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Week van het bos 
 
De herfst is traditioneel het seizoen bij uitstek dat mensen het bos 
intrekken voor een verfrissende wandeling en te genieten van de overvloed 
aan rode, gele, oranje tot paarse kleuren. Vorige week trachtte de “week 
van het bos” onze bossen in de kijker te zetten. Nochtans gaat het niet zo 
goed met onze bossen: Vlaanderen is één van de bos-armste regio’s in 
Europa en ondanks inspanningen uit diverse hoek, gaat het areaal bos nog 
steeds achteruit. Dit grotendeels door een manke regelgeving terzake. Tot 
overmaat van ramp is slechts 5% van de bomen in onze bossen autochtoon. 
Heel wat soorten zoals bv. de Wintereik staan sterk onder druk. Verder in 
deze nieuwsbrief hebben we een bijdrage hierover.  
 
Op 25 oktober trekken wij trouwens ook het bos in voor een ontspannen 
paddenstoelen wandeling. Wie lekker wil uitwaaien en terwijl iets opsteken 
over paddenstoelen is van harte welkom in het Heilig Geestgoed (what’s in 
a name) in Merelbeke!   
 
 
Het bestuur 
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Nieuw biertje moet bedreigde steenuil beschermen  

Op verzoek van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen brengt de 
Herzeelse brouwerij De Ryck een nieuw artisanaal bier op de markt: 
Steenuilke. Het nieuwe biertje moet de aandacht voor de bedreigde 
steenuil aanwakkeren. Het is de eerste keer dat een streekproduct op die 
manier ingezet wordt.  

Site telt miljoen natuurwaarnemingen na een jaar  

Een jaar na de lancering van de website www.waarnemingen.be, werd 
vorige week de kaap van 1 miljoen waarnemingen overschreden. Op de site 
kunnen vrijwilligers het voorkomen van allerlei soorten dieren en planten 
in België melden en delen met anderen. Dat meldt Natuurpunt in een 
persbericht.  

De website, die Natuurpunt Studie samen met de Stichting Natuurinformatie 
uit Nederland oprichtte, verzamelt gegevens over allerlei planten en dieren 
in België. Volgens Natuurpunt loopt het project als een trein, meer dan 
4.000 natuurwaarnemers doen ondertussen mee. Tijdens mooie weekends 
komen er ongeveer 5.000 tot 7.000 waarnemingen per dag bij. Bijna 70 
procent daarvan gaat over vogels. Daarnaast zijn er ook 100.000 
waarnemingen van nachtvlinders gemeld, 53.000 dagvlinders, 21.000 
zoogdieren en nog vele andere dieren. 

Alle gegevens worden als punten op een satellietkaart ingevoerd, een 
methode die uniek is in Vlaanderen. De site bewijst dat Vlaanderen bij de 
top van de wereld behoort wat betreft de kennis van 
natuurstudievrijwilligers. Al de informatie die ze verzamelen is van unieke 
waarde voor het natuurbeleid en -behoud, stelt Natuurpunt. 

Soortenbesluit treedt in werking vanaf 1 september  

Vanaf 1 september treedt het soortenbesluit van de Vlaamse regering in 
werking. Dat besluit regelt de bescherming van zeldzame soorten en het 
beheer en de bestrijding van schadelijke soorten zoals de brulkikker. Het 

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



Jaargang 16 nummer 4 
 
 

 
 
 

V.U. Natuurpunt Oosterzele, Bakkerstraat  35  -  9860 Oosterzele 3

Oosterzele 

nieuwe soortenbesluit integreert en vervolledigt een vijftal reeds 
bestaande uitvoeringsbesluiten tot één geheel.  

Het soortenbesluit moet toelaten zeldzame soorten op een systematische 
manier te beschermen. Het besluit biedt bijvoorbeeld een wettelijk basis 
voor het beschermen van zeldzame vogelsoorten zoals de ijsvogel, de 
geelgors en de oeverzwaluw. Ook alle met uitsterven bedreigde 
vlindersoorten worden van een beschermd statuut voorzien. 

Daarnaast regelt het besluit ook de bestrijding van 'schadelijke exoten' 
zoals de brulkikker en van vogels die schade kunnen veroorzaken aan de 
landbouw. Nieuw is dat ook de kauw wordt toegevoegd aan de lijst van 
mogelijk te bestrijden soorten in functie van de landbouw. 

Impact lawaai op biodiversiteit wordt onderschat  

Onze beschaving heeft zich niet in alle stilte ontwikkeld. Lawaai lijkt wel 
inherent verbonden met de moderne bedrijvigheid van de mens. Transport, 
industrie, moderne landbouw: grote delen van onze planeet worden 
getrakteerd op almaar meer decibels. "De impact van dat lawaai op de 
biodiversiteit wordt zeker onderschat", zegt gedragsbioloog Hans Van Dyck 
in De Standaard.  

Zelfs de oceanen baden niet langer in een oase van stilte. Ieder decennium 
stijgt het gemiddelde achtergrondgeluid in zee met drie decibels. Voor 
drukke vaarroutes is die toename vele malen hoger. In zee zijn er 
bovendien nog andere bronnen van hels lawaai. Tal van ingenieuze 
detectiesystemen zoals sonar en seismische technologie die courant vanop 
civiele en militaire schepen gebruikt worden, sturen stevige drukgolven het 
zeewater in. 

"Geringere visvangsten nabij dergelijke seismische toepassingen zijn onder 
meer bekend bij kabeljauw, schelvis en haring. De invloed blijkt dagenlang 
merkbaar en kan tot tientallen kilometers ver reiken", weet Van Dyck. 
"Biologen maken zich hierover zorgen want het gehoor is een belangrijker 
zintuig dan zicht voor de meeste zeedieren. Bovendien beperkt de impact 
zich niet tot het gehoor. Lawaai zorgt bij krabben al gauw voor ernstige 
problemen, zoals beschadigde organen of geringere groei". 
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Van Dyck, die hoogleraar is aan de Université Catholique de Louvain (UCL), 
is ervan overtuigd dat de invloed van lawaai op de biodiversiteit veel groter 
is dan algemeen wordt aangenomen. "Vele levensvormen hebben immers 
een ander hoorbereik dan het onze. Om zich te oriënteren en op insecten te 
jagen, gebruiken vleermuizen een sonarsysteem dat buiten ons hoorbereik 
zit. Experimenten tonen dat deze dieren in de problemen komen in 
lawaaierige zones zoals langs drukke autowegen". 

Kunnen dieren dan niets beginnen tegen lawaai? "Toch wel. Een 
Amerikaanse vink zingt luider in lawaaierige buurten. Maar hoger zingen 
kunnen de mannetjes niet lang volhouden. Pech, want lange coupletten 
vallen meer in de smaak bij vrouwtjes. Lawaai leidt op die manier tot 
nieuwe en mogelijk sterke selectie. Het is buigen of barsten. Wanneer het 
heel erg snel moet gaan op de evolutionaire schaal blijkt barsten een 
frequentere uitkomst dan zich succesvol aan te passen". 

Investeringen in natuur hebben zin. 

In het algemeen gaat het nog altijd niet goed met de biodiversiteit in 
Europa. En de doelstelling om het biodiversiteitsverlies tegen 2010 een halt 
toe te roepen, zal niet gehaald worden. Anderzijds hebben investeringen in 
natuur wel degelijk zin. Dat blijkt uit de meest omvangrijke studie over de 
biodiversiteit in Europa die ooit gemaakt werd.  

De studie, die voorgesteld werd door de Europese Commissie, brengt de 
situatie in kaart van 1.182 dier- en plantensoorten en van 216 habitattypes. 
Eén ding is volgens de onderzoekers zeker: als er geïnvesteerd wordt in 
natuur, dan heeft dat zijn positieve effecten. Maar de toestand van 
graslanden, wetlands en kusten is meer dan ooit bijzonder benard. 

Het behoud van grasland is afhankelijk van traditionele 
landbouwpraktijken, en die hebben het niet overal makkelijk om stand te 
houden tegen de intensieve landbouw. Wetlands worden nog steeds vaak 
herbestemd voor andere natuurdoeleinden en bovendien hebben ze 
specifiek te lijden van de klimaatverandering. Dat geldt ook voor 
berggletsjers. En kusten ondervinden vooral druk van het toerisme. 

Hoe het komt dat we het in Vlaanderen op het vlak van biodiversiteit niet 
bijster goed doen? "Ten eerste zijn er de problemen van de twintigste 
eeuw: verdroging, overbemesting en een versnippering van het gebied. 
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Daarbij komen de problemen van de 21ste eeuw: klimaatverandering en een 
toevloed van invasieve exoten", zeggen Steven Vanholme en Wim Van den 
Bossche van Natuurpunt in De Standaard. 

Niettemin moeten ze toegeven dat ook bij ons een aantal soorten het goed 
doen. Zo doet de bever het in België en Nederland goed omdat hij op een 
aantal plaatsen geherintroduceerd werd en omdat de kwaliteit van zijn 
leefgebied erop vooruit gegaan is. "De waterkwaliteit is verbeterd waardoor 
er meer vissen in het water zitten. Al moet meteen gezegd dat meer vis 
niet betekent dat de waterkwaliteit weer echt goed is", aldus Vanholme en 
Van den Bossche. 

Bij Natuurpunt benadrukt men dat natuur niet beperkt mag blijven tot 
kleine eilandjes. "Buiten de natuurgebieden, en dan vooral in 
landbouwgebieden, moeten soorten ook kansen krijgen. Er zijn daarbij 
verschillende opties. Of je legt tussen landbouwzones een aantal 
natuurgebieden aan. Of je kiest voor de optie dat landbouwbedrijven 
duurzaam moeten zijn en niet alleen aan akkerbouw moeten doen maar ook 
wat veeteelt en een stuk grasland moeten behouden". Dit laatste is vandaag 
al een randvoorwaarde voor het verkrijgen van rechtstreekse 
inkomenssteun. 

De intensieve maïsteelt in de polders blijft echter een doorn in het oog. 
"Maïs zorgt voor nul biodiversiteit. Zal men op die weg verder gaan?", 
vragen Vanholme en Van den Bossche zich af. "Men evolueert nu al naar een 
systeem waarbij de landbouwer geen subsidies meer krijgt voor wat hij 
produceert maar wel voor de mate waarin hij voor een meerwaarde voor de 
natuur zorgt. Dan mag je toch verwachten dat ze ook een maatschappelijke 
functie vervullen?" 

De komende jaren zullen nogal wat Vlaamse land- en tuinbouwers 
geconfronteerd worden met de Europese verplichting om 
instandhoudingsdoelstellingen uit te werken in het kader van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn. Om habitats en soorten weer in een 'goede staat van 
instandhouding' te brengen, werd 162.964 hectare bij Europa aangemeld als 
speciale beschermingszone. Daarvan is vandaag nog 66.500 hectare in 
landbouwgebruik. 
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Vlaanderen ontbost weer te veel  

De netto-balans van bosoppervlakte stagneert verder in Vlaanderen. In 2008 
werd er 156 hectare bos met vergunning ontbost terwijl er amper 152 
hectare bos bijkwam. Voor het eerst sinds lang is Vlaanderen opnieuw een 
netto ontbosser. Dat blijkt uit de derde Bosbarometer van de Vereniging 
voor Bos in Vlaanderen.  

De doelstelling van 769 hectare netto-bosuitbreiding per jaar haalt 
Vlaanderen voor het zoveelste jaar op rij niet, stelt de Vereniging voor Bos 
in Vlaanderen (VBV). De vereniging vreest dat de balans nog veel negatiever 
is dan blijkt uit deze cijfers. "Het gaat hier enkel om de vergunde 
ontbossingen. Illegale ontbossingen en administratieve vertragingen zorgen 
ervoor dat de oppervlakte ontbossingen ongetwijfeld nog een pak hoger lag 
in 2008", stelt Bert De Somviele, directeur van de VBV. 

Het jaar 2007 was de deadline voor het uitvoeren van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen, waarin ook de realisatie van 13.664 hectare 
bijkomende bossen was opgenomen. Momenteel is er slechts 4.000 hectare 
bijkomend bos gerealiseerd, wat overeenkomt met amper 29 procent van 
de doelstelling. In 2008 viel er weinig beterschap waar te nemen, aldus De 
Somviele. 

Op het speelzonefront en de toegankelijkheid van bossen blikt VBV 
tevreden terug: in 2008 werd 190 hectare bijkomende speelzones in bossen 
aangeduid. Dat brengt de totale oppervlakte speelzones in bossen op 2.279 
hectare. 

Zondag werd de Bosbarometer 2009 aan Vlaams minister van Leefmilieu 
Joke Schauvliege overhandigd tijdens de officiële opening van de Week van 
het Bos. Deze keer gaat de aandacht naar het belang van de autochtone 
bomen en struiken, met de prikkelende slogan: Zaad met Pit. Amper 5% van 
de bomen in Vlaanderen zijn nog autochtoon. Schauvliege beloofde alvast 
zich in te zetten "om tegen 2015 het grootste deel van de maatregelen die 
nodig zijn om die instandhoudingsdoelstellingen te realiseren, effectief in 
uitvoering te brengen". 

Bossen vormen volgens Schauvliege een belangrijk onderdeel van dat 
Vlaamse deel van het NATURA2000-netwerk. "Ik zal laten onderzoeken hoe 
bosbeheerders, vooral de private bosbeheerders, beter begeleid en 
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ondersteund kunnen worden om deze doelstellingen te halen. Ook de 
bosgroepen zullen hier een belangrijke rol spelen. Ik kan u nu al melden dat 
binnenkort wellicht het hele Vlaamse Gewest door erkende bosgroepen 
afgedekt zal zijn". 

De milieuminister denkt er ook aan om het Boscompensatiefonds open te 
stellen voor verenigingen, particulieren en overheidsinstanties. "Dat 
vergroot de mogelijkheden van het fonds en laat toe de doelstellingen van 
het fonds sneller te realiseren". Ze wil ook meer aandacht besteden aan het 
randstedelijk gebied dat moet evolueren van breuklijn tussen stad en 
platteland naar multifuncioneel knooppunt. 

 

Wordt er eindelijk werk gemaakt van erosiebestrijding in Oosterzele? 

In de vorige nieuwsbrief berichtten we over de problematiek van erosie op 
verschillende plaatsen in Oosterzele en het gebrek aan actie om hieraan te 
verhelpen. 

Begin Oktober verscheen volgend artiekeltje in de lokale pers:  

“Om de erosie in het knelpuntgebied Berg-Broek in Balegem aan te pakken 
zijn enkele onteigeningen nodig. Het gemeentebestuur van Oosterzele zal 
nu enkele extra topografische opmetingswerken laten uitvoeren door een 
studiebureau. Deze werken worden geraamd op 4.638 euro. Na deze 
opmettingen zullen de nodige gronden onteigend worden en kunnen er 
struiken en buffers aangeplant worden. 

Hopelijk wordt dit probleem nu ernstig genomen en grondig aangepakt. 
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In juli deden we een eerste inventarisatie van de flora in ons natuurgebied. 
Het is de bedoeling dit jaarlijks te herhalen zodat we een zicht krijgen op 
de evolutie van het gebied. Hierover lees je meer in “Wat voorbij is”.  

Op 28 november organiseren we opnieuw een gezellige winterwerkdag (zie 
verder). Alle handen groot of klein meer dan welkom!  

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. 

 
 

 

NATUURGEBIED 
GONDEBEEK 
(JLE) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied 
van Natuurpunt Oosterzele in Landskouter. 
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Zie zo zoogdier 
 
Tijdens het weekend van 17 - 18 oktober 2009 organiseert de 
Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt het eerste Vlaamse 
zoogdierentelweekend. Zoogdieren zijn moeilijker waar te nemen dan 
vogels of vlinders, en daardoor is hun verspreiding vaak onvoldoende 
gekend. Natuurpunt wil onze zoogdieren tijdens dit telweekend extra in de 
kijker zetten. Als we hen willen beschermen en onze biodiversiteit in stand 
houden, moeten we eerst goed weten waar ze nog voorkomen en waardoor 
ze bedreigd worden. 
 
Zoogdieren zitten overal, maar zijn niet altijd eenvoudig waar te nemen. 
Een uitzondering hierop vormen de zoogdieren die overdag actief zijn, zoals 
de Rode Eekhoorn. Andere zoogdiersoorten verraden hun aanwezigheid door 
hun sporen (denk maar aan een Molshoop, een Egelkeutel of een 
aangeknaagde hazelnoot). Ook via vondsten van verkeersslachtoffers of via 
prooien die poeslief achterlaat aan de achterdeur komen we te weten 
welke zoogdieren waar rondhangen. Natuurpunt wil graag weten waar jij 
zoogdieren of hun sporen gezien hebt. Meer info vind je in de brochure die 
je net aankreeg bij het laatste Natuur.blad. Je kan er mee aan de slag om 
verschillende zoogdiersoorten te herkennen en de brochure geeft info over 
het belang van het inzamelen van verspreidingsgegevens. En vooral: er 
worden ook tips gegeven over hoe je je tuin zoogdiervriendelijk kan 
inrichten.  

 

Peter Dirk Draulans 

Niemand minder dan mediafiguur en 
bioloog Dirk Draulans werd bereid 
gevonden om de actie als peter te 
promoten. We laten Dirk zelf aan het 
woord. 

'Vogels en vlinders tellen, dat lijkt 
voor de hand te liggen. Maar 
zoogdieren? De meeste zoogdieren 
die ik zie, liggen dood langs de weg, 

als verkeersslachtoffer. Enkele jaren geleden had ik dagelijks muizen op 
mijn ontbijttafel, maar na een lange reis vond ik vier kadavertjes in huis. 
Het kwam nooit meer goed tussen de muizen en mij. Vele mensen zullen 
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wel een Konijn, en met wat geluk zelfs een Eekhoorn of een Egel thuis 
kunnen spotten, maar meer? Toch is er meer. Sporenonderzoek kan een 
goede indicatie geven, al is dat natuurlijk een andere vorm van waarneming 
dan naar vlinders of vogels speuren. Maar net omdat zoogdieren zoveel 
discreter zijn, is het interessant om ook deze groep in de aandacht te 
brengen. Ik zal alvast mijn best doen om bij me thuis verder te geraken dan 
de kat van de buren en het occasionele Konijn. Ik ben benieuwd wat dat zal 
opleveren.' 

 
Bosmuizen (foto: Goedele Verbeylen) 

Hoe meedoen? 

Meedoen is eenvoudig: ga tijdens het telweekend van 17 - 18 oktober 2009 
op zoek naar zoogdieren of hun sporen in je tuin of je favoriete 
wandelgebied en geef je waarnemingen door via de website 
www.ziezozoogdier.be. Als je niet zeker bent om welke zoogdiersoort het 
gaat, kan je meer uitleg geven over je waarneming, zodat de specialisten 
van de ZWG op basis van een aantal kenmerken misschien de soort kunnen 
bepalen. Foto’s toevoegen mag ook altijd!  

Guy Huylebroeck, guy.huylebroeck@skynet.be 
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Komende activiteiten:  
 
PADDENSTOELEN IN HET HEILIG GEESTGOED 
 
Zondag, 25 oktober 2009 
 
Wegens succes vorig jaar, nemen we ook dit jaar Henk Verstraelen onder de 
arm om ons deskundig te begeleiden door de wereld van schimmels en 
paddenstoelen. Deze keer kozen we het Heilig Geestgoed in Merelbeke als 
bestemming.   
 
Afspraak: 13.45u Markt Scheldewindeke 
 
Meebrengen: Laarzen of waterdichte schoenen, eventueel een 
paddenstoelengids  
 
Meer informatie: Jean-Luc Eggermont (09 - 362 05 80) 
 
UITWAAIEN ROND CAP GRIS NEZ  
 
Zondag, 1 november 2009 
 
Een dagvullende uitstap om lekker uit te waaien in het gebied rond de 
“deux caps”. Afhankelijk van de getijden wandelen we eerst over de kliffen 
om dan langs het strand terug te keren of omgekeerd.  Diegene die willen 
kunnen de dag lekker afsluiten met een “moules frites” in één van de 
stemmige restaurantjes in Audresselles. 
 
Afspraak: 1 november 7u30 Markt Scheldewindeke voor carpooling 
 
Meebrengen: stevig schoeisel, regenkledij en een picnic 
 
BESTUURSVERGADERING 
 
Maandag, 2 november 2009 
 
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. 
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Informatie: Mathieu Wille - 09 231 74 95 
 
WERKDAG NATUURGEBIED GONDEBEEK  
 
Zaterdag, 28 november 2009 
 
Twee of drie keer per jaar organiseren we een werkdag in één van onze 
natuurgebieden. Dit is de ideale kans om de mensen actief in jouw 
natuurbeweging beter te leren kennen in een ontspannen sfeer en zelf je 
steentje bij te dragen tot het behoud van de natuur in onze gemeente. 
Iedereen helpt mee naar eigen vermogen en mogelijkheden. ’s Middags 
serveren we een stevig bord soep met boterhammen en beleg voor alle 
helpers. 
 
Op 28 november knotten we de resterende wilgen die vorige jaren nog geen 
beurt kregen. Jean-Luc en Nico doen het eigenlijke knotwerk. De anderen 
verkleinen en stapelen het snoeihout. Boerepaard Fanny neemt het zware 
sleurwerk voor haar rekening. Van harte welkom om te komen helpen, ook 
al is het maar voor een paar uurtjes !  
 
Graag vóór 15 november een seintje als je komt helpen (om een inschatting 
te kunnen maken van de hoeveelheid boterhammen en drank): Mathieu 
Wille (mathieu.wille@gmail.com; 09 231 74 95) 
 
Afspraak: 9u Kerk Landskouter of rechtstreeks aan het perceel (Neerstraat, 
Lemberge) 
 
Meebrengen: Stevig schoeisel en eventueel een snoeischaar 
 
STADSWANDELING EN ETENTJE 
 
Zaterdag, 5 december 2009 
 
Het miljoenenkwartier in Balegem is ons allen goed bekend. Minder gekend 
is het miljoenenkwartier in Gent. Deze wijk kwam tot stand na de expo van 
1913. Bij straatverlichting zal de gids ons meer vertellen over zijn 
beroemde (voor)geschiedenis en prachtige art deco villa’s. Aansluitend (en 
vrijblijvend) volgt een etentje bij een reeds decennia lang bestaand 
Chinees restaurant in Gent: Kam Kwok. 
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Praktisch 
Afspraak zaterdag 5 december om 18.00 t.h.v. het standbeeld van de vier 
heemskinderen. Dit staat in het parkje tussen de Kortrijkse Steenweg en de 
Onafhankelijkheidslaan. De wandeling duurt circa 2h00, aansluitend gaan 
we naar het restaurant Kam Kwok, Kortrijkse Steenweg 486. Ieder kiest uit 
de zeer uitgebreide menukaart, voor elk budget is er ruime keuze. Men 
betaalt daar ter plaatse. 
 
Natuurpunt Oosterzele betaald de gids. Spijs en drank zijn uiteraard voor 
eigen rekening.   
 
Om praktische reden is reservatie VERPLICHT! Mail naar: 
nicolas.de.smedt@telenet.be voor 25 november met vermelding van het 
‘aantal personen’ en ‘miljoenenkwartier’. 
 
Nog vragen? Bel Nico op 0496 59 77 36 
 
 
BESTUURSVERGADERING 
 
Maandag, 14 december 2009 
 
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 
 

 



Jaargang 16 nummer 4 
 
 

 
 
 

V.U. Natuurpunt Oosterzele, Bakkerstraat  35  -  9860 Oosterzele 14

Oosterzele 

 
... en een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
INVENTARISATIE GONDEBEEK (MW) 
 
Eind juli hielden we een eerste inventarisatie van de flora in de door ons 
beheerde percelen langs de Gondebeek.   Het eerste wat opviel was de 
aanwezigheid van grote partijen bloeiende Watermunt. Vlinders, bijen en 
zweefvliegen maakt daar dankbaar gebruik van. Hier en daar troffen we ook 
vrij grote groepen Heelblaadje aan.  
 

Heelblaadje, hier met Distelvlinder 
 
Verder werden een hele reeks planten in kleinere aantallen aangetroffen 
die typisch zijn voor deze natte biotoop: Moerasrolklaver, Kattestaart, 
Hennepnetel, Wolfspoot, … Op een aangrenzend perceel werd een enorme 
groep Kleine kaardebol aangetroffen; dit is de iets minder bekende verwant 
van de meer bekende Grote kaardebol die ook vaak in tuinen wordt 
gezaaid. Ook dit is een uitstekende waardplant voor vlinders en bijen, 
hetgeen mee de zeer grote diversiteit aan vlinders kan verklaren die we 
aantroffen. 

Bloemhoofdjes van Kleine kaardebol 
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Verder was het duidelijk dat onze percelen nog erg voedselrijk zijn en om 
verruiging met akkerdistel en brandnetels tegen te gaan een aangepast 
maai- en graasbeheer nodig zal zijn. Een ander probleem is de verspreiding 
van Reuzenbalsemien die grote stroken langs de Molenbeek inpalmt en 
inheemse planten geen kans laat. Desondanks mogen onze percelen nu al 
gezien worden en is het duidelijk dat de natuur er mits een aangepast 
beheer de volgende jaren zeker tot volle ontwikkeling komen. De volgende 
jaren volgen we dit verder op.  
 
HUIFKARRENTOCHT (MDS) 
 
Omdat er te weinig deelnemers waren ging de tocht niet door in Zevergem 
zoals gepland. Om de ingeschreven deelnemers niet teleur te stellen werd 
er een andere oplossing gezocht.  

 
We vertrokken om 11 uur vanuit Bottelare voor 
een 30 km durende tocht met huifkar, 
getrokken door 2 prachtige Halflingers. Er 
waren 2 tussenstops in de rustige omgeving 
van de omringende gemeentes. Mede door het 
prachtige weer werd het een prachtige 
uitstap.   
 
 

 
HERTEBURL WEEKEND (JLE) 

 
Naar jaarlijkse gewoonte trokken we 
met een groepje van 8 
natuurliefhebbers richting Ardennen 
om opnieuw een herteburl weekend 
te beleven.  
 
Eenmaal aangekomen in Felenne, 
nam Thierry, onze dienstdoende 
gids, ons mee op sleeptouw 
doorheen een natuurreservaat, 
beheerd door onze Waalse 

zustervereniging Natagora. 
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Met zijn ingebouwde GPS loodste Thierry ons doorheen deze mooie 
natuurparel, waar we konden genieten van mooie uitzichten en 
hakhoutbosjes. Gelukkig verschafte Henk ons de nodige uitleg over de 
rijkelijk aanwezige paddenstoelsoorten in deze bossen. 
 
De picnic werd verorberd onder een stralende herfstzon, gevolgd door een 
kleine siesta. Vooral de ouderen onder ons konden dit wel apprecieren.... 

  
Na de middag zakten we af richting 
grensgebied Frankrijk, na eerst een 
ijskoude rivier te doorkruisen. Deze 
mooie vallei aan de grens met België 
is één der mooiste en gevarieerde in 
de streek , maar ook hier speelde het 
uitzonderlijke mooie weer van 
deze zomer een grote invloed op het 
burlgedrag van de herten. 
 
Thierry legde ons uit dat de hindes 

pas vruchtbaar worden aan het begin van de herfst en bij lagere 
temperaturen. Ook de stieren worden maar echt aktief, eenmaal de 
dagtemperatuur een flink stuk lager ligt dan nu het geval is. 
 

Opwarming van de aarde? Uitzonderlijk 
mooie zomer? In ieder geval konden we 
enkel maar waarnemen dat het geburl 
op een laag pitje stond. Doch niet 
getreurd, deze vallei had heel wat 
moois in petto en beslist de moeite 
waard om te doorkruisen. 
 
Na het heerlijke avondmaal in een 
restaurantje gingen we op pad met een 
Franse boswachter op rust, die ons 

meetroonde naar enkele plekken in het bos waar verschillende stieren 
aktief waren in de hoop een hinde te versieren. 
 
Diezelfde nacht was er ook een houtzager van dienst op onze slaapkamer 
die een flink stuk bos voor zijn rekening had genomen. Doch na een 
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deugddoende nachtrust verwelkomde onze gastvrouw ons op een 
overheerlijk ontbijt. 
 
Na een zoektocht naar enkele autosleutels die een eigen leven hadden 
geleid, vertrokken we terug op pad om in een heel gevarieerd gebied van 
bos en open plekken vanop korte afstand een drietal stieren elkaar te horen 
bekampen.   
 
Als afsluiter van het burlweekend bezochten we een beversite waarbij we 
getuige waren van de activiteiten van deze dieren. Niets ontsnapt aan hun 
enorme knaagtanden om dammen en burchten te bouwen. Deze 
constructies herschapen een gebied in een waterpartij die een nieuwe 
leefwereld vormt voor groene kikkers, libellen e.d. meer. 
 
Een geslaagd weekend en een fijn gezelschap...tot volgend jaar.  
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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.  

 

De herfst is het seizoen van bessen en vruchten. Niets leukers als op een 
mooie herfstdag de natuur in te trekken met een emmer of mand en bessen 
te plukken. Hieronder vind je alvast receptjes om rozenbottelstroop en 
sleedoornjam te maken. Ook met vlierbessen, bramen, meidoornbessen en 
lijsterbessen zijn heerlijke confituren, siropen of drankjes te maken. Let er 
wel op dat je enkel plukt op plaatsen waar je zeker bent dat er geen 
pesticiden gebruikt worden en ook niet dicht bij drukke wegen. Veel 
Succes!  
 
Rozenbottelstroop 
900 g rijpe rozebottels door een grove zeef draaien of duwen (niet 
eenvoudig met die grote pitten!), meteen aan de kook brengen in 2 l 
kokend water, als het kookt van het vuur nemen en 15 min laten trekken, 
inhoud dan in neteldoek doen en 8 tot 12 uur laten uitlekken, inhoud van 
neteldoek in pan doen met 1 l kokend water, opkoken, van het vuur 10 min 
trekken, door neteldoek 4 tot 6 uur laten 
uitlekken. 
Opgevangen sap laten inkoken tot iets 
minder dan 1 l overblijft, draai vuur laag 
en laat 450 g suiker oplossen en dan 5 
min koken. Nu heb je stroop. Wil je gelei, 
dan doe je er iets meer suiker bij.  
Bron: 'De vier seizoenen in pot en fles' - 
uitgeverij de ballon 

Sleedoornjam  

• 2,5 kilogram vruchten van de sleedoorn  
• 2 kilogram suiker  
• 500 gram appels (goudrenet of een andere zure appel)  

Pluk de vruchten van de sleedoorn na de eerste nachtvorst of stop de 
vruchten in de diepvriezer. (Dan verdwijnt de wrange smaak).  
Leg de vruchten in heet water en laat ze een nacht weken.  
Giet de vruchten af.  
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Rasp de appels en voeg de stukjes toe aan 
de sleedoornvruchten.  
Breng de massa aan de kook en laat het 
enkele tellen borrelend doorkoken.  
Voeg de suiker toe en laat het nog enkele 
tellen koken.  
Desgewenst kan men de massa laten 
indampen.  
 
Sleedoorn is erg gezond!  
 

 

 
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 
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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: 
barbara.ooghe@gmail.com 

 
Ons toegestuurd door Regina Van Landuyt:  
  
Twee zomerfoto's van beestjes uit de buurt. 
 

  
  
  
“Op donderdag 23 juli had ik plots het gevoel naar buiten te moeten. En ja 
hoor, daar zat in mijn tuin een jonge merel vliegensklaar. Vlug fototoestel 
gehaald en vereeuwigd. Ik zag later dat hij bijgevoederd werd door zijn 
ouders, vandaar dat ik weet welke vogel het was. Het was heel ontroerend 
om hem/haar gade te slaan in zijn eerste vlucht(jes), ik zag dat nog nooit... 
  
De andere is een foto van een landkaartje in zomertenue. Genomen op het 
terrein van het kasteel van Beerlegem, op één van de drie toegangsdreven 
erheen.” 
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Enkel vakantiefoto’s van de redactie (Vogezen, juli 2009) 
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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 20,00 euro. 

 
Wat krijg ik als lid van Natuurpunt (in 2009)? 
 
*  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 20,00 € over op rekeningnummer 001-2270722-28 van 
Natuurpunt Oosterzele, Bakkerstraat 35, 9860 Landskouter met 
vermelding van ‘nieuw lid promotie’* of vraag een 
overschrijvingsformulier of een domiciliëringsformulier aan  via de 
website www.natuurpunt.be of bel op 015-29 72 50  
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 Oosterzele 
 

 

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 oktober november december 2009 
     
Oktober     
Zondag 25/10/09 13:45 Paddenstoelen 

wandeling 
Markt 
Scheldewindeke 

     
November     
Zondag 1/11/09 7:30 Daguitstap Cap Gris Nez Markt 

Scheldewindeke 
Maandag 2/11/09 20:00 Bestuursvergadering ℡ Mathieu 

Wille 
Zaterdag 28/11/09 9:00 Beheersdag Gondebeek Kerk 

Landskouter 
     
     
December     
Zaterdag  5/12/09 18:00 Stadswandeling en 

etentje 
Standbeeld van 
de vier 
heemskinderen 
(Gent) 

Maandag 14/12/09 20:00 Bestuursvergadering ℡ Mathieu 
Wille 
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Mathieu Wille, Sint Martensdries 14, 9860 Balegem 
09 231 74 95; 0494 31 63 04 

mathieu.wille@gmail.com 
www.zenegroen.be 
BTW: BE 880.780.586 

 

Alle onderhoud en 
advies, ontwerp en aanleg van ecologische tuinen 

 
 

 


