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Opwarming 
 
Wat een lange koude winter. Iedereen snakte naar wat warmte en licht. 
Ook de natuur. En zeggen dat ook dit een gevolg van de opwarming van de 
aarde zou zijn.  
 
Maar zie, plots sedert deze week is de lente echt in het land. Ook de 
padden bij onze overzetplaatsen ontwaken nu echt goed, echter veel later 
dan andere jaren. Na een eerste opstootje begin maart lag alles weken lang 
stil en daardoor is de amfibieën-trek toch zo‟n maand later dan normaal, 
hetgeen nooit gezien is. Met het voorspelde warme weer zal alles echter 
weer snel ingehaald worden. De natuur is daar heel flexibel in.  
 
Op ons programma ook enkele inspirerende activiteiten: wie interesse heeft 
om de paddentrek eens “live” te zien, is nog altijd welkom, zij het dat het 
snel zal moeten. Eind deze maand is er een verfrissende wandeling in het 
vochtige landschap van de Latemse meersen. En op 5 mei slaan we de 
handen in elkaar met 4 andere “duurzame verenigingen” actief in 
Oosterzele voor een gevarieerde wandeling met veggie picknick. Voor deze 
laatste activiteit zijn slechts 100 plaatsen beschikbaar, dus snel inschrijven 
is de boodschap! 
 
 
Tot binnenkort, 
Mathieu 
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Europa blijft talmen om bijensterfte aan te pakken 

Mechelen, 15 maart 2013 – Zonet stemden de lidstaten over het voorstel 
van de Europese Commissie om gedurende twee jaar een beperkte ban op 
te leggen op de nieuwe generatie pesticiden neonicotinoïden Clothianidine, 
Thiametoxam en Imidacloprid, nadat uit een studie van de Europese 
autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) bleek dat het gebruik van deze 
pesticiden een hoog risico inhouden voor bijen. Het voorstel van de 
commissie heeft het niet gehaald. Dertien lidstaten stemden voor, 
waaronder België, negen tegen en vijf onthielden zich.  

“Natuurpunt begrijpt niet waarom Europa blijft talmen. De bewijzen liggen 
op tafel. Neonicotinoïden zijn zelfs in lage concentraties schadelijk voor 
bijen. Bijen sterven massaal, er moeten dringend ingegrepen worden, 
anders kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor onze voedselproductie", 
zegt Annelore Nys, landbouwexperte bij Natuurpunt. 

Natuurpunt is opgetogen dat België het voorstel van de Europese Commissie 
wel steunde en vraagt België om niet te wachten op Europa om bijkomende 
maatregelen te treffen en net als Frankrijk, Slovenië en Italië 

neonicotinoïden te verbieden.  

 

Stedenbouwkundige verordening hemelwater 

Vorige week keurde de Vlaamse regering, eindelijk een nieuwe 
stedenbouwkundige verordening goed voor het beheer van regenwater. Met 
de bestaande verordening was het al verplicht om een regenwaterput te 
voorzien bij elke nieuwbouwwoning. Die verordening wordt nu aangevuld en 
aangescherpt. Zo moet elke nieuwe verkaveling een plaatselijke buffering 
infiltratie van regenwater omvatten, zoals een wadi of een grachtenstelsel. 
Daarnaast wordt in de nieuwe verordening de ondergrens voor een 

hemelwaterput aangescherpt en worden enkele vrijstellingen geschrapt. 

UIT HET NIEUWS 
Een kort overzicht van het groot en klein (leuk en 
triest) natuurnieuws (NDS) 
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De aangepaste verordening is zeker een stap(je) vooruit voor het 
waterbeheer in Vlaanderen: zowel het hergebruik als de buffering en 
infiltratie in het stedelijk gebied worden gestimuleerd. In de andere helft 
van Vlaanderen, het landbouwgebied, is er echter nog steeds geen ernstige 
aanpak van de versnelde afvoer en de bijbehorende erosie: daar blijft het 

aanmodderen met vrijwillige maatregelen. 

 

Vlaamse FSC-bosoppervlakte neemt met 10 procent toe 

Vlaanderen kreeg er vorig 1.567 hectare extra FSC-bos bij via het FSC-
groepscertificaat van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Eind 2012 
telde Vlaanderen 18.646 hectare gecertificeerd FSC-bos, waar in totaal 
101.611 kubieke meter hout werd gekapt. Forest Stewardship Council (FSC) 
is een label dat garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit 
verantwoord beheerde bossen. 

Het FSC-groepscertificaat van ANB, het enige groepscertificaat in 
Vlaanderen, biedt een eenvoudige en kostenefficiënte mogelijkheid aan 
Vlaamse bosbeheerders om een certificaat te behalen, aldus het 

Agentschap voor Natuur en Bos. 

In Vlaanderen bezat eind vorig jaar 11 procent van de bossen een FSC-label. 
Hoewel het grootste deel van de nieuwe FSC-bossen zich bevindt in de 
provincies Antwerpen (772 ha) en West-Vlaanderen (673 ha), blijft Limburg 
met 7.203 hectare de koploper op het vlak van FSC-bossen. ANB is de 
grootste bosbeheerder in de FSC-groep, met 11.849 hectare gecertificeerd 
bos. 

In 2012 werd in alle Vlaamse FSC-bossen samen 101.611 kubieke meter hout 
gekapt. Uit de ANB-bossen werd 59.326 kubieke meter hout verkocht. "Uit 
een recente bevraging van de kopers bij ANB blijkt dat de helft van hen het 
huidige aanbod aan Vlaams FSC-hout te laag vindt", luidt het. Die bedrijven 
hopen dan ook dat de oppervlakte FSC-bos nog toeneemt. Andere bedrijven 
geven dan weer aan dat hun klanten nog niet of beperkt achter 

gecertificeerd hout vragen. 
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Natuurpunt haalt recordbedrag van 970.000 euro op 

Natuurorganisatie Natuurpunt ontving vorig jaar een recordbedrag van 
970.000 euro giften van particulieren voor de aankoop van natuurgebieden. 
Dat is 16 procent meer dan in 2011. Ook het ledenaantal blijft gestaag 
stijgen. “Vlamingen hechten blijkbaar steeds meer belang aan gezonde en 

veerkrachtige natuur dicht bij huis”, reageert directeur Chris Steenwegen. 

Eind 2012 waren 87.716 gezinnen aangesloten bij Natuurpunt, een stijging 
van 40.702 gezinnen op tien jaar tijd. Voor de aankoop van natuurgebieden 
werd vorig jaar ook een recordbedrag van 970.000 euro giften van 
particulieren ontvangen, 16 procent meer dan in 2011. "Daarmee gaat de 
vereniging in tegen de algemene trend dat mensen minder geld schenken 

aan het goede doel", zegt Chris Steenwegen, directeur van Natuurpunt. 

 

Ook het aantal lokale afdelingen is gestegen tot 213. De vereniging is nu 
actief in zowat alle Vlaamse gemeenten en bevestigt zijn positie als 
grootste natuurvereniging van Vlaanderen. "Steeds meer mensen sluiten 
zich aan bij Natuurpunt en geven financiële steun aan de bescherming van 
natuur. Vlamingen hechten blijkbaar steeds meer belang aan gezonde en 
veerkrachtige natuur dicht bij huis”, verklaart Steenwegen. Natuurpunt 
stelt 400 professionele medewerkers tewerk en beheert 500 natuurgebieden 

met een oppervlakte van 19.000 hectare. 
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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. 

 

 

NATUURGEBIED 

GONDEBEEK 

(JLE) 

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

Duurzame wandeling  met veggie picknick 

 
Zondag, 05 mei 2013 (vertrek tussen 10.00 en 11.00u) 
 

 

 

Inschrijven verplicht via duurzamewandelingoosterzele@hotmail.com voor 
26 april. 

mailto:duurzamewandelingoosterzele@hotmail.com
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Wandeling Latemse Meersen 

 
Zondag 28 april 
  
Mistige boorden, natte meersen en een landschap die reeds veel schilders 
geïnspireerd heeft, vormen het decor van deze wandeling. 

 
Het begin van de wandeling loopt over een knuppelpad langs de natste 
delen van het traject; meersen en moerasbosjes. Een dicht netwerk van 
sloten die het gebied ontwateren (reeds aangelegd in de vroege 
middeleeuwen) , bieden talrijke bloemen zoals dotterbloem, 
koekoeksbloem een grote ratelaar een goede stek op de natte hooilanden. 
Vogels zoals de kieviet, ijsvogel, gele kwik, kleine karekiet voelen zich hier 
thuis. Ook rietgorzen hebben hier een winterslaapplaats en broedgebied. 
Dagroofvogels, waaronder buizerd, torenvalk en kiekendief komen er 
jagen... 
De wandeling is ong. 8 km lang en stevige stapschoenen of laarzen zijn geen 
overbodige luxe. 
 
Praktisch 
Samenkomst markt Scheldewindeke om 14H (carpooling) 
Verrekijker , vogel– en plantengids  
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Paddenoverzet Lembergestraat + Hoek ter Hulst 

 
April 
 
Vorige keer had ik hier qua timing “februari-maart” geschreven. Dit was 
echter buiten koning winter gerekend. Zoals eerder gezegd is de 
paddentrek dit jaar serieus opgeschoven, waardoor er momenteel nog 
piektrek is. Naast een overzet in de Lembergestraat, hebben we dit jaar in 
extremis, op aangeven van een buurtbewoner, ook een paddenscherm 
opgesteld in Hoek ter Hulst.    
 

 
Padden overzetten aan Hoek ter Hulst 

 

Wil je graag meehelpen dieren overzetten, of kom je graag eens een kijkje 
nemen hoe dit in zijn werk gaat, neem dan contact op met Mathieu 
(mathieu.wille@gmail.com of 0494 316304). 

mailto:mathieu.wille@gmail.com
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Controle nestkasten Steenuil en Kerkuil 

 
Mei-juni 
 
Zoals elk jaar worden alle nestkasten die we opgehangen hebben voor 
Steenuil en Kerkuil gecontroleerd op bewoning en jongen. Dit om eventuele 
jongen dan ook te kunnen ringen. 
 
De dagen waarop deze controles zullen plaatsvinden liggen nog niet 
definitief vast, maar voor de Steenuilkasten wordt dit waarschijnlijk 1 
en/of 4 mei, voor de kerkuilkasten 1 juni. 

  

Wil je er graag bij zijn, neem dan contact op met Mathieu 
(mathieu.wille@gmail.com of 0494 316304). 

mailto:mathieu.wille@gmail.com
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... en een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 

ALGEMENE VERGADERING 

 
Geen wandeling deze keer voor de algemene vergadering, maar een 
voordracht. Geen saaie lezing maar een boeiend verhaal over een project 
dat reeds verschillende jaren loopt in het Zoniënwoud waarbij kadavers in 
het bos achtergelaten worden om te zien hoe de natuur die weer 
“verwerkt”. Dirk Raes, boswachter in de regio, bracht een gesmaakte 
mengeling van wetenschap, humor en wetenswaardigheden aan de hand van 
uitvoerig fotomateriaal en videofragmenten. Er werden afspraken gemaakt 
om in het najaar eens ter plaatse een kijkje te gaan nemen. 

Vooraf maakten we ook nog een kort overzicht van het voorbije jaar en 
werd het bestuur opnieuw samengesteld. Achteraf werd nog wat nagekaart 
met een drankje en belegde broodjes.  

 

WINTERVOGELWANDELING SCHOR OUDEN DOEL (MIEKE SEPELIE) 
 

Vanop de markt van Scheldewindeke vertrokken we met 2 auto's naar Doel.  

Op de velden zagen we honderden brandganzen, canadese ganzen en 
meeuwen. 
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Door de vele éénmanswegjes waren wij allang het noorden kwijt, maar we 
reden rond de koeltorens en kwamen zo via een wegje voor 
dienstvoertuigen op de beoogde dijk in de Prosperpolder. 

Rechts de kerncentrale en het Brits Monument, recht voor ons in de mistige 
verte de havenbedrijvigheid, zelfs op zondag, en 2 baggerboten die de 
vaargeul op de juiste diepte moeten houden. 

Voor en achter ons een mooi slikken- en schorrengebied, dat meebeheerd 
wordt door Natuurpunt. 

De verrekijkers en kijkkanonnen werden bovengehaald, en 8 dapperen 
trotseerden de koude wind op de dijk om toch een aantal mooie 
waarnemingen te doen. Intussen deed de zon haar best om de bewolking te 
verdrijven.  

Smient, wilde eend, pijlstaarteend, bergeend, nijlgans, blauwe reiger, 
zilverreiger, wulp, kluut,   witte zwaan, groenling, bruine kiekendief, havik, 
buizerd, brandgans, canadese gans, kokmeeuw. 

Ze waren allemaal van de partij in en rond het water. Een haas lag plat in 
het grasveld verscholen. 

Op de terugweg benedendijks zagen we nog een mooie torenvalk op een 
verlichtingspaal. 

Daarna ging het terug richting Oosterzele in een lekker warme auto, met 
een tussenstop in Kieldrecht om het vochtgehalte op peil te houden. 

Bedankt Jean-Luc, 't was weer eens een leuke en leerrijke uitstap! 

 

BEHEERWERKEN VOSBROEKEN 

Een paar oude doorgegroeide essenstoven (meerstammige boom of struik) 
die gevaarlijk overhingen naar de tuin van een aanpalende woning werden 
door Laurent Flostroy vakkundig afgezet. De essen zullen verder periodiek 
afgezet worden en zo als mooie stoven kunnen uitgroeien. 
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Voorbeeld van een “hakhoutstoof” hier van esdoorn 

Een tweede werkdag zal nodig zijn om het hout verder te verkleinen en 

manueel af te voeren (door het drassig terrein en de moeilijke doorgang).   
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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 

 
Ons toegestuurd door Simon Verbrugghen 

 
paasbloemen in de sneeuw 
 

 
ondanks de sneeuw boort de krokus er zich door! 
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Lokale winterse pracht 

 
 

 
 
 

  
 
 



 Jaargang 20 nummer 2 

 

 

 
 
 

V.U. Natuurpunt Oosterzele, Bakkerstraat  35  -  9860 Oosterzele 15 

 

Oosterzele 

 
 

 

 

 

 

 

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/
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Activiteiten Januari – Februari - Maart 2013 

April     
Zondag 28/04 14u Wandeling Latemse Meersen Markt 

Scheldewindeke 
Mei     

Zondag 05/05 10u-11u Veggie picknick Parking station 
Moortsele 

     

     

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



 
 
 

 

 
 

 

Piet Van der Veken 
 

Stationsstraat 11 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 

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

E-mail: scheldewindeke@bnpparibasfortis.com 

 

  
 


