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Edito 
 
In de herfst trekken we er graag op uit om even uit te waaien in het bos. 
Bossen zijn dan misschien wel op hun mooist: prachtige kleuren, een zacht 
tapijt van afgevallen bladeren, paddenstoelen her en der. Bossen staan in 
Vlaanderen echter nog steeds erg onder druk. In tegenstelling tot wat 
minister Schauvliege recent liet uitschijnen, ontbost Vlaanderen nog steeds 
verder. Er gaat nog steeds meer bos verloren dan er elk jaar bijkomt. Ook 
in eigen gemeente gaat meer en meer (openbaar) groen verloren (zie ook 
verder stukje i.v.m. de Hofkouterwijk).   
 
Aan de ene kant hebben we in onze verstedelijkte omgeving meer en meer 
behoefte aan groen en natuur voor onze vrijtijdsbesteding, ontspanning, 
speelruimte voor kinderen, enz., maar vreemd genoeg verdragen we in onze 
directe woonomgeving steeds minder de “hinder” die dit soms met zich 
meebrengt en moet alles netjes, ordelijk en gecontroleerd zijn. Denk 
hierbij bijv. aan de vossenproblematiek, het wijdverspreide gebruik van 
pesticiden, overlast door vallende bladeren, … Meer natuur vraagt in de 
eerste plaats een mentaliteitswijziging.  
 
Steek je graag je handen uit de mouwen voor de natuur, kom dan zeker 
helpen op onze werkdag op 19 November! 
 
Mathieu 
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Een derde van onze bossen acuut bedreigd 

Uit een studie van het Agentschap voor Natuur en Bos blijkt dat 20.000 
hectare bos kwetsbaar en acuut bedreigd is. Vlaams minister van Leefmilieu 
en Natuur, Joke Schauvliege (CD&V) liet al weten de gebieden beter te 
willen beschermen. Natuurorganisaties reageren sceptisch: "We wachten 

nog altijd op concrete maatregelen." 

Vlaanderen telt 63.000 hectare zonevreemd bos. Meer dan 20.000 hectare 
daarvan is zeer waardevol en mogelijk met kap bedreigd, omdat ze in 
woon-, industrie of landbouwgebied liggen. Dat blijkt uit een studie van het 
Agentschap voor Natuur en Bos. Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur 
Joke Schauvliege kondigde aan voor extra bescherming te willen zorgen, 
maar schoof tegelijkertijd de hete aardappel door naar collega Philippe 

Muyters (N-VA): "De sleutel ligt bij Ruimtelijke Ordening." 

In de nasleep van de commotie rond de kap van het historisch stukje 
Ferrarisbos in Wilrijk, beloofde Schauvliege met een actieplan te komen. 
Een ANB-studie wees uit dat 20.811 hectare benoemd is als ecologisch zeer 
waardevol, kwetsbaar en mogelijk met kap bedreigd. De meeste van die 
bossen liggen in agrarisch gebied (8.400 ha), woonparken (4.280 ha) en 
gebieden voor verblijfsrecreatie (1.866 ha). 423 hectare ligt in 

industriegebied. 

4.065 hectare bos staat omschreven als Ferrarisbos. Dit wil zeggen dat ze al 
voorkomen op de Ferrariskaarten uit het einde van de 18de eeuw, zoals het 
bos in Wilrijk dat werd gekapt. Schauvliege engageert zich nu om voor deze 
20.000 ha aan 'topbossen' prioritair beschermende maatregelen te nemen. 
"Eerst en vooral heb ik aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gevraagd 
om op basis van deze inventaris veel, veel strenger te zijn bij het 

beoordelen van aanvragen tot ontbossing." 

 

UIT HET NIEUWS 
Een kort overzicht van het groot en klein (leuk en 
triest) natuurnieuws (NDS) 
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"Om echt zeker te zijn dat we deze bossen kunnen behouden, zal ik daarom 
met mijn collega van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters overleggen om 
zo veel mogelijk van deze bossen als groengebied in te kleuren. Een 
bestemmingswijziging is noodzakelijk en dat is zijn bevoegdheid," schermt 
Schauvliege. Maar ze geeft ook aan dat alle 20.000 hectare beschermen 
moeilijk wordt. "1.387 hectare kwetsbaar zonevreemd bos ligt in 
woongebied, goed voor 25.000 woningen. En wat met bedrijven die willen 
uitbreiden of anders naar het buitenland vertrekken?", vraag Schauvliege 

zich af. 

Natuurorganisaties reageren argwanend op de beloftes van Schauvliege. 
Bert De Somviele, directeur van Bos+, wil eerst daden zien: "Schauvliege 
houdt nog heel wat slagen om de arm. Er moeten echte beleidskeuzes 
worden gemaakt. Welke bossen gaan we nu echt beschermen en welke niet? 
Zal het echt gaan om 20.000 hectare? Of zal het veel minder zijn? Daarop 
heb ik nog altijd geen antwoord gekregen. Er zijn nochtans genoeg 
beleidsinstrumenten om deze bossen onverkort te beschermen." 

Frederik Mollen, expert Ruimtelijke Ordening bij Natuurpunt, gunt de 
minister nog wat tijd: "We zijn blij dat ze de problematiek heeft 
onderzocht, maar we wachten nog altijd op concrete maatregelen." Volgens 
Martin Hermy, hoogleraar bos, natuur en landschap aan de KU Leuven, 
treuzelt de Vlaamse regering best niet te lang. "Veel bosplanten staan op 
het punt om te verdwijnen. We moeten de waardevolle bossen net 
uitbreiden om de druk op de planten te ontnemen. Bovendien hebben we 
nog een schuld af te betalen door de zware versnippering van de bossen in 

het verleden." 

 

Brussels gewest zet pesticidengebruik volledig stop 

Brussel wil pesticiden vanaf 2019 volledig bannen van alle openbare 
plaatsen in de hoofdstad. Voor gevoelige plaatsen gaat het verbod al 
meteen in. Dat heeft het Brussels parlement vrijdag quasi unaniem beslist. 
Op dit moment geldt al een princiepsverbod op het gebruik van pesticiden 
indien er een andere techniek voorhanden is. De regel wordt echter niet in 

elke Brusselse gemeente even nauwgezet toegepast. 
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Vanaf 2019 gaat een algemeen verbod in voor alle openbare domeinen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om parken, bermen of beplante ronde punten. Maar 
ook voor private plaatsen waar kwetsbare groepen samenkomen, komt er 
een verbod. Denk bijvoorbeeld aan scholen, crèches of ziekenhuizen. En 
ook op plaatsen met een verhoogd veiligheidsrisico, zoals op punten waar 

drinkwater wordt opgehaald, zal het verbod gelden. 

De enige uitzondering op de regel wordt het bestrijden van invasieve 
soorten waarop andere technieken geen vat hebben. 

Natuurverenigingen verdeeld door jacht op patrijs 

Hoewel de Patrijs te boek staat als een kwetsbare vogelsoort, mag er toch 
jacht op gemaakt worden. Volgens Natuurpunt gaat het om een 

twijfelgeval. 

Uit het jongste jachtopeningsbesluit dat de Vlaamse regering vrijdag heeft 
goedgekeurd blijkt dat de jacht op de patrijs openblijft. Jan Rodts, 
algemeen directeur van Vogelbescherming Vlaanderen, begrijpt het niet. 
'Diezelfde Vlaamse overheid heeft de vogel op de rode lijst van kwetsbare 

soorten geplaatst.' 

Natuurpunt houdt er dan weer een andere mening op na, zij het dat ze het 
wel een 'twijfelgeval' noemen. Volgens Wim Van Gils (Natuurpunt) leveren 
de jagers inspanningen om de biotoop van de patrijs te verbeteren, vaak in 
samenspraak met landbouwers. 

'Dat kan door akkerranden, wildakkers of houtkanten aan te leggen. En die 
maatregelen zijn ook gunstig voor andere soorten. Bij een sluiting van de 
jacht op de patrijs dreigden die inspanningen van de jagers te stoppen. We 
hebben wel gevraagd dat het bestand strenger gemonitord wordt', aldus Van 
Gils. 

Drie broedparen per hectare 

Hoeveel patrijzen er nog zijn, is niet echt duidelijk. Jagers tellen de vogels 
in het voorjaar en bezorgen daarnaast hun afschotcijfers aan de overheid. 
De natuurverenigingen doen die modus operandi af als niet 
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wetenschappelijk en onvoldoende betrouwbaar. Drie broedparen per 

hectare wordt als gezond beschouwd, en dan pas is jagen mogelijk. 

Een bijkomend argument voor Natuurpunt was dat de jacht in Nederland al 

sinds 1998 gesloten is maar dat de vogel daar toch blijft achteruitgaan. 

De teloorgang van de patrijs is in de eerste plaats toe te schrijven aan het 
verlies aan geschikt leefgebied. „Niets doen voor het beheer van de biotoop 
is pas echt schadelijk voor de vogel‟, zegt Gert Michiels van de 

jagersvereniging Hubertus. 

 

Natuurpunt vraagt 35% van PDPO-middelen voor natuurdoelen 

Minimum 35% van de middelen voor het nieuwe 
Plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO) moeten gereserveerd worden 
voor de realisatie van de Europese instandhoudingsdoelstellingen en  het 
herstel van de typische boerennatuur. Op die manier brengt Vlaanderen 
haar ambities in lijn met het Europese gemiddelde. Vlaanderen heeft een 
kleine 300 miljoen euro uit de Europese budgetten ter beschikking voor 
haar Plattelandsontwikkelingsprogramma. Deze middelen – aangevuld met 
Vlaamse financiering – moeten bijdragen aan een slagkrachtige landbouw, 
een gezond natuur en milieu op het platteland en een leefbaar platteland. 
In het huidige programma gaat het leeuwendeel van de middelen naar 
investeringssteun voor gebouwen en installaties (55%). Dit geld draagt 
vooral bij aan het verhogen van het concurrentievermogen van de 

landbouw.  

Natuurpunt vraagt dat de centen evenwichtiger verdeeld worden over de 
drie beleidsprioriteiten. Zonder bijkomende middelen is het onmogelijk om 
de Europese natuurdoelen en de uitdagingen om de boerennatuur er terug 

bovenop te krijgen te realiseren. 

Natuurpunt vraagt Europese Parlementsleden subsidies voor 

overbevissing te stoppen 

Op woensdag 23 oktober stemt het Europees Parlement over de hervorming 
van haar visserijsubsidies. Natuurpunt vraagt om die subsidies niet in te 
zetten voor meer boten, maar om na decennia van overbevissing te 
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investeren in het herstel van de visbestanden. Dat is nodig om de visserij 

een levensvatbare toekomst te geven.  

In februari nam het Europees Parlement een eerste, belangrijke stap om 
visserij duurzamer te maken. In het nieuwe Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid koos ze voor het principe van de duurzame opbrengst. Zo 
kunnen de visbestanden zich vanaf 2015 herstellen, na decennia van 
overbevissing. Maar om die hervorming ook in de praktijk te kunnen 
doorvoeren, moet ze ondersteund worden door een hervormd 
subsidiebeleid. De komende zeven jaar zal Europa 6,3 miljard euro 

investeren in de visserij.     

Tot nu toe zorgde het Europees subsidiebeleid voor een overcapaciteit van 
de Europese vissersvloot. Die is inmiddels drie keer groter dan wat de 
visbestanden kunnen dragen. Meer en grotere schepen zorgen voor een 
grotere concurrentie terwijl de visvoorraad slinkt. Momenteel is 39 procent 
van de onderzochte bestanden in de Atlantische Oceaan en 88 procent in de 
Middellandse Zee overbevist. Dat blijkt uit een mededeling van de 
Commissie aan de Raad over de vangstmogelijkheden voor 2014.    

Volgens schattingen van New Economic Foundation kost die overbevissing 
meer dan 3 miljard euro per jaar aan gederfde inkomsten, terwijl gezonde 
bestanden meer dan 100.000 banen zouden kunnen ondersteunen. Alleen 
door de subsidies af te schaffen die overbevissing stimuleren, kunnen 
visbestanden hersteld worden en kan de sector een levensvatbare toekomst 
krijgen. Natuurpunt vraagt om meer middelen in te zetten voor 

dataverzameling, controle en handhaving van die visbestanden.   

Bijna twee miljoen overtrekkende vogels in het weekend van 19 oktober 

Dit weekend werden tijdens de laatste simultaantelling van het najaar bijna 
2 miljoen trekvogels geteld. Daarmee werden op één weekend tijd meer 
vogels geteld dan in het hele najaar samen. Het lijkt erop dat veel vogels 

hun wintertrek uitgesteld hebben tot het mooie weer van zaterdag.  

Van de vink werden de grootste aantallen genoteerd: 776.205 exemplaren 
trokken over. De rest van de top vijf wordt gevormd door de houtduif 
(463.000), die traditiegetrouw vooral boven Limburg gespot werd, de 
veldleeuwerik (200.700), de spreeuw (188.300) en de kievit (105.300). 
Vooral voor de kievit zijn zulke hoge aantallen uitzonderlijk. Nog een 
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opvallende trend was de opmars van de grote zilverreiger. In Tongeren 

werd een groep van 30 exemplaren gezien.  

De gegevens komen van 76 trektelposten, die verspreid over het hele land 
opgesteld stonden op goed uitgekozen punten in het landschap, met een 
ruim overzicht over de streek.  

Buizerds op komst  

Alhoewel er ook massaal veel buizerds op komst zijn, scoorden die nog niet 
zo hoog op de telposten gedurende het afgelopen weekend. Mogelijk 
speelde de tegenwind en het gebrek aan thermiek hen parten. “We 
verwachten morgen wél een doorstroom van buizerds”, zegt Koen Leysen. 
“Vanaf het middaguur wordt het uitkijken voor cirkelende of glijdende 

roofvogels.” 

 

Piet Van der Veken 
 

Stationsstraat 11 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 

Tel: 09 363 84 90 
Fax: 09 362 11 08 

E-mail: scheldewindeke@bnpparibasfortis.com 
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Opinie: Kappen laanbomen Hofkouterwijk 
 

Het Gemeentebestuur heeft beslist de mooie Haagbeuken, Beuken en 
Linden in de Dennenlaan, Beukenlaan en Lindenlaan te rooien. Dit omdat 
enkele bewoners klachten hebben over bladval en schaduwvorming. Ook 
zou er schade zijn door worteldruk aan wegen en opritten. 
 
In een eerste fase (vanaf 21 oktober) zal 1 op 2 bomen gerooid worden en 
vervangen worden door een traag-groeiende, klein-blijvende cultivar (van 
een inheemse soort). Binnen enkele jaren zullen de resterende bomen 
gekapt worden. Deze worden niet meer vervangen, zodat netto slechts half 
zoveel (dwerg-)boompjes overblijven. 
 

 
De beukenlaan ziet er ondertussen wellicht heel anders uit 

 
In het kader van de kapvergunning werd een advies gevraagd aan het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het ANB ziet echter geen grond voor 
het verwijderen van de bomen. De bomen zijn gezond, hebben een goede 
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standplaats, er zijn geen sporen van schade door worteldruk, enz. Ze 
wijzen er ook op dat bomen vele positieve effecten hebben m.b.t. tot 
luchtvervuiling, waardestijging van eigendommen in groene woonomgeving, 
enz. Wel suggereerde het ANB de uitvoering van achterstallig onderhoud 
(snoeien).  
 
Het Bestuur meende echter dit advies naast zich neer te moeten leggen en 
in alle stilte te moeten doorzetten. Begin juli werd de kapvergunning 
afgeleverd en tijdens de vakantieperiode werd een kennisgeving in de wijk 
uitgehangen. 
 
Het punt werd ook op de agenda van de Milieu-raad gezet, die normaal in 
dergelijke zaken advies verleend aan het Bestuur. Daar werd in eerste 
instantie beslist om het advies van het ANB af te wachten om met kennis 
van zaken een gemotiveerd advies te kunnen formuleren.  Jammer genoeg 
heeft het Bestuur hierop niet gewacht om zijn beslissing door te drukken. 
Natuurpunt Oosterzele stond er op hun standpunt in deze zaak alsnog in het 
verslag te laten opnemen. Dit bestond erin een bevraging te doen in de wijk 
om zicht te krijgen op de omvang en aard van het probleem en op basis 
hiervan eventueel enkele bomen die slecht geplaatst zijn te verwijderen + 
uitvoering van het achterstallige onderhoud van de bomen (een grondige 
vormsnoei). 
 
Onbegrijpelijk dat een Bestuur dat beweert het landelijk karakter van 
Oosterzele te willen vrijwaren, zo lichtzinnig te werk gaat. Bovendien zal 
het laten kappen en gedeeltelijk heraanplanten met kweekvariëteiten 
handen vol geld kosten.   
 
Kwalijk is ook dat de gemeente zich nu beroept op een “principebeslissing” 
genomen op de gemeenteraad van maart 2013 om alle groenvoorzieningen 
in Oosterzele te herzien. Dit stond echter los van enige beschouwingen 
m.b.t. specifieke wijken of straten. Is dit een vrijgeleide om verdere 
kappingen in andere straten te rechtvaardigen?  
 
 

Film in het Bos - 23 augustus 
 

Zoals vorige jaren organiseerde de Mina-raad van Oosterzele ook dit jaar 
opnieuw  “Film in het Bos”. Mieke Sepelie en Dirk Dhooghe, twee trouwe 
NPO-leden, organiseerden zoals gewoonte een standje met zelfgemaakte 
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soep en ander lekkers. De opbrengst (110 Euro) werd geschonken aan NPO. 
Dank hiervoor! 
 
 

 
 
 

Info-avond LETS – 6 November  
 
Velt Land van Rhode vroeg volgende aankondiging i.v.m.  LETSEN door te geven aan 
onze leden: 
 

 
 

LETSEN is een werkwoord ! 
 
 
Mensen die zich van het “Lokaal Economisch Transactie Systeem” bedienen 
zijn LETSers. Eenvoudig uitgedrukt; zij ruilen diensten, goederen en kennis 
zonder dat daar euro's aan te pas komen. 
 
LETSers behoren tot een lokale ruilkring: Jan rijdt het gras af bij Mieke; 
Mieke breit een pull voor Erik. Erik herstelt de computer van Sabine. Sabine 
doet vertaalwerk voor Jan. Het werk van ieder van hen wordt gewaardeerd 
met “ietsen”. En zo ontstaat een boeiende wereld waarin “ruilen” centraal 
staat. 
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In Vlaanderen zijn al heel wat LETS-groepen actief. Velt-Land van Rhode wil 
aan alle geïnteresseerden in de regio een duidelijk beeld ophangen van het 
LETS-gebeuren. Daartoe organiseert de Velt-afdeling in BALEGEM een 
infosessie op woensdag 6 november 2013. Start 19u stipt. Einde 21u.  
 
Kris en Erika (LETSregio Zottegem-Vlaamse Ardennen) maken ons via een 
verhelderende Powerpointpresentatie wegwijs in de uitnodigende LETS-
wereld. Al je wie-wat-hoe-waarom-en-andere-vragen worden gezwind 
beantwoord! 
 
Aangezien aan de deelnemers een hapje en een drankje wordt aangeboden, 
vragen wij je wel vooraf (uiterlijk tegen 1 november)  in te schrijven via 
tkouterhuis@telenet.be . Je kan je ook telefonisch melden via 09 362 72 46 
(Adelheid) of 0499 86 53 39 (Ria). 
 
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de precieze locatie bepaald. 
De info-avond heeft alleszins plaats in de buurt van het station van 
Balegem-Dorp. 
De ingeschrevenen krijgen tijdig de juiste gegevens doorgespeeld ! 
 
Lets do it!  Jij komt toch ook? 
 
 
 

Aanschaf verrekijker of telescoop 

Een aantal leden vroegen of de mogelijkheid bestaat om via een 
groepsaankoop een extra korting te bedingen bij Deputter in Brugge (sights 
of nature). Dit is helaas niet mogelijk. Maar niet getreurd! Deputter geeft 
een extra korting bovenop de korting die je via je lidkaart Natuurpunt bij 
hem al krijgt. Maar dit enkel op 7 en 8 december te Jabbeke tijdens de 
optiekbeurs (www.optiekbeurs.be). De korting is afhankelijk van merk en 

artikel. 

mailto:tkouterhuis@telenet.be
http://www.optiekbeurs.be/
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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 40 euro krijgt u een fiscaal attest. 

Op 16 november houden we een werkdag in ons natuurgebied. Vele handen 
maken het werk licht! 

 

NATUURGEBIED 

GONDEBEEK 

(JLE) 

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

DAG VAN DE NATUUR – WERKDAG GONDEBEEK 

 
Zaterdag 16 November 
 
Op 16 November geven we een aantal van onze percelen aan de Gondebeek 
in Gondrode een opknapbeurt. De knotwilgen worden wat uitgedund 
(“gestikt”) en de pitrussen krijgen een maaibeurt. Extra helpende handen 
zijn meer dan welkom! Afspraak om 9 uur in de Neerstraat. Snoeimateriaal 
en eventueel bosmaaier komen van pas. Degelijke kledij en waterdichte 
laarzen zijn een must. Wij zorgen voor warme soep en boterhammen. 
 

 
 
Meer info: Jean-Luc (jean_luc_eggermont@hotmail.com of 0477-93 03 25) 
 
 

mailto:jean_luc_eggermont@hotmail.com
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AVONDWANDELING/ETENTJE IN GENT: NOCTURNE CULINAIR 
 

Zaterdag 7 december 
 
Dit jaar in een ietwat andere vorm. We starten de wandeling stipt om 18.00 
aan de ingang van de St Baafskathedraal hartje Gent. De gids zal een 
andere invalshoek belichten van het leven vroeger en nu in de binnenstad. 
Na onze wandeling in de duisternis blazen we uit in een gezellig restaurant 
waar we een hoofdgerecht geserveerd krijgen. Hierna verdwijnen we 
opnieuw de straten in, op weg naar onze eindbestemming: de ruïnes van de 
St Baafsabdij. Afscheid van de gids rond 22.00 voorzien. Wat er geserveerd 
wordt op restaurant blijft een verassing, zo ook de uitleg van de gids! 
Speciale eetwensen zoals vegetarisch of allergieën op voorhand doormailen 
naar Nico op: nicolas.de.smedt@telenet.be Bij het hoofdgerecht zit ook een 
drankje en een koffie in de prijs van € 38pp. 
 
Hoe inschrijven? Door middel van het volledige bedrag (bvb 2 personen is € 
76) over te schrijven op rek nr van Natuurpunt Oosterzele vóór 15 nov. 2013 
met mededeling „Nocturne Culinair‟. 
In deze prijs (€ 38 pp) zit dus inbegrepen: de gids, hoofdmaaltijd, een 
drankje en een koffie. Aantal inschrijvingen beperkt tot 25 personen. 
 
Meer info: Nico (nicolas.de.smedt@telenet.be of 0496-59 77 36) 

 

 
 
 

 

mailto:nicolas.de.smedt@telenet.be
mailto:nicolas.de.smedt@telenet.be
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... en een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
 

Zeehonden spotten in Zeeland – 8 September 

 

10 mensen hadden de moed om vroeg uit de veren te kruipen om naar 
Zeeland te rijden. Het vroege uur had alles te maken met de getijden op de 
Schelde. Aangekomen in Hoedekenskerke konden we onmiddellijk 8 gewone 
zeehonden aantreffen op de zandbank. Het was op dat moment nog eerder 
aan de koude kant, maar naarmate de temperatuur steeg, steeg ook het 
aantal zeehonden. Tegen de middag waren er een 40tal duidelijk te zien. 
Ondertussen hebben we ook zeer veel vogelsoorten waargenomen, zie 

verder.  

 

Na de lunch zijn we dan naar de stormkering van Neeltje Jans gereden, in 
de hoop opnieuw zeehonden op te merken. Maar helaas, ondanks het mooie 
weer geen enkele gespot. Nochtans staat de plek ervoor aangeschreven. 
Toegegeven, we hebben niet het héle reservaat afgelopen, omdat we 
talloze vogelsoorten konden waarnemen. Hier volgt een greep uit de 
waarnemingen: oeverloper, bergeend, wilde eend, zilvermeeuw, 
kokmeeuw, aalscholver, grote mantelmeeuw, scholekster, wulp, blauwe 
reiger, spreeuwen, kauw, kraai, mus, boerezwaluw, bontbekplevier, 
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lepelaars, buizerd, groenling, meerkoet, smient, knobbelzwaan, slobeend, 
meerkoet, kleine zilverreiger, tureluur, stormmeeuw, ekster, rosse grutto, 
tapuit, witte kwik en dodaars. 

Zo zie je maar: een dagje zeehonden spotten bij onze Noorderburen 
draait uit op een dagje vogels waarnemen!  

 
 

Week van het Bos / Aelmoesenijebos - 13 oktober 
 

Voor de week van het bos lieten we ons op sleeptouw nemen door Bosgidsen 
‟t Aelmoes (in samenwerking met BOS+) voor een geleide wandeling in het 
Aelmoesenijebos. Natuurpunt verzorgde “de bar”. De weergoden waren ons 
deze keer echter niet gunstig gezind. Een kletsnatte regenzone met een 
stevige wind trok over ons land. Een groep van ongeveer 25 leden van 
PASAR (het vroegere vakantiegenoegens) had afzonderlijk “gereserveerd” 
en vertrok eerst op wandeling. Zo‟n 15 andere dapperen vertrokken een 
half uurtje later. Bij de eerste stop werd een bezoekje gebracht aan de 
omheinde wetenschappelijke zone van het Labo voor Bosbouw van de 
Universiteit Gent. (Ex-)boswachter Rudy De Mol legde ons uit wat er hier zo 
allemaal gemeten wordt: o.a. wordt de neerslag opgevangen op niveau van 
de kruin van de bomen, ter hoogte van de bodem, het water dat langs de 
stammen naar beneden loopt en de neerslag die reeds doorheen de 
strooisellaag gefilterd werd (zie foto‟s). Zo krijgt men een idee van de 
vervuiling op de verschillende niveaus en de invloed van het bos hierop. Ook 
wordt er onderzoek gedaan naar de invloed van het (veranderende) klimaat 
op de bomen. Zo wordt het tijdstip van het botten en het vallen van het 
blad reeds vele tientallen jaren bijgehouden. Een aantal bomen kregen een 
speciaal meettoestel om, die de stamgroei “online” registreert. Deze 
wetenschappelijke zone vormt onderdeel van een heel netwerk van 
gelijkaardige plaatsen over gans Europa en geeft op die manier belangrijk 
inzicht in verschillende aspecten van ons milieu, klimaat, enz.    
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Jammer genoeg was de wind ondertussen toegenomen tot stormachtig en 
kon de veiligheid van de deelnemers niet meer gegarandeerd worden. 
Daarom werd besloten de wandeling voortijdig af te breken. De groep van 
PASAR, die vroeger gestart was, heeft wel het volledige traject kunnen 
uitdoen. Er werd nog geruime tijd nagepraat bij het haardvuur met een 
biertje, warme thee en taart en cake. Dank aan Sarah van BOS+ om hun 
lokalen open te stellen hiervoor! 
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INTER@CTIEF 

Heb je mooie (natuur)foto’s uit eigen tuin of van 
op vakantie, tips of reacties op artikels uit de 
nieuwsbrief en zoekertjes of aankondigingen van 
evenementen die verband houden met milieu of 
natuur, e-mail ze naar: 
redactie@natuurpuntoosterzele.be 

 
 

 
 

Deze Ijsvogel vloog zich te pletter tegen een raam van een huis in de Sint 
Martensdries in Balegem. Zeer jammer natuurlijk, want de Ijsvogel is vrij 
zeldzaam. Het goede nieuws is echter dat deze vogel, met de verbeterde 
waterkwaliteit en bijhorende visbestand van de Molenbeek weer regelmatig 
waargenomen wordt in onze gemeente.  

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 2011)? 
 
*  Op de website vind je onder meer 80 downloadbare wandel- en 
 fietskaarten, stuk voor stuk suggesties voor een onvergetelijke 
 daguitstap in onze natuurgebieden. Deze plannetjes zijn enkel 
 toegankelijk voor onze leden. Trek de natuur in!  
*  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/nl/de-natuur-in/plannetjes_324.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/de-natuur-in/plannetjes_324.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/de-natuur-in_1.aspx
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 
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 
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: bestuur@natuurpuntoosterzele.be 
 
Redactie e-mail: redactie@natuurpuntoosterzele.be 
Website: www.natuurpuntoosterzele.be 
 

 
 

http://www.natuurpuntoosterzele.be/


 
 
 

 

 
 

Activiteiten oktober – november - december 2013 

     

November     

Zaterdag 16/11 9u Dag van de natuur: werkdag 
Gondebeek 

Neerstraat 
Gondrode 

     

December     

Zaterdag 07/12 18u Avondwandeling & etentje 
in Gent 

St 
Baafskathedraal 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


