn naar
Vlaamse norm absolute top.
Naast deze drie grotere gebieden
heeft de afdeling ook nog twee kleinere reservaatprojecten van elk 5 ha
in de vallei van de Munkbosbeek te
Dikkele-Beerlegem (start 1993) en in
de vallei van de Perlinkbeek te Boekel,
Zwalm (start 1997). De bezielers hiervan zijn Laurent Flostroy voor Munkbos en Vincent Decroock voor Perlink.
In beide gebieden helpen verschillende lokale mensen mee aan het beheer
ervan.
Alles samen resulteert dit in 185 ha
die door Natuurpunt Zwalmvallei beheerd worden.

Natuurpunt Zwalmvallei
Hoewel de focus in de werking
verschoof naar de uitbouw van de
reservaten en de restauratie van de
Boembekemolen, bleven we talrijke
familie- en landschapswandelingen
organiseren. De jaarlijkse Lentemaaltijd staat na 25 jaar nog steeds op de
planning en krijgt nog steeds ruim
500 eters over de vloer. Een duidelijk
bewijs van het blijvend maatschappe-

lijk belang van Natuurpunt Zwalmvallei in de streek. Ook werden heel wat
cursussen gepland, zoals over mossen
en lichenen (2002), composieten en
schermbloemigen (2007), digitale fotografie (2009), slakken (2009), cursus
natuurgids (2009-2010), zoogdieren
(2010), cursus kettingzagen (2012)… In
2014 was er dan de rijzende tentoonstelling ‘Sporen in de Tijd’ over de rol
en betekenis van het Mijnwerkerspad.
Het initiatief hiervan kwam van vzw
Trage Wegen. Sinds 2016 staat deze
tentoonstelling permanent opgesteld
in de Boembekemolen. Niet alleen de
oppervlakte van de reservaten nam
sterk toe, ook het ledenaantal nam in
de loop der jaren fors toe. Zo hadden
we eind 1999, het voorlaatste jaar van
de Wielewaal 219 leden, na de fusie en
de hertekening van de afdeling waren
dit 307 leden en eind 2019 klokten we
af op niet minder dan 826 leden.
Met de start van de Natuurpunt regio Vlaamse Ardennen plus, werden
de plantenwerkgroep, de vogelwerkgroep, de invertebratenwerkgroep en
de zoogdierenwerkgroep op regioniveau georganiseerd. In de afdeling
verschoof de focus naar het beter
kennen van de biodiversiteit in de reservaten. Zo ging er de laatste 15 jaren

veel aandacht naar nachtvlinders die
met speciaal ontworpen nachtvlindervallen werden bestudeerd in onder
meer het Uilenbroek, het Vossenhol
en in Bovenlopen Zwalm. Dit resulteerde minstens in de vondst van een
nieuwe soort voor Oost-Vlaanderen en
verschillende zeldzame soorten voor
Vlaanderen, bijna allemaal typisch
voor structuurrijke bossen en bosranden. In de periode 2004-2008 werden
de sprinkhanen geïnventariseerd in
de reservaten. In die periode wordt
ook gestart met jaarlijks verschillende plantenwandelingen waarbij per
reservaatsperceel alle plantensoorten worden genoteerd. Om een goed
beeld te hebben, worden de inventarisaties gespreid in de tijd. In 2008
ging ook waarnemingen.be van start,
waar sindsdien al onze waarnemingen worden ingevoerd. In april 2008
werden een 20-tal poelen met fuiken
geïnventariseerd op de aanwezige
amfibieënsoorten. Een verslag hiervan werd gepubliceerd in Limoniet. En
sinds 2016 worden alle populaties van
de vuursalamander in de afdeling (gelegen in Bovenlopen Zwalm, Perlink
en Parkbos) nauwgezet opgevolgd,
dit in het kader van de opgestarte
soortenmeetnetten door het Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
en uitgevoerd door vrijwilligers van
Natuurpunt. Een beetje afwijkend in
dit overzicht was het plaatsen van verschillende peilbuizen in 2003 en het
jarenlang opvolgen van de fluctuaties
in de grondwaterstand.

De Boembekemolen

Folder over de natuurwaarden van het
Mijnwerkerspad

Op 18 april 2001 kocht de afdeling,
samen met een paar percelen weiland
langsheen de Zwalm, de Boembekemolen aan. Dit is een van de vijf watermolens op de Zwalm en betreft een
streektypische bovenslagmolen. Hierbij wordt het opgestuwde water via
een gegraven brede waterloop naar
de bovenzijde van het waterrad geleid.
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Door de snelheid en gewicht van het
water wordt het rad in beweging gebracht. Het rad werd overigens verwijderd bij de aanleg van de vistrap en de
automatische stuw in 1995. Ondertussen werd er een nieuw rad geplaatst.
De Boembekemolen ligt op de grens
van Brakel, Zottegem en Zwalm en op
die plaats waar de Zwalm en het Mijnwerkerspad elkaar kruisen of midden
in het reservaat Middenloop Zwalm.
Rond de molen werd er dan ook gekozen voor behoud en herstel van
het historisch kleinschalig landschap
met onder meer een grote hoogstamboomgaard en een kapel, die in 2009
werd gerestaureerd. Met Jan François
als drijvende kracht slaagt de afdeling
erin om de historische en industrieel
archeologische waarde van de molen
veilig te stellen. Bij de grondige restauratie werd er gekozen voor de nodige
voorzieningen eigen aan een bezoekersruimte en een vergaderlokaal.
Op 11 mei 2014 is er dan de plechtige
opening van de gerestaureerde molen
en sindsdien is de molen en het terras
elke zondagnamiddag open van april
tot oktober. Ondertussen werd er ook
een eigen bier, ‘Boembeke Luiwerk’
gelanceerd dat gekenmerkt wordt
door een frisse toets, afkomstig van
de appels uit de nabijgelegen hoogstamboomgaard en wordt er eigen
appelsap verkocht. Op het voormalig
ingestorte deel willen we finaal komen
tot de uitbouw van een ecologisch verantwoord gebouwd Natuurpunthuis.
Ondertussen doet de molen dienst
als vergaderruimte en als locatie voor
tal van piep en iniweekends van JNM
Zottegem.
Dit historisch overzicht is zeker niet
volledig en allicht ontbreken hier en

daar belangrijke zaken. Het moge duidelijk wezen dat de uitbouw van een
lokale JNM of Natuurpuntwerking en
hun voorgangers niet mogelijk was en
is dankzij de inzet, betrokkenheid van
heel veel mensen. Hun bijdrage was
onmisbaar om dit allemaal te realiseren. Van harte bedankt! Onze excuses
alvast voor het niet vermelden van alle
namen en taken die iedereen in de
loop der 40 jaar heeft uitgevoerd.
Dit overzicht is het resultaat van de
input van heel wat personen. In het
bijzonder wil ik de volgende personen
bedanken: Karel De Vuyst, Filip Schepens, Dries Verhaeghe, Robin Goubin,
Koen Van Delsen, Sien Cromphout,
Ellis De Mets, Jakob Ghijs en Margot
Lenssens voor het overzicht van de WJ
en de JNM. Input over de Wielewaal en
Natuurpunt werd verkregen van Paul
De Clercq, André De Kimpe, Koen Van
Den Berge, Patrick Rouckhout, Johan
Cosijn, Dominiek Decleyre en Jan
François.
Geert De Knijf

De Boembekemolen met zonnig terras

Een eigen tijdschrift
JNM Zottegem

V

anaf september 1980 begint men met een eigen driemaandelijks
tijdschrift met de evidente naam ‘Wielewaaljongeren Zottegem’ om
vanaf 1983 verder te gaan als ‘Zottegemse Milieusprokkels’ waarbij
Annie De Keyzer en Ria Magherman de redactie op zich namen. Vanaf 1985
worden bijdragen over de JNM gepubliceerd als een afzonderlijk katern in de
Milieubundel, een gemeenschappelijke uitgave samen met vzw Milieuhuis
en Wielewaalafdeling Zwalmvallei. Vanaf 1988 worden de JNM bijdragen niet
langer als een afzonderlijk onderdeel in de Milieubundel gepubliceerd. Als
JNM willen we meer onze jeugdige en speelse eigenheid tonen. Het eerste
jaar zijn we nog op zoek naar een naam voor ons blad, maar vanaf 1989 wordt
dit‘ ’t Kwikkelt’, met een knipoog naar een bruisende, bloeiende afdeling en
naar een kenmerkende vogelsoort van de Vlaamse Ardennen, de grote gele
kwik. De redactie werd al die jaren gedaan door Geert De Knijf, Bart Magherman en Leen Van Wambeke. Vanaf het najaar 1993 is er dan de onvolprezen
opvolger ‘Vulgaris’, dat als ondertitel ‘vrolijk en opwindend 10-wekelijks tijdschrift’ heeft. Legendarisch zijn de prachtige, soms zelfs wat bizarre kaftont32

Tijdschrift van JNM Zottegem

werpen geheel in de stijl van een fanzine. Jarenlang werden er 5 nummers van ruim 30 pagina’s dik gepubliceerd, of meer dan 150 pagina’s
per jaar vol weetjes, hilarische verslagen van tochten en nieuws over en
van de plaatselijke afdeling. De literaire uitspattingen en de hilarische
tochtverslagen zijn vele jaren later nog steeds een plezier om te lezen en
een duidelijk bewijs van een hoogconjunctuur in de afdeling. Redacteurs
waren achtereenvolgens Hilde Van Lancker, Robin Goubin, Stijn Devriese
en Lieven De Temmerman. De ‘Vulgaris’ verschijnt uiteindelijk tot 2007.
Door de terugval van de afdeling beslist men om geen eigen blad meer
uit te geven. Men beperkt zich voortaan tot de aankondiging van de activiteiten die verstuurd worden onder de naam ‘JNM Zottegem’. In 2015-2016
neemt Ellis De Mets het redacteurschap op zich en wordt de ‘Gele tijger’
gepubliceerd. Vanaf 2017 verandert de naam in ‘Eliomys’. JNM Zottegem
heeft een eigen webpagina www.jnm.be/afdeling/zottegem en een
facebook pagina.
Vanaf 1981 is er ook een eigen blad ‘Het Web’ voor de toenmalige tienerwerking en een boekje voor de piepers. Eind jaren tachtig hield zowel
de plaatselijke tienerwerking en piepwerking voor even op te bestaan.

Natuurpunt Zwalmvallei

E

en van de belangrijkste zaken van een lokale werking is een
eigen tijdschrift, het communicatiemiddel bij uitstek naar de
leden toe. In 1982 kwam de eerste uitgave van ons afdelingstijdschrift ‘Madeliefje’ uit de stencilmachine gerold met Anna Minnaert
als eerste redacteur. Eind 1984 beslist men om de krachten te bundelen
samen met de plaatselijke JNM afdeling en met de in 1984 opgerichte vzw Milieuhuis om de ‘Milieubundel’ te publiceren. Elk behoudt zijn
voorblad waarna artikels van de respectievelijke verenigingen ondergebracht worden. Geleidelijk aan neemt Patrick Rouckhout de taak van
redacteur over. Het maken van een tijdschrift was in die jaren echt pionierswerk: typmachines met corrector, stencillen, rond de tafel lopen om
de blaadjes samen te rapen, een nietje inslaan en dan de geschreven
adresetiketten kleven. Een klus die enkel kon geklaard worden door vele
handen. Eind 1987 gaat de JNM afdeling zijn eigen weg. Het Milieuhuis
en Wielewaal Zwalmvallei werken samen tot eind 1994, wanneer de vzw
Milieuhuis zichzelf ontbindt, niet omdat alle milieuproblemen in de streek
zijn opgelost maar om de werking verder te zetten onder de plaatselijke
Wielewaalafdeling en Milieufront Omer Wattez (MOW). De Milieubundel
verschijnt dan tot eind 2002. Na de fusie in 2001 tussen de Wielewaal

Jan FRANCOIS
Landmeter-expert
Gentse Steenweg 138
9620 Zottegem
09/361 03 00
jan.francois@telenet.be
www.aardbol.be
33

en Natuurreservaten beslissen de plaatselijke
Natuurpunt afdelingen in de ruime regio om de
krachten te bundelen en een regiowerking op
te starten, de regio Vlaamse Ardennen plus (VA
plus). Een van de meest concrete resultaten
is de uitgave van een gedrukt regiotijdschrift
‘Meander’ vanaf 2003. Een buitenbeentje in
dit tijdschriftenoverzicht is ‘Limoniet’, het regiotijdschrift over natuurstudie, natuurbehoud
en -beheer. Dat verscheen van 2008 tot en met
2011 en werd getrokken door Geert De Knijf.
Hierin verschenen verschillende bijdragen
over de afdeling. Met de intrede van het digitale tijdperk kwam daar ook de website www.
natuurpuntzwalmvallei.be bij, snel gevolgd
door een digitale nieuwsflits ‘zwalmvallei.flits’
en sinds enkele jaren ook een facebook pagina.

