
Beste leden en sympathisanten van Natuurpunt Damme. 

Natuurpunt Damme ijvert sinds 1982 voor het behoud van het unieke Damse landschap en 

biodiversiteit 

Damme is en blijft een toeristische trekpleister. Je kan er gezellig op een terrasje zitten, lekker eten, 

maar bovenal vormt het een uniek kader door zijn prachtige monumenten en uniek landschap. Een 

landschap dat door de eeuwen heen door de mens gemaakt is. De schorren werden ingepolderd, 

grachten en kanalen werden gegraven, bomenrijen werden geplant en graslanden in de depressies 

en akkers op de iets hogere drogere delen wisselden elkaar af en vormden een zeer rijk landschap 

met een grote biologische waarde. Duizenden ganzen overwinteren in de weiden waar in de zomer 

kievieten, grutto’s, tureluurs en vele andere broeden. Steenuiltjes broeden in de holle knotwilgen en 

in de populieren langs de kanalen kan je de grote lijster, spechten, en nog veel meer broedvogels 

horen.  Je moet niet ver buiten Damme gaan om dat mooie landschap te zien veranderen in kale 

landschappen met grote homogene akkers, rechte grachten vaak met verstevigde oevers en enkele 

mega schuren. Het behoud van het kleinschalige landschap en de daaraan gebonden biodiversiteit in 

Damme is dan ook een zeer belangrijke opgave waar Natuurpunt Damme sinds 1982 hard aan werkt. 

In al die jaren zij we erin geslaagd om heel wat gronden aan te kopen en samen met lokale 

landbouwers te beheren als grasland. We hebben bijgedragen aan het herwaarderen van het 

cultuurpatrimonium door een deel van de stadswallen te herstellen en via wandelpaden maken we 

het voor iedereen mogelijk om volop van al dat moois te genieten. 

Uitbreiding nodig 

Maar het werk is nooit af. Om de graslanden beter te kunnen beheren is dringend een aanpassing 

van het waterbeheer nodig waarbij hogere waterpeilen kunnen gehanteerd worden. Dat kan alleen 

wanneer we een groter aaneengesloten gebied hebben. Het uitbreiden van het reservaat is ook de 

enige garantie voor het behoud van de waardevolle graslanden, immers landbouwers staan onder 

grote druk om steeds meer te intensiveren ten koste van de biodiversiteit. Binnen het reservaat is 

net een natuurgericht beheer in samenwerking met Natuurpunt zowel voor de landbouwer als de 

natuur een win win situatie.  

Mogen we op Uw hulp rekenen? 

Het verwerven van de gronden en het uitbreiden en beheren van het reservaat vergt echter veel 

middelen. Daarom doet Natuurpunt Damme ook dit jaar weer mee aan “Expeditie Natuurpunt”. Vier 

fietsers gaan de uitdaging aan om, begeleid door twee coachen An en Rudy, in het weekend van 

22/23 juni 250 km te fietsen tussen Diksmuide en Mechelen langsheen mooie gebieden en moeilijke 

paden! Hiermee willen we geld verzamelen om de verdere uitbreiding van ons reservaat mogelijk te 

maken. Ik durft te hopen dat we ook op Uw bijdrage kunnen rekenen. U kan hiervoor mee 

aanschuiven aan tafel op de spaghetti avond op 17 mei in Vivenkapelle, de klimaatlezing op 10 mei 

in het Stadhuis van Damme bijwonen of een insektenhotel bestellen. Maar bovenal kan U een gift 

doen via een storting op de site van de expeditie, alle giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar. Wij 

hopen op Uw genereuze steun, steun die integraal geïnvesteerd wordt in het vrijwaren van natuur 

en landschap in Damme. Wenst U ook die natuur beter te leren kennen, dan nodigen wij U graag uit 

op één van de vele wandelingen en activiteiten van Natuurpunt Damme, zie website 
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