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PERSBERICHT. 
 
Het provinciebestuur van West-Vlaanderen heeft plannen om van de kleigroeve 
Ampe te Egem een Provinciedomein te maken. Natuurpunt De Torenvalk VZW 
begrijpt niet dat er omtrent dit idee commotie is ontstaan en steunt voluit het 
Provinciebestuur in zijn voornemen.  
 
1. Natuurpunt De Torenvalk VZW.  
Natuurpunt De Torenvalk VZW is een erkende regionale natuur- en 
milieuvereniging die werkzaam is in de regio Ardooie, Wingene, Pittem, 
Meulebeke, Oostrozebeke, Wielsbeke, Ruiselede, Dentergem, Tielt en 
Lichtervelde. Zij telt momenteel ongeveer 1600 leden-gezinnen en bestaat dit jaar 
40 jaar. 
 
2. De Kleigroeve Ampe.  
Op 03 juni 2017 stuurde de stuurgroep van Natuurpunt De Torenvalk VZW een 
brief naar Bestendig Afgevaardigde Guido Decorte met als kernboodschap: 
De stuurgroep van Natuurpunt De Torenvalk VZW, te Tielt bijeen op 03 juni 2017, 
wenst U te feliciteren met de initiatieven die genomen worden om van de 
Kleiputten Ampe (Egem) een nieuw Provinciaal Domein te maken. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de creatie van een nieuw domein een grote aanwinst 
zou betekenen voor onze natuurarme streek. Ook vanuit recreatief en geologisch 
standpunt zou dit een groot pluspunt voor onze streek kunnen betekenen. Einde 
citaat. 
 
3. Enige verduidelijking . 
Dat de regio Tielt niet alleen een welvarende maar ook een natuurarme regio is 
staat buiten kijf. Er zijn weliswaar al inspanningen gebeurd (provinciedomein ‘t 
‘Veld in Ardooie bvb.) maar in zijn geheel is dat nog altijd onvoldoende. Zachte 
recreatie, dicht bij huis, is “booming”. Wandelen, spelen in het bos, geocaching, 
fietsen enz. zitten in de lift en zetten steeds meer druk op de bestaande 
groendomeinen. De creatie van een nieuw Provinciedomein, bij voorkeur met een 
zo groot mogelijke oppervlakte, zou tegemoet komen aan de groeiende behoefte 
aan zachte recreatie dicht bij huis.   



Dat dit nieuwe provinciedomein bovendien zou gerealiseerd kunnen worden voor 
de streekbewoners zonder of met nauwelijks impact op de landbouw is mooi 
meegenomen. Ook de ontsluiting ervan is eenvoudig te realiseren.  
Maar ook op andere terreinen zou een nieuw provinciedomein in de Kleigroeve 
Ampe een meerwaarde kunnen betekenen. Eerst en vooral op geologisch gebied.  
Geologen zijn het erover eens dat de ontsluiting van Egem de enige plaats in West-
Europa is waar bepaalde gedeelten van het Yperiaan zijn ontsloten en in detail 
kunnen bestudeerd worden ook omwille van de grote fossielenrijkdom. Zonder 
nazorg voor de site (vb. het volstorten, in gebruik nemen als motorcross terrein, 
het laten vollopen met water) gaat deze schatkamer onherroepelijk verloren. Dat 
is niet alleen voor geologen en fossielenjagers jammer maar ook voor het grote 
publiek dat op een laagdrempelige manier kan geconfronteerd worden met ons 
verre verleden. Een educatieve kans die we niet mogen laten liggen.  
 
Op de recente 1000 soorten dag (17/18 juni 2017) werden de Kleigroeve van Ampe 
grondig geïnventariseerd op vogels / vlinders / nachtvlinders / insecten / planten 
enz. door specialisten en vrijwilligers van Natuurpunt De Torenvalk VZW (zie 
website www.detorenvalk.be, ga naar studie en bescherming, alle waarnemingen). 
Uit die inventarisatie bleek dat de Kleiputten een hotspot zijn voor biodiversiteit 
in onze regio en nu al een zeer grote natuurwaarde bezitten. Het behouden en het 
verbeteren van de biodiversiteit (door bvb. een gericht beheersplan) zou deze 
unieke biotoop veilig stellen en wellicht nog verder ontwikkelen. Uiteraard zijn er 
hier ook veel educatieve mogelijkheden. 
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