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Lentekriebels 
 
Eindelijk lente. De eerste zon en zachtere temperaturen geven zin om naar 
buiten te gaan en de opnieuw ontluikende natuur te verkennen. We hebben 
de komende maanden een heleboel activiteiten gepland die het lentegevoel 
zeker zullen aanwakkeren. Op 25 april (Week van de Aarde) gaan we naar 
het Hallerbos. Dit pareltje in het Pajottenland is gekend om zijn prachtige 
voorjaarsflora, niet in het minste om zijn tapijten van blauwe 
Boshyacinten. Voor de vroege vogels is er op 8 mei een dauwwandeling in 
de Scheldemeersen. Deze staat in het teken van de broedende weidevogels. 
We sluiten af met een stevig ontbijt. Tijdens het Hemelvaartweekend 
trekken we er traditioneel op uit voor een meerdaagse uitstap. Deze keer 
gaat het richting Zuid-Eifel. Op 6 juni bezoeken we het 
scheepsvaartmuseum in Baasrode. We combineren dit met een geleide 
wandeling langs de oevers van de Schelde. 
 
Verder willen we ook graag nog eens reclame maken voor onze gloednieuwe 
website www.natuurpuntoosterzele.be. Hier vind je informatie over onze 
werking, komende activiteiten, (foto)verslagen van voorbije activiteiten, 
enz. We willen nog eens een oproep doen om je te registreren voor ―NPO-
uptodate‖. Met deze Email-service word je verwittigd voor komende 
activiteiten of eventuele wijzigingen. Doen! 
   
 
Het bestuur 
 

 
 
 
 

 

http://www.natuurpuntoosterzele.be/
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Overheid voert strijd tegen exoten op (De Standaard, 9 april 2010) 

Vanaf 1 oktober zal in België een zwarte lijst van twintig uitheemse dieren 
en planten die ons land niet meer in mogen, gelden. De strijd tegen de 

stierkikkers en Canadese ganzen is nu al ingezet.  

In zijn strijd tegen de exoten wacht het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek (Inbo) de invoering van de zwarte lijst niet af. Vanaf 1oktober 
geldt die lijst, en ze bevat twintig uitheemse dieren en planten die in ons 
land niet meer welkom zijn (zie inzet). Wie vanaf dan bijvoorbeeld een 

wasbeerhond of heilige ibis waarneemt, mag die doden.  

De zwarte lijst bestaat vooral uit fauna en flora die hier niet voorkomen, 
maar wel al in de buurlanden zijn, en dus binnenkort misschien ook onze 
biodiversiteit komen verstoren. Eén uitzondering is de stierkikker, of 
Amerikaanse brulkikker. Die is her en der in tuinvijvers al goed ingeburgerd. 

De belangrijkste kolonies bevinden zich in de Netevallei en in Hoogstraten.  

Maar de komende weken zijn de stierkikkers niet meer veilig. Het Inbo en 
Natuurpunt gaan deze massaal opsporen, om ze daarna te verdelgen. In de 
Netevallei doen ze dat door snoek uit te zetten en de kwaliteit van het 
water te verhogen. In Hoogstraten zit het probleem in vier vijvers. De 
natuurbeschermers willen die laten leeglopen. Als de eigenaars dat niet 
toestaan, gaan ze de kikkers vangen en doden.  

 

UIT HET NIEUWS 
Een kort overzicht van het groot en klein (leuk en 
triest) natuurnieuws (NDS) 
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Kikkervisje van de Amerikaanse brulkikker 

De stierkikker is niet de enige exoot die op zijn hoede moet zijn. In West- 
en Oost-Vlaanderen worden de Canadese ganzen massaal afgeschoten. 
Daarnaast worden hun eieren geklutst, zodat er geen kleintjes uit komen. 
Dat allemaal om te voorkomen dat ze de inheemse ganzen nog langer 

beconcurreren en de velden beschadigen.  

Her en der worden ook uitheemse waterplanten aangepakt, die de zuurstof 
in het water wegnemen. En in een park in Dadizele worden de Aziatische 
Pallaseekhoorns naar een voederplaats gelokt, om daarna verdoofd en 

gedood te worden. 

Deze acties vormen één onderdeel van de strijd tegen uitheemse soorten in 
ons land. Een ander middel is de zwarte lijst die op 1 oktober ingaat. België 
is voorlopig het enige land ter wereld dat een dergelijke lijst heeft van 
dieren en planten, die zo vogelvrij worden verklaard. Eén van de dieren is 
de Chinese wasbeerhond, waarvan afgelopen paaszondag nog een dood 
exemplaar is teruggevonden in Oostmalle —pas voor de derde keer in ons 
land.  

Een nogal drastische maatregel, zo lijkt wel op het eerste gezicht. Maar 
Tim Adriaens, onderzoeker bij het Inbo, spreekt dat tegen. ‗Dit zijn 
allemaal soorten die in onze buurlanden al schade hebben aangericht. Met 
deze lijst willen we op een verstandige manier aan preventie doen. We 
laten niet toe dat deze planten en dieren hier voet aan de grond krijgen.' 
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De mogelijke schade is volgens Adriaens niet te onderschatten. De 
wasbeerhond bijvoorbeeld is een mogelijke drager van de vossenlintworm, 
wat dodelijk kan zijn voor de mens. De Pallaseekhoorn knaagt aan 
elektriciteitsdraden. Het muntjac-hert jaagt onze reeën uit de bossen en 
vernielt plantensoorten. De heilige ibis zorgt voor overlast wanneer ze in 

kolonies de vuilnisbakken leeg vreten.  

De vraag blijft of het wel zin heeft om ons te verzetten tegen deze 
globalisering. Ook de mens is geglobaliseerd, waarom mag de natuur dat 
niet? Is deze strijd tegen de exoten niet vergelijkbaar met racisme 

tegenover buitenlanders? 

Onderzoeker Tim Adriaens vindt van niet. ‗Natuurlijk evolueert de natuur 
sowieso — elke soort komt wel van ergens. Maar door toedoen van de mens 
gaat dat sinds 1950 veel te snel. De schade is te groot, inheemse soorten 

dreigen helemaal te verdwijnen. Dus moeten we als mens corrigeren. 

 

Zeldzame kievit duikt op in Gent (6 april 2010) 

In Zaffelare, in de Gentse kanaalzone, werd maandagochtend een 
steppekievit gezien. De vogelsoort is volgens BirdLife International één van 

de 192 vogelsoorten die 2020 vermoedelijk niet halen. 
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'In een weiland in de Pollaeredam in Zaffelare een volwassen steppekievit in 
zomerkleed opgemerkt', meldt Dominique Verbelen van Natuurpunt. 'De 
uiterst zeldzame steppekievit is nauw verwant aan de kievit die in 
Vlaanderen broedt. Het is gissen waarom de vogel zover uit zijn koers 
vloog. De steppekievit broedt in de Centraal-Aziatische steppen en geniet 
bescherming in Armenië, Kazachstan, Rusland, Turkmenistan, Oekraïne en 
Oezbekistan. Volgens de Belgische Homologatiecommissie werd de soort in 

ons land nog maar negen keer waargenomen.' 

Op de rode lijst van de International Union for Conservation of Nature 
(IUCN) is de soort sinds 2004 opgenomen in de categorie 'met uitsterven 
bedreigd'. Op die lijst staan 192 vogelsoorten die vermoedelijk 2020 niet 
zullen halen. De populatie van de steppekievit ging sinds de jaren 1960 
continu bergaf en wordt nu geschat op zo'n 5.600 broedkoppels. De 
broedplaatsen van de vogelsoort in Centraal-Azië staan enorm onder druk. 
Dat komt onder meer door het omvormen van steppes naar landbouwgrond, 
het gebruik van de steppes voor grootschalige veeteelt en het uitdrogen van 
de steppegronden door de klimaatverandering. Ook de illegale jacht tijdens 

de wintertrek, onder meer boven Syrië, zorgt voor een enorme terugval. 

 

Wordt de vos straks vogelvrij? (6 april 2010) 

Wat heeft de vos ons toch misdaan? Dat wil Vlaams minister van Milieu Joke 
Schauvliege uitvlooien met een enquête onder de bevolking. Om daarna te 
beslissen of ze de vos – zoals in sommige buurlanden – zo goed als vogelvrij 

laat verklaren.  

Heeft u ooit al een vos in levenden lijve gezien? Ondervindt u last van zijn 
aanwezigheid in de buurt? Heeft hij u al schade berokkend door 
bijvoorbeeld uw kippenren leeg te roven? Vindt u dat een intensieve 
bestrijding van de vos wenselijk is? Met dat soort vragen wil Vlaams minister 
van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) bij de bevolking peilen naar het 

zogenaamde maatschappelijke draagvlak voor dat roofdier. 

Aanleiding voor het onderzoek is het snel stijgende aantal vossen in 
Vlaanderen en de steeds nadrukkelijker vraag van jagers en 
pluimveeliefhebbers om daar paal en perk aan te stellen. Want als je de vos 
laat begaan, dan is straks geen enkele patrijs, fazant, eend, kip of kalkoen 
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meer veilig. Dat beweren de vossenvijanden toch. En vanuit steden als 
Brussel, Antwerpen en Gent komen er steeds meer klachten over 
stadsvossen die in de vuilnisbakken scharrelen. 

Daar komt mogelijk verandering in, want naast een bevolkingsenquête heeft 
minister Schauvliege aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ook de 
opdracht gegeven om na te gaan hoe de omringende landen hun 
vossenpopulatie onder controle houden. Daaruit blijkt dat onze buren er 
duchtig op los knallen en bovendien over een heel arsenaal 

bestrijdingsmiddelen beschikken. 

Zo mag de vos in Wallonië, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk 
en Frankrijk het hele jaar door bejaagd worden. In Nederland, het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland mag dat zelfs dag en nacht en in Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk mogen daarbij lampen gebruikt worden. Enkel in het 
Groothertogdom Luxemburg moeten de jagers de dieren tussen 1 maart en 

30 juni – de kweekperiode – met rust laten. 

Pootstrikklemmen 

Andere toegelaten methodes zijn kooien met lokaas waarin de dieren 
levend gevangen worden (in Wallonië en alle omringende landen), 
stopstroppen waarin de dieren niet gewurgd worden, en pootstrikklemmen 
die de dieren ernstig kunnen verwonden (in Wallonië, Verenigd Koninkrijk 
en Frankrijk). Ook de burchtbejaging, waarbij getrainde honden de vossen 
uit hun burcht jagen, waarna ze neergeschoten worden, is in alle 
buurlanden toegelaten. 

Natuurpunt: ‗Niet blindweg uitmoorden‘ 

‗De vos veroorzaakt op sommige plaatsen – ook in natuurgebieden – 
inderdaad overlast, maar daarom moet je hem nog niet massaal 
uitmoorden‘, zegt Wim Van den Bossche van ?Natuurpunt. ‗Als de 
vossenjacht uitgebreid wordt, moet dat zeer gericht gebeuren. Enkel op 
plaatsen waar er geen alternatief is, zonder het risico op andere 
slachtoffers en met respect voor het dierenwelzijn. Dus zeker niet met 

stroppen.‘ 

‗We willen zeker niet dat de vos nu altijd en overal vogelvrij wordt 
verklaard, ook op plaatsen waar hij nauwelijks voorkomt en perfect 
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geïntegreerd is in het natuurlijk systeem. Daar kan je beter structurele 
maatregelen subsidiëren. Een kippenhok bijvoorbeeld kan perfect beveiligd 
worden tegen vossen, als je de afsluiting maar hoog genoeg maakt en diep 
genoeg in de grond stopt. Vergelijk het met de kauwen: je kan die elke 
week in je tuin afschieten, maar je kan ook een rooster op je schoorsteen 

monteren.‘ 

 

'Stortplaats is biologische tijdbom' (26 maart 2010) 

'We mogen niet zo veel meer storten. Daardoor geraken de putten minder 
snel vol. En het is als ze nog niet vol zijn dat ze kunnen stinken', zegt Henk 
Geeroms, directeur intercommunale Ilva. 

Een vreselijke stank is het, daar in de buurt van de stortplaats in Vlierzele. 
Pendelaars op de E40 Gent-Brussel merken het vaak, halverwege tussen 
Wetteren en Erpe-Mere. De Vlaamse milieu-inspectie heeft het 

verantwoordelijke bedrijf op de vingers getikt.  

De bron van het geurtje is de stortplaats van Vlierzele, een deelgemeente 
van Sint-Lievens-Houtem. Het is een gigantische put waar vrachtwagens het 
afval komen dumpen dat niet gerecycleerd of verbrand kan worden. Het 
resultaat is een stank waar alleen een grote zwerm meeuwen enthousiast 

over is. 

Drie jaar stank 

Er voorbijrijden en de ventilatie van je auto af moeten zetten is één ding, 
in de buurt wonen is zo mogelijk nog erger. 'Het hangt er een beetje van af 
hoe de wind staat, maar soms is de stank hier echt niet te harden', zegt Dirk 
Berckmans, die uitkijkt op de zandhopen naast de stortput. 'Dan weten we 
dat we weer een dagje onze ramen moeten sluiten, hoe warm het buiten 
ook is. Er zijn geregeld vergaderingen met het bedrijf, maar we kunnen 
daar alleen maar horen wat de plannen zijn. We wonen hier nu drie jaar en 

we tellen af tot de laatste put gevuld is. We hopen dat de stank dan weg is.' 

'Als we terugkomen van de kust, zeggen we altijd: We zijn weer bij ons 
Sofie', zegt Staf Uyttersprot, die 's middags op zijn kleinzoon past in de tuin 
van zijn dochter. 'Toen ze hier kwam wonen, heb ik al gezegd dat ze dat 
beter niet kon doen. Het lijkt me heel ongezond, zeker omdat ze hier de as 
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van verbrandingsovens dumpen. Een tijdje geleden lag hier zelfs een hoop 
asbesthoudend beton. Zou u hier willen wonen, heb ik de directeur 
gevraagd. Het is een biologische tijdbom die ze onder de grond steken. Ik 
heb mijn dochter op het hart gedrukt hier nooit een moestuintje te 

houden.' 

Geen geurwet 

De stank is de voorbije jaren beduidend erger geworden, zo blijkt uit 
klachten die binnenkomen bij de Vlaamse milieu-inspectie. Die instantie 
vroeg de intercommunale Ilva, die de stortplaats beheert, al om 
maatregelen te nemen. Ilva voert nu een intern onderzoek, dat van nabij 
gevolgd wordt door een milieuambtenaar. 'Er bestaat geen wet over 
geurhinder, maar de algemene voorwaarde is dat een exploitant alle nodige 
maatregelen moet nemen om schade en hinder te voorkomen', zegt Diana 
Leuci, woordvoerster van de milieu-inspectie.'Er is inderdaad wat over en 
weer gemaild met de Vlaamse milieu-inspectie', bevestigt Henk Geeroms, 
algemeen directeur van Ilva. 'Maar we hebben die mails niet nodig om ons 
werk te doen. Het grote probleem is dat je gas niet ziet lopen. Het is dus 
veel moeilijker om op zoek te gaan naar een lek. Ook als we telefoontjes 

krijgen van buren, proberen we zo snel mogelijk de bron te vinden.' 

Geeroms wijst naar de nieuwe Vlaamse regels om de verergerde stank te 
verklaren. 'We mogen niet zo veel meer storten. In 2009 is er maar 50.000 
ton gestort, in 2008 waren dat er nog 120.000. Daardoor geraken de putten 
minder snel vol. En het is als ze nog niet vol zijn dat ze kunnen stinken. We 
dekken ze elke avond af met een laag grond, maar dat is nooit zo goed als 

de definitieve deklaag van drie meter plus folie.' 

Toch doet Ilva er volgens Geeroms alles aan om de stank tegen te gaan. 'Het 
is in ons eigen nadeel als dat gas ontsnapt, want we gebruiken dat om 

elektriciteit op te wekken. We laten het dus niet graag ontsnappen.' 

 

Milieuvergunning geweigerd voor uitbating stortplaats Louise-Marie 

De Provincie Oost-Vlaanderen weigert een nieuwe milieuvergunning af te 
leveren aan het bedrijf OB&D voor het storten en opslaan van afval en 
baggerspecie in Louise-Marie. Zij oordeelden dat dit stort niet thuishoort in 
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een kwetsbaar bosgebied en nabij enkele woonzones. Met deze beslissing 
geeft de deputatie gevolg aan de bezwaarschriften van omwonenden, 
Natuurpunt Vlaamse Ardennen Plus, Milieufront Omer Wattez en de 

actiegroep Louise-Marie tegen asbest. 

 

Distelverdelging 

Op 27 maart keurde de Algemene Vergadering van Natuurpunt unaniem een 
motie goed waarin werd gevraagd om al het mogelijke te doen om de 
inmiddels volledig achterhaalde wetgeving rond de verdelgingsplicht van 
distels te laten wijzigen. Natuurpunt zal dit punt dan ook terug op de 
politieke agenda proberen te zetten - en u kan daarbij helpen. We vragen al 
onze afdelingen, beheerteams, studiewerkgroepen en medewerkers om de 
bevoegde minister Schauvliege en de Vlaamse minister-president  Peeters 
per brief op te roepen om dringend de nodige initiatieven te nemen ter 

afschaffing van de distelverdelingsplicht. 

Een modelbrief kan je vinden op 
http://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/natuurbeheer/brief_aan_ministers_ivm_distelbestrijding.pdf en 
richt deze aan kabinet.schauvliege@vlaanderen.be en 
kabinet.peeters@vlaanderen.be. 

 

Zeearend strijkt neer in Zoete Waters (2 maart 2010)  

Dierenliefhebbers vinden de laatste dagen massaal de weg naar Oud-
Heverlee bij Leuven. In de omgeving van het natuurgebied de Zoete Waters 
is al meermaals een zeearend gesignaleerd. Geen alledaags zicht want het 
gaat om de grootste roofvogel in Europa. "Die komt in onze streken zeer 

zelden voor", zegt Frederik Fluyt van Natuurpunt.  

"Doorgaans is de zeearend enkel te vinden in de Scandinavische landen en in 
het oosten van Duitsland en Polen", zegt Frederik Fluyt. "Enkel de jongere 

exemplaren verlaten die streken soms om elders neer te strijken". 

De vleugelspanwijdte kan gemakkelijk tweeënhalve meter bedragen. 
Vanwege die omvang wordt de zeearend ook wel de vliegende deur 
genoemd. Voorts vallen zijn grote gele snavel, de diep gevingerde vleugels 

http://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/natuurbeheer/brief_aan_ministers_ivm_distelbestrijding.pdf
mailto:kabinet.peeters@vlaanderen.be
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en zijn witte staart op. Jonge exemplaren hebben die witte staart overigens 
niet. Een zeearend kan tot 20 jaar oud worden en voedt zich met vis en 
kleinere vogels. 

Hoe lang het exemplaar in Oud-Heverlee nog te bewonderen zal zijn, hangt 
van het weer af. "Doorgaans trekken ze bij het begin van de lente terug 
naar hun oorspronkelijk leefgebied, maar het kan net zo goed dat ze tot 

april of mei in de buurt blijven". 

 

De Zeearend van Oud-Heverlee 

Vlaamse overheid kocht 218,2 ha natuurgebied in 2009  

Uit voorlopige cijfers blijkt dat het Agentschap voor Natuur en Bos in 2009, 
en dat verspreid over tientallen plaatsen in Vlaanderen, 218,2 ha 
natuurgebied aankocht. Daarnaast werd ook 7,7 ha duingebied en 166,1 ha 
bosgebied gekocht. Het Agentschap trok hiervoor in totaal 7,1 miljoen euro 
uit. Dat antwoordde Vlaams milieuminister Schauvliege op een schriftelijke 

vraag van Liesbeth Homans (N-VA).  

De grootste natuurgebieden die werden aangekocht zijn De Lage Moere 
(26,7 ha) in Brugge en Jabbeke, het Rodebos en Laanvallei (9,9 ha) in 
Overijse en Webbekoms Broek (8,5 ha) in Diest. Het grootste aangekocht 
bos betreft een stuk van het militair domein in Meerdaalwoud (98,1 ha) in 
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Oud-Heverlee en Houtembos (11,6 ha) in Vilvoorde. In totaal werd 206,4 ha 

verworven door gebruik te maken van het voorkooprecht. 
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Uw giften om onze plannen verder uit te werken blijven hartelijk welkom, 
waarvoor onze dank. Elke gift, hoe klein ook, is welkom op rekening nr. 
293-0212075-88 met vermelding ―6666 – Landskouter – Gondebeek‖. Voor 
giften vanaf 30 euro krijgt u een fiscaal attest. 

 

GEZAMELIJKE AANKOOP VERREKIJKERS 

 
Een aantal mensen vroegen ons naar de mogelijkheid om gezamenlijk een 
verrekijker aan te kopen. Indien voldoende interesse plannen we een 
bezoek aan de Natuurpunt optiekshop in Brugge. Naast de standaard 10% 
korting voor leden kunnen we bij aankoop van verschillende toestellen 
wellicht nog een extra korting uit de brand slepen. 
 
Geïnteresserden kunnen contact opnemen met Mathieu via 
mathieu.wille@gmail.com of op 09 231 74 95 
 
 

 
 
 

NATUURGEBIED 

GONDEBEEK 

(JLE) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Landskouter. 

mailto:mathieu.wille@gmail.com
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Komende activiteiten:  
 

BESTUURSVERGADERING 

 
Dinsdag, 20 april 2010 
 
De vergaderingen gaan door bij één van de bestuursleden en beginnen om 
20u00. Wil je de vergadering bijwonen, bel dan even met Mathieu Wille. Hij 
vertelt je bij wie de vergadering doorgaat. 
 
Informatie: Mathieu Wille - 09 231 74 95 
 

VOORJAARSWANDELING IN HET HALLERBOS 

 
Zondag, 25 april 2010 

In de lente is een wandeling door het Hallerbos een unieke belevenis. Het 
Hallerbos is een bos met een oppervlakte van 552 ha, waarvan 511 ha 
gelegen zijn op het grondgebied van Halle. Het is een van de belangrijkste 
bossen in Vlaams-Brabant en is een restant van het reusachtige Kolenwoud. 
Het bos is grotendeels eigendom van het Vlaams Gewest en een klein deel 
van het Waals Gewest en privé-eigendommen. Het Hallerbos vormt een stil 
recreatiegebied. Het is zeer toegankelijk dankzij de vele paadjes, en voor 
een kennismaking zijn er drie wandelroutes uitgestippeld. 

Saai en eentonig is het Hallerbos allerminst: een gevarieerd bomenbestand, 
diepe beekvalleitjes, hier en daar een oude holle weg en aan de rand fraaie 
panorama's van het Brabants Plateau. Dit alles prachtig blauw ingekleurd 
door massa's boshyacinten. Op een boogscheut van Brussel kan dat tellen. 
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Afspraak om 14.00u op de markt Scheldewindeke (carpooling). 
 
Meer informatie: Marc De Geyter 0497 670780 
 
 

DAUWWANDELING MET ONTBIJT 

 
Zaterdag, 8 mei 2010 
 
Zin in eens een andere wandeling? Op 8 mei zijn we vroeg uit de veren om 
voor dag en dauw door de Scheldemeersen te trekken. In de vroege 
ochtend, als het landschap net ontwaakt, alles nog stil is en de dauw nog op 
het gras ligt, kan je in alle rust genieten van fauna en flora. 

De Merelbeekse Scheldemeersen beslaan een gebied van in totaal 346 
hectaren op de rechteroever van de Schelde. Oorspronkelijk is het een open 
gebied met overwegend vochtige weilanden. Er wonen en broeden veel 
zeldzame watervogels zoals de pijlstaart, de smient en de wintertaling.  

De Scheldemeersen in Merelbeke en Schelderode zijn sinds 4 november 
1981 als landschap beschermd. Van de dertiende tot het midden van de 
twintigste eeuw werd in deze meersen nog volop (alluviale) klei gewonnen, 
daar afgezet door de talrijke overstromingen. De vele veldsteenbakkerijen 
zijn sindsdien volledig verdwenen, maar de littekens in het landschap zijn 
gebleven : een groot gedeelte van de Scheldemeersen ligt door de 
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kleiwinning zo'n halve tot één meter lager dan de omringende weilanden. 

Een prachtige streek voor wandelingen en fietstochten dus. 

Een recent natuurinrichtingsproject moet dit ecologisch waardevol gebied 
nog versterken. Het meersengebied wordt zo behouden en nog verder 
ontwikkeld. Ook aan het waterpeil werd gewerkt. Het natuurlijk systeem 
van hoge waterstand in de winter en dalende waterstand in de zomer werd 
hersteld. De Melsenbeek, die door het gebied stroomt, werd grondig 
aangepakt.  

Koen De Witte van Natuurpunt Bovenschelde gidst ons door dit prachtige 
natuurgebied. Tijdens de wandeling van zo‘n 2 en een half uur wordt 
bijzondere aandacht besteed aan de weidevogels waarvoor dit gebied 
gekend is en die dan broeden of net kuikens hebben. We krijgen ook uitleg 
bij de belangrijke natuurinrichtingswerken die hier de voorbije jaren 
uitgevoerd werden. 

 

 

 

 
Na de wandeling sluiten we af met een stevig ontbijt. 
 
Afspraak: Om 6 uur stipt aan de kerk van Schelderode. Rond 9 uur sluiten 
we af met een ontbijt. 
 
De wandeling is gratis. Inschrijven voor het ontbijt is verplicht en kost 8 
euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot 12 jaar. Verplicht 
inschrijven via overschrijving op rekening nummer 001-2270722-28 van 
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Natuurpunt Oosterzele met vermelding ―ontbijt 8 mei [x] volwassen en [x] 
kinderen‖.  
 
Meebrengen: stevige schoenen of laarzen, warme kledij, eventueel 
verrekijker, flora of vogelgids. 
 
Meer info bij Mathieu  (mathieu.wille@gmail.com of 09 231 74 95). 
 
 

HEMELVAARTWEEKEND IN DE ZUID-EIFEL (DUITSLAND) 

 
Donderdag 13 mei tem. zondag 16 mei 2010. 
 
Dag 1: Op 13 mei (07.45) samenkomst voor carpooling op de parking Krëfel 
te Wetteren rondpunt E40. Vertrek om 08.00 richting Irrhausen (D) via 
Brussel, Luik, Verviers. Samenkomst aan de kerk met korte pauze en 
boterkoek. Start van onze eerste wandeling in het Irsendal Dit is een 
beschermd en verscheiden natuurgebied. Gekend als het vlinderdal met ca 
500 verschillende soorten. Onderweg verorberen we onze zelf 
meegebrachte lunch. Daarna vertrekken we richting Waldhof – Falkenstein. 
Dit is een burchtruïne in het prachtige dal van de Our. Na dit bezoek 
richting hotel Im Fronhof te Mettendorf. 
 
Dag 2: Na het ontbijtbuffet rijden we richting Irrel. Daar maken we een 
wandeling langsheen de Irrelwaterval en het Ferschweilerplateau, met zijn 
zandsteenrotsen. Afhankelijk van de weersomstandigheden en het terrein 
zal de wandeling kort of lang gehouden worden. Hoe dan ook wordt dit een 
daguitstap. 
 
Dag 3: Na het ontbijt vertrek richting Mindener Lay. Dit gebied met 
weilanden bezit orchideën en zeldzame planten. Na de lunch bezoeken we 
de oude Romeinse stad Trier met zijn pittoreske huizen en pleinen. Een 
must is zeker de 2000 jaar oude Porta Nigra. Dé Romeinse toegangspoort 
van weleer. 
 
Dag 4: Na het ontbijt en inpakken: wandeling in de onmiddellijke omgeving 
van het hotel. 
  

mailto:mathieu.wille@gmail.com
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Prijs per persoon in tweepersoonskamer voor drie nachten vol pension is 
184 EUR. 
Prijs per persoon in éénpersoonskamer voor drie nachten vol pension is 199 
EUR. 
In deze prijs zit begrepen: gids; boterkoek op eerste stop, uitgebreide lunch 
met water of wijn; hotel met ontbijtbuffet en avondmaal. 
 
Zéker mee te brengen: voor de eerste dag lunchpakket; stevige 
stapschoenen, goede (regen-) kledij, verrekijker, veldgidsen, bestek, 
bekers en rugzak. 
 
Inschijven kan via betaling van bovenvermeld bedrag op rek. nr. 001-
2270722-28 en dit voor 19 april. Aantal personen beperkt tot 18.  
 
Meer info bij Jean – Luc op 0477 93 03 25 of 
jean_luc_eggermont@hotmail.com  
 
 

DAGUITSTAP SCHEEPSVAARTMUSEUM (BAASRODE) EN VLASSENBROEK  

Zondag, 6 juni 2010 

Programma: samenkomst om 09h15 aan het rondpunt te Balegem. Zoveel 
mogelijk mensen in zo min mogelijk auto‘s, om 09h30 te vertrekken naar de 
prachtige industriële site van het Scheepvaartmuseum te Baasrode. 
Aankomst en begin rondleiding door gids aldaar om 10h30. De rondleiding is 
zeker de moeite waard omdat men op één werf de evolutie kan zien van 
houten naar stalen schepen. Prachtige schepen, droogdokken en originele 
werktuigen te zien. Na de rondleiding zal er gelegenheid zijn om de dorst te 
lessen. 
Op de middag nuttigen we de zelf meegebrachte lunch. 
Om 14h30 worden we opgewacht door gids François Van den Broeck aan het 
kerkje van Vlassenbroek. Hij zal jullie ca drie uur gidsen door een gebied 
dat – net zoals de scheepswerf- gelinkt is aan de Schelde. Na de wandeling 
keren we huiswaarts. 
 
Praktisch: de gidsen worden betaald door Natuurpunt Oosterzele. De 
individuele toegang tot het scheepvaartmuseum (St Ursmarusstraat 137, 
Baasrode) dient ZELF betaald te worden aan de ingang, en bedraagt € 2,5 
per persoon. Voor de wandeling in de namiddag zijn stevige stapschoenen, 

mailto:jean_luc_eggermont@hotmail.com
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of -bij langdurig nat weer- laarzen nodig. Er is weinig parkeerruimte aan 
het kerkje Vlassenbroek. Adres ervan bestaat niet. 
 
Meer info bij Nico (0496 – 59 77 36). 
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... en een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 

WINTERKONINKSKES WANDELING EN ALGEMENE VERGADERING (MW) 

 
Op 17 januari waren we te gast bij de buren van Natuurpunt Herzele voor 
een stevige winterwandeling in het Duivenbos. Gids Dirk Noël gidste een 40-
tal wintergasten van beide afdelingen doorheen dit natuurgebied dat een 
lappendeken is van bosjes, holle wegen, beekvalleitjes, hooilanden en 
braamstruwelen. De natuur was nog in rust, maar de gulle zon bracht dit 
mooie landschap tot leven.  
 
Onderweg werd heel wat afgepalaverd over de lusten en lasten van een 
afdelingswerking; wat zijn de mogelijkheden en de toekomstplannen. 
De tocht liep ook langs de pas heruitgediepte poel, met zijn 800 vierkante 
meter al een poel om U tegen te zeggen; deze waterpartij maakt deel uit 
van het gerestaureerde parkgebied dat in 2000 verworven werd. 
 
Het was voor beide partijen een aangename kennismaking. Afdelingen van 
Natuurpunt wisselen best wel eens wat ervaringen uit, er is altijd wel wat 
op te steken. Op het einde van de wandeling werd aan de kerk van St-
Antelinks, onder het oog van de daar huizende kerkuil, afscheid genomen 
bij een glaasje jenever. Dank aan Natuurpunt Herzele! We hopen jullie 
binnenkort eens bij ons te mogen verwelkomen! 
 
Na de wandeling was het verzamelen geblazen in café de Tramstatie waar 
onze Algemene Vergadering doorging. Het voorbije jaar werd beknopt 
overlopen en de plannen voor 2010 werden uit de doeken gedaan. De 
jaarverslagen werden kort besproken en het nieuw bestuur werd 
―gekozen‖. De spaghetti achteraf werd goed gesmaakt, niet in het minst 
door de kleinsten onder ons. 
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WINTER-VOGELWANDELING (JLE) 

 
Zondagochtend 14 februari: verzameling op het marktplein in 
scheldewindeke. 
 
Zes vogelliefhebbers , waaronder één uitgeslapen uilenspotter die nog in 
allerijl richting plaatselijke bakker liep, vertrokken richting Diksmuide voor 
een dagje watervogels kijken. 
 
Her en der langs de autostrade konden we verschillende buizerds op 
weidepalen waarnemen , allemaal vrij bleek tot bijna wit gevederd. 
Rustig keuvelend over allerlei interessante onderwerpen waarvoor mannen 
bekend staan , konden we in de Westvlaamse polders de eerste wulpen 
waarnemen. Met hun lange bek prikten ze in het gras  , op zoek naar hun 
zondags ontbijt. 
 
Wat verder graasden honderden grauwe ganzen , enkele brandganzen en 
Canadese ganzen hun dagelijks potje bijeen. Het was een voortdurend 
aanvliegen van grote en kleinere groepen onder luid kabaal boven onze 
hoofden, opgelucht dat ze niks massaal ( str... ) op ons lieten neerkomen. 
 
Onze eerste tocht begon bij de Viconia kleiputten in Stuivekenskerke, een 
klein gehucht ten noorden van diksmuide. Deze 6 ondiepe kleiputten in 
beheer door de Vlaamse overheid, zijn de stille getuigen van de naoorlogse 
steenbakkerij industrie die duurde tot 1979. 
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Dit natuurreservaat gelegen langs de IJzer herbergt waterrijke gebieden die 
een uitstekend biotoop vormen voor de vele duizenden watervogels in dit 
gebied. Ook in het broedseizoen vormen de rietkragen nestgelegenheid voor 
o.a. blauwborst , bruine kiekendief , rietzanger. 
Door de vrieskou waren deze putten grotendeels dichtgevroren , maar op de 
nog open plekken konden we duizenden smienten  , tientallen slobeenden , 
bergeenden en enkele dodaarsen observeren.   
 

  

Na het verorberen van ons lunchpakket zetten we koers richting de 
Blankaart. Het bezoekerscentrum in het kasteel biedt een permanente 
tentoonstelling over het gebied en zijn bewoners. Op een aangename 
manier krijgt de bezoeker meer inzicht over het wel en wee van het 300 ha 
groot natuurgebied. 
 
Een 9 km lang wandelpad brengt je langs de interessantste plekjes , vooral 
de 50 ha  grote waterplas en 20 ha rietland en twee vogelkijkhutten geven 
je een mooi overzicht over dit natuurrijke reservaat. 
Vanuit de kijkhut observeerden we tientallen kramsvogels in de weiden 
rondom ons.Hier ook terug honderden grauwe ganzen, enkele kolganzen en 
duizenden smienten. Ook dodaarsen, kuifeenden, pijlstaarten en 
aalschovers waren van de partij. 
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Paniek alom toen plots een slechtvalk boven de menigte vloog. De vogels 
stoven letterlijk alle richtingen uit om hun vege lijf te redden. 
In de late namiddag kregen we van het thuisfront het bericht dat het daar 
aan het sneeuwen was. Regen noch sneeuw houdt ons tegen, en, we 
besloten toch om onze traditie in ere te houden door eerst een lokaal 
cafeetje op ons aangenaam gezelschap te trakteren en een smakelijke 
trappist soldaat te maken. 

 

INVENTARISATIE STEENUILTJES (JLE) 

 
Gewapend met een recorder en een bandje met de roep van de steenuil 
vertrokken we met een groepje van tien richting Balegem. Onze eerste post 
leverde na één geluidssessie al een reactie van een gealarmeerde steenuil 
vanuit een haagkant. Ook enkele honden dachten blijkbaar dat ze familie 
van de steenuil waren en brachten een minder gesmaakte versie van hun 
gekef ter ore. 
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Bij onze tweede post kwam er zelfs een kleine snoodaard aanvliegen in een 
oude fruitboom en trachtte ons ofwel te verjagen met zijn gekrijs , of was 
enkel nieuwsgierig in de tien grote uilen die hem op hun beurt aanstaarden. 
Onze speurtocht verder zettend werden we onderweg door onze 
cateringman Marc getrakteerd met een lekkere hete koffie. Ondertussen 
trachtte Henk met een cd met  bosuilroep deze vogel te lokken, maar enkel 
een rat koos het zekere voor het onzekere en dook weg in een gracht met 
de idee van "wie niet weg is, is gezien". 

In totaal werden zeven locaties aangedaan en werden we acht keer beloond 
met een respons van dit op één na kleinste Europees uiltje. 
Als afsluiter werden ook nog de emmers geïnspecteerd aan de 
paddenschermen, doch zonder resultaat die avond.  

PADDENOVERZET LEMBERGESTRAAT EN ROOBERG (MW) 

 
Na het ontwaken uit de winterslaap, in de maanden februari en maart, 
trekken padden, kikkers en salamanders massaal naar hun 
voortplantingspoelen. Dat verschijnsel noemen we de ‗amfibieëntrek‘. 
In het dichtbevolkte Vlaanderen moeten deze diertjes op hun voorjaarstrek 
meestal één of meer wegen over. Spijtig genoeg eindigen veel amfibieën 
dan als verkeersslachtoffer. Om te vermijden dat amfibieën een weg 
oversteken, dikwijls met dodelijke afloop, plaatst Natuurpunt langs de 
drukke straten amfibieënafsluitingen, die de dieren tegenhouden. In hun 
poging om de hindernis te omzeilen komen ze tenslotte in één van de 
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ingegraven emmers terecht. Natuurpunt maakt de emmers tweemaal per 
dag leeg. We tellen de dieren en bepalen soort en geslacht. Vervolgens 
laten we ze veilig en wel aan de overzijde van de weg weer los.  
Op de amfibieëntrek valt geen vaste datum te kleven, maar ze vindt 
meestal plaats tussen begin februari en half maart. Amfibieën trekken bij 
vochtig en vrij zacht weer (meer dan 7°C) en vooral vanaf zonsondergang 
tot 22-23u. Overdag en bij vorst verschuilen ze zich. 
 

Jaarlijks organiseert Natuurpunt Oosterzele een ‗paddenoverzet-actie‘ aan 
de Lembergestraat en Rooberg in Landskouter. De gemeente ondersteunt de 
actie door de plaatsing van de schermen dat uitgevoerd wordt door de 
mensen van Pro Natura vzw. Medewerkers van Natuurpunt Oosterzele 
zorgen voor het dagelijks overzetten van de dieren. 

 

―gevangen‖ padden in onze emmers 

Dit jaar startte de paddentrek op 24 februari. Met een pauze van een 2-tal 
weken door het koude weer, kwam de trek echter pas goed op gang rond 
half maart (zachte regenachtige nachten), met een piek rond 19 en 20 
maart (meer dan 400 dieren op één nacht!). Dit is uitzonderlijk laat en is te 
wijten aan de lange en koude winter. Tegen eind maart was de trek volledig 
afgelopen. Naast enkele tientallen bruine kikkers en een paar groene 
kikkers werden in de Lembergestraat maar liefst 1116 padden overgezet. 
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Dit is bijna een verdubbeling t.o.v. vorig jaar. In Rooberg waren de 
aantallen meer bescheiden. De trek vindt daar hoofdzakelijk plaats tussen 
de huizen, waar het niet mogelijk is een scherm te plaatsen. Het aantal 
verkeersslachtoffers was daar dan ook aanzienlijk.  Desondanks was de 
paddenoverzet opnieuw erg succesvol. Hopelijk kunnen we deze dieren, die 
algemeen toch onder druk staan, zo een beetje ondersteunen. 
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DE RAT VAN 

THOMAS 
Deze pagina is er een voor de jongsten onder ons, 
maar papa’s en mama’s mogen gerust meehelpen.  

 
Vissen bespioneren met een onderwaterkijkbuis 
 
Zou jij graag onder water willen kijken zonder heel lang je adem in te 
moeten houden? Wil je graag naar visjes gluren zonder kletsnat te worden? 
Dan moet je gewoon een onderwaterkijkbuis maken! Wat heb je nodig en 
hoe ga je te werk?  
Dit heb je nodig: 

 een buis met een diameter van 12 cm en 30 cm lang  
 een vel dooschijnende plastic  
 sterke plakband die houdt onder water  

Zo ga je te werk: 
Zet de buis op het vel plastic en teken de omtrek af met een potlood. Knip 
een cirkel uit die rondom rond 5 cm groter is dan de cirkel die je getekend 
hebt. Plak dit rondje lekker strak met plakband vast op 1 opening van de 
buis. zorg dat het overal goed vast zit, er mag nergens een gaatje zijn waar 
nog water door kan! Steek nu de zijde met de plastic in het water, en langs 
de andere kant kan je in de wondere waterwereld gluren!  
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Lid worden van Natuurpunt 
 
Help de natuur in Vlaanderen.  
Word met het ganse gezin lid van Natuurpunt.  
Het jaarlijkse lidmaatschap per gezin bedraagt 24,00 euro. 

 
Wat krijg ik als lid van Natuurpunt (in 2010)? 
 
*  Een gratis CD met vogelgeluiden  
*  De Natuurpunt fiets- en wandelgids met 30 wandelingen in onze 

mooiste   natuurgebieden, boordevol praktische informatie.  
*  Vier maal per jaar het kleurrijke ledentijdschrift Natuur.blad. 
*  De mogelijkheid om een abonnement te nemen op Natuur.focus, het  
    kwartaalmagazine voor natuurstudie en natuurbeheer of  
     Natuur.oriolus, hét tijdschrift voor de vogelliefhebber.  
   (Een abonnement voor één van beide kost €  8,50. Voor de twee  
     betaal je slechts €  14,50) 
*  Word je lid van Natuurpunt Oosterzele, dan krijg je vier maal per 
 jaar onze nieuwsbrief.  
*  Een volledig aanbod van honderden activiteiten in gans Vlaanderen.  
*  10% korting in onze Natuurpuntwinkel.  
 
Hoe word ik lid?  
 
* Schrijf 24,00 € over op rekeningnummer 001-2270722-28 van 
Natuurpunt Oosterzele, St. Martensdries 14, 9860 Balegem met 
vermelding van ‗nieuw lid‘ of vraag een overschrijvingsformulier of een 
domiciliëringsformulier aan  via de website www.natuurpunt.be of bel 
op 015 - 29 72 50  
    

 

http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=141
http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=144
http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=17
http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=22
http://www.natuurpunt.be/
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Bestuur 

 

Voorzitter Mathieu Wille (MW) 09 231 74 95 

Secretaris Bart Van Delsen  (BVD) 0486 – 68 77 01 
Penningmeester Barbara Ooghe (BO) 09 – 231 74 95 
Redactie Barbara Ooghe (BO) 09 – 231 74 95 
Reservatenwerking Jean-Luc Eggermont  (JLE) 09 - 362 05 80 
Beleidswerking Pascale Steurbaut (PS) 09 - 362 40 90 
Inventarisatie Jean-Luc Eggermont  (JLE) 09 - 362 05 80 
Algemene werking Marc De Geyter  (MDG) 09 - 362 01 01 
 Nico De Smedt (NDS) 0496 – 59 77 36 

 Marc De Spiegeleer (MDS) 0499 - 15 76 17 
 
Natuurpunt Oosterzele 
St. Martensdries 14, 9860 Balegem 
Tel: 09 231 74 95  
e-mail: barbara.ooghe@gmail.com 
 

Redactie e-mail: barbara.ooghe@gmail.com 
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Activiteiten april mei juni 2010 

     
April     
Maandag 20/04/10 20:00 Bestuursvergadering  Mathieu 

Wille 
Zondag 
 

25/04/10 14:00 Voorjaarswandeling Markt 
Scheldewindeke 

     
Mei     
Zaterdag 8/05/10 6:00 Dauwwandeling Kerk 

Schelderode 
Donderdag-
zondag 

13/05/10 – 
16/05/10 

7u45 Hemelvaartweekend Parking Krefel 

     
     
Juni     
Zondag 06/06/10 9:15 Daguitstap Baasrode Rondpunt 

Balegem 
 
 

 



 
 
 

 

 
 

 

 
 

Open: Di Woe Do Vr 9 - 12.30u & 14 - 18.30u 

     Zaterdag 9 - 15.00u 

 

Elke dag vers brood 

Vleesvervangers 

Vers- en droogwaren 

Haar- en lichaamsverzorging 

 

Zoveel mogelijk biologisch 
 

 


