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Fusie Natuurpunt Gistel-Oudenburg 
& De Vrienden van de Hoge Dijken vzw

Op 6 juni 2017 was het eindelijk zover! 

Na uitgebreide besprekingen onderte-

kenden de bestuursleden van ‘Natuur-

punt Gistel-Oudenburg’ (NPGO) en  

de algemene vergadering van ‘De Vrien-

den van de Hoge Dijken vzw’ (VHD) 

plechtig de overeenkomst voor een fu-

sie van beide verenigingen. De nieuwe  

vereniging ‘Natuurpunt Gistel-Ouden-

burg & Hoge Dijken vzw’ (NPGO&HD) 

is geboren!

Deze fusie zat er eigenlijk al lang aan te 

komen. Beide verenigingen hebben gro-

tendeels dezelfde doelstellingen rond 

natuurbeheer, natuureducatie, natuur-

studie en beleidswerking. Bovendien zat 

VHD met haar werking in en rond do-

mein ‘Hoge Dijken’, eigendom van het 

‘Agentschap voor Natuur en Bos’, geo-

grafisch bijna volledig in het werkgebied 

van NPGO. Op het terrein kwam je dan 

ook vaak dezelfde mensen tegen.

2017 is voor beide verenigingen trou-

wens een symbolisch jaar : de werkgroep 

‘Natuurfotografen Hoge Dijken’ (NFHD) 

viert dit jaar haar tiende verjaardag en 

NPGO heeft vorig jaar maar liefst twin-

tig kaarsjes uitgeblazen! Kan je dergelijke 

jubilea mooier vieren dan met een fusie, 

waarbij de krachten gebundeld worden?

Maar waar liggen de wortels eigenlijk 

van deze nieuwe vereniging? Tijd voor 

een beknopt overzicht.

De Vrienden van de Hoge Dijken
In het gebied waar je nu de ‘Hoge Dijken’ 

vindt, werd van 1973 tot 1976 zand ont-

gonnen door het ‘Bestuur van Bruggen 

en Wegen’ voor de aanleg van de auto-

snelweg Jabbeke-Veurne. De binnendui-

nen van Roksem werden een enorme 

waterplas, in de volksmond de ‘Roksem-

put’ genoemd.

Begin jaren ’80 gebruikte Bloso dit ge-

bied voor actieve waterrecreatie, zoals 

Tussen 1973 en 1976 werd het zand van de oude binnenduinen van Roksem ontgonnen voor de aanleg van de snelweg Jabbeke-Veurne. Zo ontstond een plas 

van 40 hectare die een enorme aantrekkingskracht heeft op watervogels. De actiegroep die ijverde voor de bescherming van dit gebied groeide later uit 

tot ‘De Vrienden van de Hoge Dijken vzw’. Foto: Freddy Cordy.
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waterskiën en windsurfen. Ondertussen 

werd ook duidelijk dat dit gebied een 

enorme aantrekkingskracht had op wa-

tervogels en dat er heel wat bijzondere 

soorten zaten. Zo vond je er op dat 

ogenblik de grootste kolonie oeverzwa-

luwen van Vlaanderen, met meer dan 

800 nesten. In 1986 werd, na heel wat 

lobbywerk en protest door onder meer 

Pierre Tavernier, beslist om het gebied uit 

te roepen tot natuureducatief gebied en 

het over te dragen aan de ‘afdeling Na-

tuur’ van de Vlaamse overheid (nu ANB).

Verschillende acties, aanvankelijk onder 

de noemer ‘SOS Roksemput’ en later 

georganiseerd door VHD, leidden er-

toe dat de plas begin 1992 een heus 

bezoekerscentrum en vogelkijkhutten 

kreeg. In 1994 werd VHD een echte 

vzw met Rik De Jaeger als voorzitter, 

Dirk Peene als ondervoorzitter, Christi-

ne Steen als secretaris, Jurgen Vanpraet 

als coördinator en Bob Lamps als PR-

verantwoordelijke.

VHD groeide uit tot een bloeiende 

vereniging die maandelijks wandelingen 

organiseerde, een jeugdwerking startte, 

een heuse natuurbibliotheek uitbouwde, 

een paddenoverzet op touw zette en in-

tensief de scholen uit de streek door het 

natuurgebied begeleidde.

De vogelwerkgroep van VHD spotte alle 

vogels die zich in de streek ophielden en 

in 2007 kwam daar nog de werkgroep 

‘Natuurfotografen Hoge Dijken’ (NFHD) 

bij, waarvan de leden al dat schoons op 

de gevoelige plaat vastlegden en waar-

mee zij prachtige fototentoonstellingen 

organiseerden. 

Begin 2010 sloot VHD zich aan bij de re-

gionale koepel ‘Houtlandse Milieuvereni-

ging’, ondertussen Natuurpunt Midden-

West-Vlaanderen (NP MWV). En heel 

recent zag de kerkuilenwerkgroep nog 

het licht bij VHD, in samenwerking met 

NPGO, want beide verenigingen werken 

al langer samen. 

Maar zoals dat met veel verenigingen 

gebeurt, kwam er doorheen de jaren 

wat sleet op de werking van VHD. Ou-

dere vrijwilligers haakten af en het bleek 

moeilijker dan gedacht om jonge mede-

werkers aan te trekken. De jeugdwerking 

stopte omdat er geen begeleiders meer 

waren, de paddenoverzet verdween en 

de ontvangst van scholen stierf een stille 

dood door een gebrek aan gidsen.

Het bezoekerscentrum bleef evenwel 

open en ook de maandelijkse wandelin-

gen gaan trouw door, iedere derde zon-

dag van de maand, met uitzondering van 

juli en augustus.

De NFHD bloeide echter als nooit tevo-

ren en werd de laatste jaren hét uithang-

bord van VHD: een grote groep fotogra-

fen met een passie voor de natuur, die 

met Freddy Cordy sinds 2013 ook de 

voorzitter van VHD leverden. Onder zijn 

impuls bleef VHD functioneren en kwam 

de fusie met NPGO tot stand.

Natuurpunt Gistel-Oudenburg
Eind 1994 werd in Gistel een plaatse-

lijke afdeling van ‘Natuurreservaten’ 

opgericht. Een goed jaar later werd het 

volledige bestuur vervangen en werd 

het werkingsgebied uitgebreid met de 

stad Oudenburg. De kernleden van het 

toenmalige bestuur waren Koenraad 

Blontrock (voorzitter), Guido Bonny (se-

cretaris) en Cyriel Beernaert (penning-

meester). 

In 2001 fuseerden ‘Natuurreservaten’ en 

‘De Wielewaal’ en ontstond Natuurpunt. 

Van dan af is Natuurpunt Gistel-Ouden-

burg (NPGO) een feit. Het ledenaan-

tal is er sinds de oprichting gestaag op 

vooruit gegaan: van 69 leden in 1996 

naar zo’n 270 leden vandaag.

NPGO organiseert tal van activiteiten, 

zoals natuurwandelingen en –fietstoch-

ten, voordrachten en werkdagen waarbij 

naast natuurbeheer, -educatie, -studie en 

beleidswerking de aankoop van natuur-

gebieden centraal staat. Het bezitten van 

natuurgebieden is de beste, maar helaas 

ook meest kostelijke manier om ze te 

beschermen. 

Al in 1996 kocht NPGO haar eerste 

percelen aan in de Zwaanhoek (Ouden-

burg). Dit is een groot project geworden 

waarbij ruim honderd hectaren in eigen-
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dom en/of beheer van Natuurpunt zijn, 

maar dat ondertussen werd overgeno-

men door NP Middenkust.

In 2002 volgde de aankoop van een 

vijftal ha hooiweiden in de Bourgog-

nepolder in Westkerke (Oudenburg), 

ondertussen uitgebreid naar een tiental 

ha. De laatste aankoop dateert er van 

2015. Dit gebied is vooral belangrijk 

voor water- en weidevogels, in het bij-

zonder wulpen. 

In 2004 kocht NPGO in Snaaskerke 

(Gistel) een tiental ha natte weilanden, 

nu bekend als Snipgate. Dit zijn bij-

zonder interessante poldergraslanden  

met een zoutminnende vegetatie en 

broedgevallen van bijvoorbeeld grutto 

en tureluur.

Vertegenwoordigers van NPGO zete-

len van oudsher in lokale adviesraden, 

zoals de milieuraad en Gecoro (Ge-

meentelijke Commissie voor Ruimte-

lijke Ordening) van Gistel, recent ook 

in de Gecoro van Oudenburg. Met 

Leopold Dewulf leverde NPGO zelfs 

jarenlang de voorzitter van de Gistelse 

milieuraad.

Begin 2010 sloot NPGO zich aan bij de 

regionale koepel ‘Houtlandse Milieuver-

eniging’, die onder haar impuls in 2013 

veranderde in ‘Natuurpunt Houtland’. 

(Ondertussen, na de fusie met NP 

Mandelstreke, alweer veranderd in ‘Na-

tuurpunt Midden-West-Vlaanderen’.)

Was het dan allemaal rozengeur en 

maneschijn bij NPGO? Neen, jammer 

genoeg niet. Naast de financiële be-

slommeringen - de aankoop van na-

tuurgebieden is een zware financiële 

dobber - moest ook NPGO ervaren 

dat het soms moeilijk is om nieuwe 

mensen aan te trekken. NPGO kampte 

eveneens, niettegenstaande haar stevig 

stijgend ledenaantal, met een tekort 

aan actieve medewerkers. Al te vaak 

moesten dezelfde schouders de lasten 

dragen om de werking van de vereni-

ging op peil te houden, maar ze werk-

ten koppig verder om, met succes, op 

te komen voor de natuur in onze regio. 

Boven: de Bourgogne is een laaggelegen polder die bij zware regenval volledig kan overstromen. 

Heel wat vogels weten dit natte geibed wel te appreciëren. Foto: Leopold Dewulf.

Midden: grutto in Snipgate. Foto: Dirk Anseeuw.

Onder: Snipgate is een historisch permanent poldergrasland met een zoutminnende vegetatie 

en broedgevallen van onder meer grutto en tureluur. Foto: Leopold Dewulf.
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Met NPGO-voorzitter Koenraad Blon-

trock werden de gesprekken gestart 

met VHD die uiteindelijk tot deze fusie 

leidden.

Natuurpunt Gistel-Oudenburg 
& Hoge Dijken vzw
Er zijn weinig voorbeelden waar de stel-

ling 1 + 1 = 3 zo van toepassing is als 

met deze fusie. NPGO&HD erft alle 

sterke punten van de beide verenigingen 

en heeft plots een mooie groep mede-

werkers, wat misschien wel het grootste 

knelpunt was voor beide verenigingen 

toen ze nog los van elkaar werkten.

Speerpunten van onze nieuwe vereni-

ging zijn ongetwijfeld de Natuurfotogra-

fen Hoge Dijken, de Kerkuilenwerkgroep, 

de Vogelwerkgroep en de werking rond 

de aankoop van natuurgebieden. Op 

korte termijn willen wij de educatieve 

werking rond de ‘Hoge Dijken’ opnieuw 

uitbouwen en ook een paddenoverzet in 

Gistel en Oudenburg staat op de plan-

ning. Andere projecten, zoals een broed-

vogel- en vleermuizenactie, een cursus 

natuurverkenner, fondsenwerving, een 

opknapbeurt van het bezoekerscentrum 

en een Trage Wegen-werking zitten nog 

in de pijplijn.

Dat zijn heel wat uitdagingen, maar wij 

geloven er in! Met een goed professi-

oneel management, een hechte groep 

medewerkers en vooral met uw steun 

moet dit lukken!

De grootste uitdaging wordt ongetwij-

feld het aantrekken van nieuwe, jonge 

mensen. Laat dit dan ook een oproep 

zijn aan iedereen - ja, ook de minder 

jonge mensen ;-) - die zin heeft om zich 

‘groen’ te engageren. Iedere inbreng, 

hoe klein ook, is een verrijking! Samen 

sterk, niet?

 

Natuurpunt Gistel-Oudenburg 

& Hoge Dijken vzw

De nieuwe bestuursploeg van NP Gistel-Oudenburg & Hoge Dijken vzw met van links naar rechts 

Dirk Peene, Jan Vandecasteele, Leopold Dewulf, Koenraad Blontrock, Patrick Pottier, Freddy Cordy, 

Erik Vaneygen en Katrien Vanhouteghem. Foto: Peter Lemmens.


