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Zon. 19 april 2015: viering 25 jaar Vorte Bossen 

Doomkerke (Ruiselede) 

 

Naar aanleiding van het 25 jaar bestaan van het 
natuurgebied Vorte Bossen in Ruiselede organiseerde 
Natuurpunt De Torenvalk een viering met 
publiekswandeling in Doomkerke. Locatie was de 
basisschool De Linde in Doomkerke. 

Het namiddagprogramma bestond uit twee delen: 

Het officieel gedeelte (op uitnodiging) omvatte toespraken vanwege de gemeente Ruiselede, 
het Agentschap voor Natuur en Bos en het beheerteam Vorte Bossen.  
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Ongeveer een 60-tal personen waren aanwezig op het officieel gedeelte. De uitgenodigden 
waren personen die in de loop van de voorbije 25 jaar te maken hadden met de werking rond 
de Vorte Bossen: beheercommissie/beheerteam VB, beheerwerkgroep VB, donateurs, 
voormalige sponsors, gemeentebestuur en milieuraad Ruiselede, Regionaal Landschap en 
Bosgroep Houtland, omringende milieuverenigingen, Natuurpunt Mechelen, stuurgroep 
Natuurpunt De Torenvalk, landmeter, notaris, terreinploeg Natuurpunt, directe omwonenden, 
aanpalende gebruikers (landbouwers), landbouwers waarmee samen wordt gewerkt voor het 
graslandbeheer, Westtoer, Provincie West-Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, ANB, … 

 

Burgemeester Greet De Roo feliciteerde de vereniging voor het gepresteerde werk maar 
vroeg ook aandacht voor de landbouw en de moeilijke situatie rond het PAS. 

Dany Maddelein (ANB) verontschuldigde provinciaal directeur Stefaan Borry. Hij feliciteerde 
de beheerders van het reservaat en de vrijwilligers van Natuurpunt De Torenvalk voor het 
gedane werk en de unieke samenwerking. Hij beklemtoonde dat zowel PAS en IHD niet 
zomaar plots uit de lucht komen vallen maar in het verleden goedgekeurd werden door 
Europa en de Vlaamse Regering. Hij hoopt dat via constructief overleg er resultaten op het 
terrein worden geboekt want de situatie is momenteel ronduit slecht. 

Kris Vandekerkhove, die namens het beheerteam Vorte Bossen sprak, sloot zich bij de 
vorige spreker aan. Hij schetste daarenboven de 25 jaar geschiedenis van het reservaat met 
oog voor de vele vrijwilligers en partners. Hij bedankte iedereen die ooit heeft medegewerkt 
en keek ook terug naar diegenen die er niet meer bij kunnen zijn. Hij verklaarde de komende 
25 jaar geopend. 
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Het tweede deel van 
de namiddag 
bestond uit een 
publiekswandeling 
met aansluitend 
lentebar. Benevens 
de personen die 
eerder uitgenodigd 
waren voor het 
officieel gedeelte, 
was de doelgroep 
de inwoners van 
Ruiselede. Hiertoe 
werden flyers 
verspreid in 
Doomkerke en 
Kruiskerke, werden 
affiches 
opgehangen in 
Ruiselede en werd 
op de website van 
de gemeente 
Ruiselede en De 
Torenvalk een 
aankondiging 

geplaatst. Om alles werkbaar te houden, was er geen voorafgaande aankondiging in de 
pers.  
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Acht groepen van gemiddeld 25 personen (ca. 200 deelnemers) deden een wandeling van 
ca. 4,2 km naar het natuurgebied Vorte Bossen. Langsheen het traject werd op een 5-tal 
plaatsen uitleg gegeven over de aanwezige natuur- en erfgoedwaarden: 

1) Methodiek lopend amfibieënonderzoek 
2) Historische duiding omtrent het voormalig voorkomen van veldvijvers 
3) Historische duiding bij het relict van bomkraters (Duits oefenterrein WO1) 
4) Methodiek lopend onderzoek kleine zoogdieren 
5) Voorjaarsbloei en locatie Duitse schietstand WO1 
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Op alle stopplaatsen was het nodige didactisch materiaal aanwezig: aquarium met 
amfibieën, historisch kaartmateriaal veldvijvers, luchtfoto’s WO1, foto’s resultaten 
cameraonderzoek zoogdieren, kogels schietstand, … 
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Na de wandeling konden de deelnemers terecht in de lentebar voor een drankje of een stuk 
taart. Er stond ter plaatse ook een infostand van Natuurpunt De Torenvalk.  

 

 

 

Foto’s: Niels Houtteman, Natuurpunt De Torenvalk 

 

 

Verslaggeving  

Tielt, 27 april 2015 

Natuurpunt De Torenvalk 

Beheerteam Vorte Bossen 

Frank Debeil 

 


