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Meer natuur graag 
 
Natuurpunt maakte recent een studie over de toestand van de natuur in de 
Vlaamse steden en gemeenten. Dat onze gemeente niet zo rijk is aan 
natuur was al duidelijk. In deze studie bengelt Oosterzele met minder dan 
1% van de totale oppervlakte aan natuur, amper 0.41 km², in de 
staartgroep. Voor de lokale verkiezingen stuurden we daarom alle politieke 
partijen een postkaart in het kader van de “1m² campagne”. Dit met de 
oproep om per inwoner en per jaar 1m² bijkomende natuur te realiseren. 
Voor Oosterzele komt dit neer op ongeveer 1.3 ha per jaar, een haalbare 
kaart. Mogelijkheden zijn er te over: bestaande bosjes, bosuitbreiding, 
oeverzones, … Nu alle stemmen geteld zijn, hopen we dat het nieuwe 
bestuur hier werk zal van maken. 
 
Wil je zelf de natuur in onze gemeente letterlijk een handje helpen, dan 
ben je van harte welkom op onze werkdag op 17 november (Dag van de 
Natuur). Iedereen, groot en klein, helpt mee naar eigen mogelijkheden en 
‟s middags staat er stevige boterhammen met soep op het menu.  
 
We willen jullie nu ook al warm maken voor ons ledenfeest in januari, 
waarvoor we een heel interessante spreker uitgenodigd hebben. Dirk Raes, 
boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos, zal het hebben over 
“dood doet leven” of over hoe kadavers een hele cyclus op gang brengen in 
het bos. 
 
Hopelijk tot dan, Mathieu 
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Breng je stem nogmaals uit 

In de nasleep van de nog nazinderende verkiezingen voor een lokaal 
bestuur, kan je nu ook stemmen voor een nieuwe „Vogel van het Jaar‟.  
Voor 2012 werd de Gierzwaluw door meer dan drieduizend vogel- en 
natuurliefhebbers verkozen tot „Vogel van het Jaar‟. Velen besloten om 
deze bijzondere soort een duwtje in de rug te geven en hingen prompt 
speciale gierzwaluwnestkasten aan hun woning. Wij hopen alvast dat in de 
loop van de volgende jaren deze nestkasten allen bewoond worden en dat 
architecten en aannemers bij nieuwbouwwoningen en verbouwingen 
openingen voorzien zodat dit fantastische dier voldoende nestgelegenheid 

vindt. Wij selecteerden twaalf nieuwe kandidaten. 

Welke vogelsoort is het volgens jou waard om vanaf januari het kroontje 
van de Gierzwaluw over te nemen? Bewonder je het gekleurde verenkleed 
van de IJsvogel, Pestvogel of het vinkenmannetje? Word je stil van de gratie 
van de Pijlstaart of Rode Wouw? Ga je voor soorten die het moeilijk hebben 
zoals Draaihals of Grutto? Kies je voor onze meest gekende tuinsoorten 
zoals Koolmees of Tjiftjaf? Of vind je simpelweg de Lepelaar, Zwartkop of 
Visdief de leukste. Jij beslist welke soort voor jou het meest uniek is en het 
verdient om in de spotlights te staan. Stemmen kan nog tot 25 november en 
je kan er een leuke prijs mee winnen. Eind december wordt de winnaar 

bekend gemaakt. 

Wegen eisen hoge tol 

Het wegverkeer in Vlaanderen blijft een hoge tol eisen onder de wilde 
dieren. Dat blijkt uit een onderzoek dat Natuurpunt, Vogelbescherming 
Vlaanderen en de Vlaamse overheid publiceren tijdens een studiedag 
„Dieren onder de Wielen‟ over de invloed van het verkeer op onze fauna. 
Padden, egels en vossen voeren de trieste top tien aan van slachtoffers van 
aanrijdingen. Naarmate de maximumsnelheid en de verkeersintensiteit van 
een weg stijgen, wordt deze steeds gevaarlijker voor grotere dieren, zoals 
vossen, reeën en steenmarters. Autosnelwegen blijken het gevaarlijkst te 
zijn. Opvallend is dat vos en steenmarter, soorten die de laatste jaren in 

UIT HET NIEUWS 
Een kort overzicht van het groot en klein (leuk en 
triest) natuurnieuws (NDS) 
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opmars zijn in Vlaanderen, steeds vaker het slachtoffer worden van het 
verkeer. In een vorige studie kwamen ze niet in de top tien voor. Nu staat 
de vos op 3, de steenmarter op 9. Verdwenen uit de lijst is de huismus, een 
soort die het steeds slechter doet in Vlaanderen en waarvoor andere 
oorzaken aan de basis liggen. De gegevens werden tijdens het vier jaar 
durende project verzameld. Via een handige invoermodule op de website 
dierenonderdewielen.be werden in totaal 23.574 meldingen van dode 
dieren ingevoerd. Maar liefst 2.024 mensen voerden waarnemingen in, 
waarvan de grootste groep één enkele waarneming doorgaf. Eén vrijwilliger 
voerde daarentegen 678 waarnemingen in. Het project is een unieke 
samenwerking tussen Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en het 

Departement LNE van de Vlaamse overheid. 

Vogels pikken een graantje mee van b.akkerbrood 
 
Van 17 tot 23 september delen ambachtelijke bakkers in Limburg gratis 
b.akkerbrood uit. Bijzonder aan deze broden is dat ze gebakken worden 
met graan van landbouwers die maar 90 procent van hun opbrengst oogsten. 
Het overige graan blijft achter op de akkers als wintervoedsel voor grauwe 
gorzen, veldleeuwerikken en andere akkervogels. 
 
Een grote uitdeelactie (ruim 2.500 broodjes) moet het b.akkerbrood 
bekendmaken bij het brede publiek en nog meer warme bakkers overtuigen 
om het op te nemen in hun aanbod. Het b.akkerbrood is een ambachtelijk 
Haspengouws brood zonder poespas dat zich onderscheidt door de 
solidariteit met akkervogels tijdens het productieproces. Een gedeelte van 
het graan blijft namelijk achter op de velden zodat akkervogels letterlijk 
een graantje kunnen meepikken. 
 
Door de steeds efficiëntere landbouwmethoden blijven weinig oogstresten 
achter op de velden. Graanstroken die onaangeroerd blijven, zijn 
broodnodig tijdens de wintermaanden wanneer ander voedsel schaars is. 
Door een gebrek aan voedsel en schuil- en nestgelegenheid in het 
akkerlandschap is het aantal patrijzen gehalveerd in drie à vier decennia 
tijd. Het aantal grauwe gorzen is met 80 procent gedaald en de ooit 
algemeen voorkomende veldleeuwerik telt nu 90 procent minder 
soortgenoten. 
 
Haspengouwse boeren telen het graan, een lokale molenaar verwerkt het 
graan en 41 ambachtelijke bakkers wenden al hun stielkennis aan om er 
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(h)eerlijk b.akkerbrood van te maken. Met zo weinig mogelijk 
tussenstappen komt het brood bij de consument terecht. Dat bevordert de 
eerlijke handel en verkleint de ecologische voetafdruk. Aangezien het 
brood lokaal geteeld, verwerkt en verkocht wordt en bovendien de fauna en 
flora een handje helpt, krijgt het het label 'Kortweg Natuur'. 
 
Deze zomer werd van bijna 19 hectare baktarwe 17 hectare geoogst. 
Aangezien één hectare genoeg graan oplevert voor 16.000 broden kunnen 
tot de volgende oogst 272.000 broden gebakken worden. "Als elke 
Limburger één b.akkerbrood zou kopen, is 53 hectare graan nodig. En we 
eten allemaal natuurlijk veel meer brood dan één per jaar", schetst 
projectcoördinator Eliane Erens het potentieel. 
 
Momenteel is het merendeel van het graan op de akkers bestemd voor 
veevoeder. Boeren die baktarwe als een nieuwe uitdaging zien, kunnen voor 
teeltadvies (variëteitenkeuze en bemesting) bij landbouwschool PIBO in 
Tongeren terecht. Voor een eerlijke graanprijs en een vergoeding voor de 
opbrengstderving zorgt het project. Een b.akkerbrood van 600 gram wordt 
namelijk verkocht aan de prijs van een brood van 800 gram. "Twee sneden 
van het brood zijn niet voor de consument, maar voor de akkervogels", 
aldus Erens. 
 
Mark Vos, burgemeester van Riemst, is fier dat akkervogels in zijn 
gemeenten nieuwe kansen krijgen om te overleven. "Meerdere 
doelstellingen van het provinciaal beleid worden in het project verenigd", 
prijst Frank Smeets, gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur in Limburg. 
"Kwestbare soorten worden beschermd, de korte keten spaart transport en 
energie, boeren leren weer baktarwe telen en de verkoop bij warme 
bakkers steunt de kleine nijverheid", illustreert hij. 
 
Het b.akkerbrood is een samenwerking tussen akkervogelspecialisten, lokale 
boeren, de molenaar, ambachtelijke bakkers, de Limburgse bakkers vzw, de 
gemeenten Riemst, Bilzen en Sint-Truiden en de provincie Limburg. Het 
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren coördineert het project. 
Consumenten herkennen het b.akkerbrood aan de 'hostie' met het logo 
Kortweg Natuur en aan de speciale broodzak. 
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Soortenbescherming Vleermuis 
 

Een stukje uit een vleermuizenjaar: Najaar 

In het najaar breekt voor vleermuizen het paarseizoen aan. Deze loopt, 
afhankelijk van de soort, vanaf het einde van de zomer gedurende de 
winterslaap tot in het voorjaar. De vrouwtjes hebben de kraamkolonies nu 
verlaten om een andere verblijfplaats op te zoeken. Dat is veelal een  
winterverblijfplaats maar kan soms ook een overgangsverblijf zijn waar de 
paringen zullen plaatsvinden. Bij sommige soorten zoals de 
Dwergvleermuizen vindt er eind augustus/begin september dikwijls een 
invasie plaats van jonge en volwassen dieren in hun winterverblijf. Daarbij 
wordt bij de dieren een grote activiteit waargenomen in en rond hun 
verblijf: het zwermen. Dit is eigenlijk een soort massabaltsgedrag. Na een 
paar dagen of weken verlaten de vleermuizen deze plek weer om door een 
deel van de dieren terug opgezocht te worden tijdens de winter. Ook 
worden tijdens het zwermen soorten waargenomen in en rond de 
winterkwartieren die niet overwinteren op deze plek, een voorbeeld 
daarvan zijn laatvliegers die in de mergelgrotten voorkomen tijdens het 
paarseizoen maar er 's winters zo goed als nooit teruggevonden worden. 

Na een lange periode van kuisheid gaat het er tijdens het paarseizoen bij 
vleermuizen eerder losjes aan toe want een mannetje paart met meerdere 
vrouwtjes en een vrouwtje met meerdere mannetjes. De mannetjes zijn 
jaren aan hetzelfde paarkwartier gebonden maar de vrouwtjes verwisselen 
van paarverblijf en sluiten zich steeds aan bij andere paargezelschappen 

Bijvoorbeeld mannetjes van de Rosse Vleermuis en de Ruige 
Dwergvleermuis vertonen een duidelijk baltsgedrag en leven tijdens de 
paartijd solitair. Van augustus tot oktober bezetten ze een  territorium op 
een strategische plek aan een vliegroute of jachtgebied waar zich vrouwtjes 
ophouden met daarin een boomholte als paarverblijf. Daardoor liggen veel 
van deze territoria vaak in een klein gebied bijeen. Daarbij laat het 
baltsende mannetje heel de nacht vanuit zijn verblijfplaats, of 
rondvliegend in de omgeving, een lokroep horen. En soms vliegt hij de 
vrouwtjes gewoon achterna. 
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Figuur 1: een baltsende Rosse Vleermuis roept vanuit een holle boom (foto: 
Jasja Dekker) 

Met deze speciale 'werfroep' maken ze hun territorium kenbaar en proberen 
zo passerende vrouwtjes te lokken en tegelijk rivalen op afstand te houden. 
Soms verdedigen ze hun terrein met hand en tand door 'luidruchtige' 
gevechten. In de uren voor zonsopgang roepen ze het sterkst omdat de 
vrouwtjes dan massaal terugkeren naar hun slaapplaats. In hun paarkwartier 
vormen ze  zogenaamde paar-gezelschappen, die uit maximum tien steeds 
wisselende vrouwtjes bestaan. Soms worden die paargezelschappen ook 
'harems' genoemd maar aangezien de vrouwtjes actief deelnemen en zelf 
kiezen welke mannetjes ze opzoeken klopt deze benaming niet echt. De 
vrouwtjes worden immers niet vastgehouden in zo'n paargezelschap.  

Tijdens het najaar moeten vleermuizen zich stilaan ook beginnen 
voorbereiden op de winterslaap. Ze jagen daarbij volop om hun vetreserves 
zoveel mogelijk aan te vullen, tot een derde van hun lichaamsgewicht, 
want die zullen ze in de winter hard nodig hebben. Tegen het einde van de 
herfst zoeken ze hun winterslaapplaats op om daar in alle rust hun 
winterslaap te houden. 
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   Toestand van de natuur in Vlaanderen 

 
De afgelopen weken werden verschillende resultaten van studies over de 
natuur in Vlaanderen wereldkundig gemaakt. 
 
Begin oktober (niet toevallig net voor de lokale verkiezingen) stelde 
Natuurpunt haar natuurrapport van de Vlaamse steden en gemeenten 
voor: 
Hoe goed scoort het natuurbeleid van de Vlaamse gemeenten? Er is een 
groep van koplopers, die een aanzienlijke voorsprong hebben op de rest van 
een uitgesmeerd peloton, zo blijkt uit deze studie van Natuurpunt naar 
aanleiding van de lokale verkiezingen. Eén op de vijf gemeenten zet zich 
actief in om natuur te beschermen. Eén op de zes doet zo goed als niets. De 
rest zweeft daar tussen. Uit de analyse blijkt de doorslaggevende rol van de  
provincies in het natuurbeleid. In gemeenten uit Limburg en Vlaams-
Brabant is het gemeentelijk soortbeschermingsbeleid opvallend beter 
uitgewerkt.  
Gemeenten beschikken over belangrijke bevoegdheden om een doortastend 
natuurbeleid te voeren. Ze kunnen ruimte maken voor natuur door gebieden 
aan te kopen of veilig te stellen, ze kunnen specifieke planten en dieren 
beschermen via soortbeschermingsplannen en ze kunnen de bevolking 
sensibiliseren om zo lokaal draagvlak te creëren voor natuur.  
Voor de komende lokale bestuursakkoorden heeft Natuurpunt een aantal 
beleidsvoorstellen klaar. Centraal daarbij staat de vraag om per inwoner 
van de gemeente minstens één vierkante meter natuur per jaar te 
realiseren. Wanneer alle gemeenten die doelstelling zouden waarmaken, 
betekent dat 640 hectare nieuwe natuur per jaar.  
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Voor deze studie analyseerde Natuurpunt de gegevens over de oppervlakte 
natuur van de  
overheid (Agentschap voor Natuur en Bos, ANB), de domeinbossen, 
openbare bossen en parken in beheer van ANB, gebieden van verenigingen 
die natuurgebied beheren, militaire domeinen met natuurprotocol en 
provinciale domeinen op het grondgebied van de gemeente. Daarnaast werd 
gebruik gemaakt van www.waarnemingen.be, een databank met meer dan 
vijf miljoen soortgegevens. Tot slot werd het gemeentelijk natuurbeleid 
geanalyseerd via de acties die de gemeenten de afgelopen legislatuur 
hebben opgezet voor natuur. 
 
Welke gemeente heeft de grootste oppervlakte natuur? Gemeten naar 
oppervlakte natuur ten opzichte van de totale oppervlakte van de 
gemeente is Hoeilaart de meest natuurrijke gemeente van Vlaanderen. 
Goed 58% van het grondgebied bestaat uit natuurgebied. Reden voor die 
hoge score is de historische aanwezigheid van het Zoniënwoud. Ook voor de 
andere gemeenten uit de top drie -- Oud-Heverlee en As --  geldt dat het 
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voornamelijk reeds bestaande natuurgebieden zijn die ervoor zorgen dat de 
gemeente hoog scoort. Daar heeft het gemeentelijk beleid van de 
afgelopen legislatuur uiteraard weinig invloed op gehad. Maar als het om 
nieuwe natuur gaat, spelen lokale besturen dan weer wel een belangrijke 
rol. Van de 228 gemeenten waar Natuurpunt de afgelopen zes jaar 
natuurgebieden aankocht, stelden 85 gemeenten (37%) aankoopsubsidies ter 
beschikking. Uit de analyse van Natuurpunt blijkt dat grote oppervlaktes 
natuur vooral beschermd kunnen worden wanneer gemeentebesturen 
financieel bijspringen. Zonder gemeentelijke steun is het moeilijk om grote 
natuurgebieden aan te kopen.  
Bovendien blijkt de oppervlakte natuur erg ongelijk verdeeld onder de 
Vlamingen. Voor elke Vlaming is er vandaag 150 m² natuur. 190 gemeenten 
hebben minder dan 150 m² natuur per inwoner op hun grondgebied. Meer 
dan de helft van de Vlaamse steden en gemeenten stelt het zelfs met 
minder dan 100 m² natuur per inwoner.  Gemeenten die bijzonder goed 
scoren op oppervlakte natuur per inwoner zijn de Limburgse gemeenten 
Meeuwen-Gruitrode (2635,8 m²/inwoner), Hechtel-Eksel (2430,3 
m²/inwoner) en Voeren (1712,3 m²/inwoner). 
 
We vermeldden reeds in de inleiding dat onze eigen gemeente Oosterzele in 
de staartgroep zit. Met minder dan 1% van de oppervlakte komen we aan 
een schrale 0.41 km² natuur in onze gemeente. 
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Daarnaast werd in relatieve stilte het nieuwe “natuurindicatoren-rapport 
2011” uitgebracht. Het vernieuwde rapport sluit explicieter aan bij 
beleidsindicatoren. Nieuwe berekeningsmethodes voor de bosbarometer 
(verschil: 30.000 ha) en de “oppervlakte onder effectief natuurbeheer” 
camoufleren de realiteit op het terrein: het bosareaal daalt; de stijging van 
het aantal erkende reservaten ligt vér onder de beloofde 1000 ha/jaar, de 
beloofde extra (planologische) groengebieden zijn er niet. Als gekeken 
wordt naar de reële status en trends van soorten en habitats, dan kleurt het 
plaatje donkerrood. Naast de gigantische uitdaging inzake het bereiken van 
de NATURA 2000 doelstellingen, valt ook de kaalslag in het landbouwgebied 
op. Een gevolg van de intensivering en schaalvergroting van de landbouw.  
Het INBO besluit dan ook: “Het verlies van biodiversiteit is in 2012 niet 
gestopt. Het is van belang om enerzijds de bronnen van de verschillende 
verstoringen nog grondiger aan te pakken (ruimtegebruik, emissies van 
stikstof, fosfor en broeikasgassen, in- en uitvoer van soorten) en om 
anderzijds voldoende grote natuurgebieden doelgericht te beheren en 
daarbuiten een basisnatuurkwaliteit te garanderen.” 
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Zet een speelbos op je geboortelijst 

 
Vraag jij je wel eens af hoe de wereld er zal uitzien wanneer je kinderen 
volwassen zijn? Zal er nog voldoende natuur en groen zijn om van een 
leefbare planeet te spreken? Die hersenspinsels hoeven niet altijd 
doemscenario‟s te zijn, want je kan zelf en op heel leuke manieren zorgen 
voor meer groen in Vlaanderen. Bijvoorbeeld door een stukje natuur op de 
geboortelijst van je uk te zetten! 
 
Wil je zeker zijn dat er je kindje binnenkort kan rennen en ravotten in een 
groene omgeving? Open dan een  groene geboortelijst voor je kindje bij een 
natuurvereniging zoals Natuurpunt. Vrienden en familie kopen dan voor de 
gelegenheid geen kruippakjes en eetsetjes, maar geven een hele generatie 
kinderen een groot speelbos in de buurt cadeau! 
 
Natuur vragen is een mooi alternatief voor het samenstellen van een lijst 
met babyspullen die je meestal maar kort in huis hebt. Want van een 
streepje groen hier en een groot natuurgebied daar kunnen veel gezinnen 
tegelijkertijd en vele jaren na elkaar van genieten. Wist je dat je 
geluksgevoel al geweldig stijgt na vijf minuutjes in de natuur te vertoeven? 
 
Natuurpunt werkte het concept van de geboortelijst mooi uit; jij vermeldt 
een speciaal rekeningnummer op je geboortekaart en gulle gevers die 
minstens 40 euro storten ontvangen een fiscaal attest waarmee ze 
belastingsvermindering genieten. Bovendien kan je ook zelf kiezen naar 
welk project jouw bijdragen gaan en ontvang je een overzicht van iedereen 
die gestort heeft. 
 
Ben je geïnteresseerd? Kijk dan even op www.natuurpunt.be/ikwilhelpen of 
neem contact op met Ward Stulens van Natuurpunt voor meer informatie en 
leuke voorbeeldjes (ward.stulens@natuurpunt.be | 015-29 72 47) . Zo kan 
je weer opgelucht ademhalen en nu al samen met je gezin volop gaan 
genieten van de natuur. 
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Op 17 november houden we weer een werkdag in ons natuurgebied (zie ook 
verder). We gaan snoeien, maaien en afvoeren. Een ideale gelegenheid om 
eens kennis te maken met de mensen achter Natuurpunt Oosterzele en wat 
we precies doen.   

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. 

 

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, 17 november 2012 
 
Op zaterdag 17 november gaan we nog een dagje werken in ons 
natuurgebied. Iedereen is welkom om een uurtje of meer te helpen 
snoeien, maaien of hooi afvoeren. Wil je ‟s middags graag een boterham, 
geef dan wel een seintje vooraf. 
 

 

Natuurpunt Oosterzele  

Graag een seintje (want we voorzien soep en brood): 
mathieu@natuurpuntoosterzele.be 

 

17  
NOV 
2012 

 

Jij mag meedoen in de Gondebeek! 

Vanaf 9u - Neerstraat - Gondrode 
Voorzie gepaste werkkledij en handschoenen. 

 

 
 
 
Plaats van afspraak: Neerstraat in Gontrode (vanaf 9u00 tot …) 
 
Om een inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid soep en broodjes 
die we nodig hebben, krijgen we graag vooraf een seintje wie komt helpen. 
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Meer info: Mathieu Wille (mathieu.wille@gmail.com of 0494 316304). 
 
 

Avondwandeling met etentje in Aalst 

 
Zaterdag 8 december 2012  
 
Aalst doet bij ons in Oosterzele denken aan de dagelijkse ochtendfiles 
richting Brussel, en natuurlijk het Aalsters carnaval. Maar gids Kris Michiels 
belooft ons een twinkelende wandeling in het centrum van de stad, die dan 
zal baden in een Kerstsfeer. Hij verwelkomt ons op 8 december om 18h00 
aan de ingang van het stadhuis (Groene poort nr. 3). De rondleiding zal 2 
uur duren, daarna gaan we naar restaurant La Locanda lekker Italiaans 
eten.  
 
Zoals gebruikelijk betaalt Natuurpunt Oosterzele de stadsgids, uiteraard is 
het restaurantbezoek uit eigen zak te betalen. 
 
Inschrijven is noodzakelijk en dit via nicolas.de.smedt@telenet.be 
Aantal mensen beperkt tot 25 personen. 
 
 

Ledenfeest en algemene vergadering 

 
Zondag, 27 januari 2013 (vanaf 16u) 
 
Programma: 
 
16 – 16u30 uur: aperitief aangeboden door Natuurpunt met korte bespreking 
van voorbije jaar en plannen maken voor 2013 (Algemene vergadering) 
 
16u30: Voordracht “Dood doet Leven” door Dirk Raes, boswachter van het 
ANB in de regio Groenendael 
 
Voor de kinderen voorzien we een afzonderlijke leuke activiteit in een 
knusse hoek. 
 

mailto:mathieu.wille@gmail.com
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Vanaf 18u00: gezellig nakaarten met belegde broodjes aan democratische 
prijzen. 

Waar? Erfgoedhuis Moortsele 

Graag een seintje als je komt: Mathieu Wille (mathieu.wille@gmail.com of 
0494 316304). 

 

Voordracht “Dood doet leven” door Dirk Raes 

Dode dieren zijn een bron van leven in de natuur. Een kadaver is een 
eersteklas diner voor roofvogels, vliegen, kevers, paddenstoelen en 
schimmels. De dood is in de natuur geen taboe, maar broodnodig. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos stapte in de zomer van 2008 mee in het 
project 'Dood doet leven' van het Nederlandse Staatsbosbeheer. 

 

Dit project heeft drie doelen. Ten eerst de biodiversiteit verhogen. Ten 
tweede observatie:  Het Agentschap voor Natuur en Bos installeerde een 
camera op een verlaten plek in het Zoniënwoud en brengt daar 
dierenkadavers heen. De camera registreert welke dieren op bezoek komen, 
wat ze doen en wat ze eten. Zo bouwen we de kennis over dode dieren in 
het bos op een wetenschappelijke manier uit. Daarnaast ook uitzoeken hoe 
dode dieren in het bos aanvaardbaar of 'doodgewoon' kunnen gemaakt 
voor wandelaars. 

mailto:mathieu.wille@gmail.com
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Dirk Raes zal ons boeien met de resultaten van deze ongewone studie. Aan 
de hand van fotomateriaal en trailcams toont hij wat dode dieren allemaal 
op gang brengen in het bos. Een aanrader! Wil je al een voorproefje, ga dan 
zeker kijken op http://www.natuurenbos.be/ onder projecten – dood doet 
leven 

 
 

 

 

Piet Van der Veken 
 

Stationsstraat 11 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 

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

E-mail: scheldewindeke@bnpparibasfortis.com 

 

http://www.natuurenbos.be/
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... en een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 

KASTELENWANDELING 

 
Prachtig nazomerweer bracht ons carpoolend naar het heuvelend 
Pajottenland. Het werd een heel gevarieerde wandeling langs twee 
prachtige oude kasteelparken (Groenebeek en het beter gekende 
Gaasbeek), vijvers, boomgaarden en smalle voetwegels. Jean-Luc maakte 
ons op geregelde basis deel van zijn ruime kennis van de natuur. Na een 
kijkje te hebben genomen op de binnenkoer van het kasteel van Gaasbeek, 
werd er nog iets geconsumeerd op het terras van de bijhorende brasserie. 
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WANDELING “DOOD HOUT” 

Heel veel volk op deze gezamelijke activiteit van bosgidsen ‟t Aelmoes, 
Natuurpunt Bovenschelde en Natuurpunt Oosterzele. Zo‟n 150 mensen 
volgden in groepjes van maximum 20-30 op eigen tempo het traject door 
het Aelmoeseneiebos waar op 5 plaatsen een van de gidsen telkens een 
ander thema belichtte. Dankzij het mooie weer bleef iedereen nof wat 
plakken bij de NPO-bar waar de Westmalle, de taart (recept op het einde 
van de nieuwsbrief), paddenstoelkoekjes en cake (met dank aan Geert 

Roels !) vlot de deur uit gingen.  
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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 

 
Recept “Aelmoeseneie-taart” 
 
Ingredienten:1 kruimeldeeg (kant en klaar of zelfgemaakt), 450 g fruit 
(origineel met bramen, maar kan ook met framboos, appelblokjes, peer, 
…), 2 soeplepels vanillepuddingpoeder, 15 cl melk, 2 eitjes, 10 cl zure 
room, 75 g poedersuiker. 
 
Doe de kruimeldeeg in een taartvorm, vul met het fruit, mix alle andere 
ingrediënten tot een gladde flan en giet over het fruit. Bak in een dik half 
uur op 180 °C (lichtbruin). Eventueel achteraf nog bestrooien met wat 
poedersuiker. Smakelijk!  

  
 
Ons toegestuurd door Roel Verleyen.  
 
Dank zij de rijke najaarsoogst paddenstoelen kon ik als amateur-
natuurfotograaf opnieuw enkele beelden maken in onze tuin in de 
Houtemstraat te Oosterzele. Het vergt heel wat tijd en zoeken wat betreft 
juiste invalshoek en belichting (jawel, plat op de buik of op de rug gaan 
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liggen en zelfs met reflectieschermpjes zoals bij een mode-fotoshoot!) 
maar het loont wel de moeite… 
 

 
Grauwe amaniet (Amanita excelsa) 

 
Parelstuifzwammen (Licoperdon perlatum) 

  

 
Vliegenzwammen (Amanita muscaria) 

 
Porceleinzwam (Oudemansiella musida) 

 
 
Vroeger hadden wij een koppel ransuilen (asio otus) in de tuin. Toen we 
echter 2 jaar geleden onze grote bomen hebben gesnoeid verdwenen ze. 
Maar nu ze in de nabijheid van ons woonhuis 2 bossen volledig hebben 
gekapt, keerden onze vroegere „nachtwakers‟ terug. 
Eerst vond ik braakballen, later zag ik de uilen zelf en… nog later hoorden 
wij ‟s nachts onophoudelijk het heel luide schrille „ieie‟ geluid, jawel van 
bedelende jongen, uitgevlogen in onze tuin!!! 
Het was niet eenvoudig om ze te fotograferen, ze zaten altijd heel hoog in 
de kruin van een atlasceder en een eik. Ik heb toch een poging gedaan om 
een paar plaatjes te schieten. 
 



 Jaargang 19 nummer 4 

 

 

 
 
 

V.U. Natuurpunt Oosterzele, Bakkerstraat  35  -  9860 Oosterzele 21 

 

Oosterzele 

 
Volwassen ransuil 

 

 Pas uitgevlogen ransuiltjes 

 
Jonge ransuil 

 
Jonge ransuil 

 
Vriendelijke natuurgroeten, 
Roel Verleyen. 
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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 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 
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: bestuur@natuurpuntoosterzele.be 
 
Redactie e-mail: redactie@natuurpuntoosterzele.be 
Website: www.natuurpuntoosterzele.be 
 

http://www.natuurpuntoosterzele.be/
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Activiteiten oktober – november - december 2012 

November     
Zaterdag 17/11 Vanaf 

9u 
Dag van de natuur - Werkdag 
Gondebeek 

Neerstraat 
Gontrode 

December     

Zaterdag 8/12 18u Avondwandeling Aalst Stadhuis Aalst 

     

Januari     

Zondag 27/01 16u Ledenfeest + Algemene 
Vergadering 

Erfgoedhuis 
Moortsele 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 
 

 


