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Nieuw Jaar 
 
2009 was voor Natuurpunt Oosterzele alvast een goed jaar wat betreft het 
aantal leden. Afgelopen jaar werden 18 nieuwe gezinnen lid. Dit is een 
stijging van meer dan 8 %. We willen al onze leden bedanken voor de steun 
en het vertrouwen de afgelopen jaren en wensen jullie allen een gelukkig 
en voorspoedig Nieuw Jaar.     
 
Op 17 januari gaan we een kijkje nemen bij onze buren van Natuurpunt 
Herzele. We maken een winterse wandeling door hun natuurgebied. Daarna 
overlopen we het afgelopen jaar en maken plannen voor 2010 op onze 
jaarlijkse ledenvergadering. Alle leden en sympathisanten zijn van harte 
welkom. In het bijzonder verwelkomen we iedereen die zelf actief wil 
meewerken met ons. We sluiten af met een hapje en een drankje. 
 
Verder willen we ook graag reclame maken voor onze gloednieuwe website 
www.natuurpuntoosterzele.be. Hier vind je informatie over onze werking, 
komende activiteiten, (foto)verslagen van voorbije activiteiten, enz. We 
willen onze leden sterk aanbevelen zich daar te registreren voor “NPO-
uptodate”. Met deze Email-service wordt je verwittigd voor komende 
activiteiten of eventuele wijzigingen. Doen! 
   
 
Het bestuur 
 

 
 
 
 

 

http://www.natuurpuntoosterzele.be/
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Dag van de natuur was groot succes  

De Dag van de Natuur editie 2009 was een succes! Op 104 locaties in heel 
Vlaanderen gingen vorig weekend ongeveer 4000 vrijwilligers aan de slag in 
onze natuur.  Samen hebben we onder meer 10.000 bomen en struiken 
aangeplant, duizend wilgen geknot en honderden wandelpaden aangelegd 
of onderhouden. We kregen daarbij de hulp van onder meer JNM, 
Gezinsbond, Chiro, KSA, Scouts, gemeente- en provinciebesturen, regionale 
landschappen en het Agentschap voor Natuur en Bos. Onze sponsor 
Provamel zorgde voor 4000 gratis sojadrankjes voor de deelnemers, de 
Natuurpunt-afdelingen maakten vele liters verse soep en zorgden ervoor dat 
heel wat helpers zich welkom voelden en volgend jaar dus zeker 

terugkomen!  

Vlaanderen ontbost weer te veel (Belga, 12/10/09) 

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 

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

Velt ziet verkoop biozaden 40 procent stijgen  

Velt heeft de bestellingen voor biologisch zaai- en pootgoed het voorbije 
seizoen fors zien toenemen. De omzet van de „samenaankoop‟ via de 
website biozaden.be steeg van 50.000 tot 70.000 euro, goed voor 40.000 
pakjes biologisch zaad van groenten, kruiden, bloemen en groenbemesters. 
Daarnaast werd vijf ton plant- en pootgoed verdeeld.  

http://biozaden.be/
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Groen! heeft vragen (www.regiozottegem.be, 05/12/09)  

In Oosterzele betreurt Groen! dat de gemeente niet aansluit bij het Fonds 
voor Reductie van de Globale Energiefactuur en de partij heeft vragen over 
de aanstelling van de toezichthouder om milieu-inbreuken en 
milieumisdrijven af te handelen.  

Oosterzele heeft hiervoor de milieuambtenaar aangesteld maar die is 
momenteel in loopbaanonderbreking. Volgens gemeenteraadslid Barbara 
Redant lijkt het nergens op dat een werknemer die elders aan de slag is, de 
opdracht heeft om in Oosterzele milieuovertredingen vast te stellen en 

toezicht te houden op de uitvoering van de wet.  

Het Fonds voor Reductie van de Globale Energiefactuur werd in het leven 
geroepen om tussenbeide te komen in de financiering van structurele, 
energiebesparende maatregelen in particuliere woningen voor de meest 
kwetsbare groepen. Het fonds verstrekt hiertoe goedkope leningen. Het is 
nog even wachten op de uitvoeringsbesluiten van dit fonds, waardoor de 
Vlaamse overheid nog geen borg kan staan voor deze leningen. Gemeenten 
worden gevraagd voorlopig borg staan. Oosterzele wil dit risico niet lopen. 
Volgens Redant werken die uitvoeringsbesluiten met terugwerkende kracht 
en loopt de gemeente geen enkel risico. 

Pintjes drinken om steenuil te beschermen  

Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen lanceert een nieuw streekbier, 
't Steenuilke. Het is een donker blond bier van hoge gisting met 6,5 procent 
alcohol. De innovatie maakt deel uit van een groter project om de steenuil, 
het kleinste Europese uiltje, te beschermen. De totale kostprijs van het 

project, dat twee jaar zal lopen, bedraagt 85.000 euro.  

Sinds begin vorig jaar kunnen in de Vlaamse Ardennen projecten ingediend 
worden om Leader-gelden te bekomen. Het regionaal landschap zag zijn 
kans schoon om subsidies te bekomen voor de steenuil. "Dat diertje is het 
kleinste Europese uiltje en leeft vooral aan bosranden en in knotwilgen", 

weet Eddy Raepsaet van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. 

Het initiatief heeft vijf pijlers. Er werden 400 nestbakken gefabriceerd en 
evenveel geveltegels in de vorm van een steenuil, om een huisnummer in op 
te hangen. In de lente gaat het regionaal landschap ook de boer op met een 
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tentoonstelling en er zijn ook werkmappen, die uitgedeeld zullen worden 

aan het lager onderwijs. 

 

Als vijfde pijler wilde het regionaal landschap iets blijvends creëren. "Zo 
kwamen we bij het idee om een streekbier te maken. Brouwerij De Rijck uit 
Herzele bleek bereid een speciaal bier te maken. Omdat het iets totaal 
nieuw moest zijn, maakt de brouwerij gebruik van drie kruiden uit de 
Vlaamse Ardennen: sleedoorn, engelwortel en lievevrouwebedstro. Het is 
geen zwaar bier, want we hopen dat het geschonken zal worden op 

recepties van gemeentebesturen", besluit Raepsaet. 

Klimaatbeleid op gemeenteraad Oosterzele (www.regiozottegem.be, 
09/12/09) 

Uit een recent onderzoek van de VTM-nieuwsdienst in samenwerking met 
Eandis blijkt dat Oosterzele slecht scoort op vlak van klimaatinspanningen. 
Dat zegt gemeenteraadslid Filip Michiels (SVVO). Slechts 16 gemeenten 
scoren slechter. Op jaarbasis wordt in Oosterzele 39 KWh per inwoner 
bespaard. Gent doet het met 269 kilowattuur per inwoner een pak beter en 
Melle haalt zelfs 5.045 kilowattuur per inwoner. Bovendien doet Oosterzele 
volgens Michiels tot op heden nog geen enkele inspanning op vlak van 
groene stroom.  

Filip Michiels zal op de volgende gemeenteraad van 23 december het 
schepencollege bevragen over het gevoerde klimaatbeleid. Eerder al had de 
partij vragen over het terugschroeven van de subsidies voor het plaatsen 
van zonnepanelen en warmtepompsystemen van 750 naar 250 euro en er 
heerst ook onbegrip over het “overbelichten” van de kerken van Balegem 
en Oosterzele. 
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Oosterzele boos op VTM omwille van klimaatonderzoek 
(www.regiozottegem.be, 21/12/09)   

 
Het gemeentebestuur van Oosterzele is boos en verontwaardigd over het 
klimaatonderzoek van VTM.  

In dat onderzoek eindigde Oosterzele op de klimaatkaart van Vlaanderen op 
de 292ste plaats, bijna helemaal achteraan dus. De gemeente kreeg een 
rode kleur opgeplakt, wat betekent dat het om een gemeente gaat die 

weinig klimaatinspanningen levert.  

Oosterzele verdient dat niet vindt burgemeester Johan Van Durme. De 
gemeente staat machteloos tegenover een niet correct gevoerd onderzoek. 
De schade is intussen wel berokkend.  

Volgens schepen van Milieu Els De Turck werden voor het onderzoek 
parameters gebruikt die voor kleine gemeenten zoals Oosterzele altijd 
nadelig zullen uitvallen. Dat argument is intussen door Eandis, die aan het 

onderzoek meewerkte, toegegeven.  

De subsidies die de gemeente geeft aan inwoners werd niet eens in rekening 
genomen in het onderzoek. Dit jaar keurde Oosterzele 149 dossiers voor de 
plaatsing van zonnepanelen goed. Dat brengt het totaal op 359, een 
subsidie van 139.000 euro. Sint-Lievens-Houtem geeft die subsidie niet en 
Melle die bovenaan eindigde gaat er mee stoppen. Op het GILO in 
Oosterzele zijn intussen de werken begonnen voor de plaatsing van 

zonnepanelen.  

De subsidie op zonnepanelen is wel verminderd maar is vervangen door een 
subsidie op het plaatsen van superisolerende beglazing. Hiermee is 
Oosterzele de enige gemeente in Vlaanderen. Oosterzele wil binnenkort ook 
een workshop geven, bestemd voor doe het zelvers, met tips over isolatie. 

Meer Vlamingen steunden natuurbehoud in 2009 

Natuurpunt, de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen heeft 
2009 succesvol kunnen afsluiten. Een recordaantal van 87.000 gezinnen is 
lid van Natuurpunt, dankzij de steun van leden en symphatisanten werd 360 
ha van het Stappersven - Kalmthoutse Heide veiliggesteld en meer dan 
10.000 vrijwilligers verzamelden natuurwaarnemingen van tuinvogels, 
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vlinders, zwaluwen, zoogdieren, paddestoelen, … en zelfs overreden 
dieren.  

Op het einde van 2009 waren er maar liefst 87.000 gezinnen lid van 
Natuurpunt. Dit is een stijging van bijna 9% ten opzichte van 2008. Dit grote 
aantal leden zorgt ervoor dat de vereniging meer natuurgebieden kan 
veiligstellen voor de toekomst. Een grote en belangrijke aankoop was het 
360 ha Stappersven in de Kalmthoutse Heide. Dankzij giften van vooral 
leden, gemeenten en bedrijven is de aankoop met de steun van de Vlaamse 
Overheid bijna volledig rond.  

Veel Vlamingen willen hun steentje bijdragen voor de bescherming van 
natuur en ook uitpakken met hun kennis over de dagpauwoog, het nonnetje 
of de egel. Meer dan 10.000 vrijwilligers verzamelden in 2009 meer dan 2 
miljoen waarnemingen van tuinvogels, vlinders, zwaluwen, zoogdieren, 
paddenstoelen en zelfs overreden dieren. Over meer dan 10.000 soorten 
werden gegevens verzameld over het voorkomen, de verspreiding en 
aantallen van zeldzame en algemene soorten.  

Het jaar 2010 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot “Jaar van de 
Biodiversiteit”. Dat 650 Natuurpuntgezinnen zonne-installaties plaatsen 
voor “zonnen voor meer natuur”, maar liefst 25 gemeenten en steden het 
biodiversiteitscharter uitvoeren en de Vlaamse regering de internationaal 
belangrijke Natura 2000 gebieden beter beschermt zijn voor Natuurpunt 
hoopvolle daden om het verlies aan biodiversiteit te stoppen. 

De winterkoning volgt de boerenzwaluw op  

De winterkoning is tot "Vogel van het Jaar 2010" gekozen. Op de erelijst 
volgt de winterkoning de boerenzwaluw op. Volgens Vogelbescherming 
Vlaanderen bewijst dit dat de Belgen "een uitgesproken voorkeur hebben 
voor kleine zangvogels".  

Vogelbescherming Vlaanderen en Protection des Oiseaux organiseerden voor 
de vierde keer de verkiezing van de "Vogel van het Jaar". Vogelliefhebbers 
konden via de website www.vogelvanhetjaar.be of via het driemaandelijkse 

tijdschrift Mens & Vogel kiezen uit twintig genomineerden. 

De winterkoning (Troglodytes troglodytes), het op één na kleinste vogeltje 
van Europa met een gewicht van slechts een tiental gram, haalde het met 

16 procent van de stemmen. 

http://www.vogelvanhetjaar.be/page=site.home
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De winterkoning wordt in de stand gevolgd door de grote bonte specht en 
de ringmus. De overige genomineerden waren de aalscholver, buizerd, 
ekster, fuut, grote karekiet, holenduif, kievit, kleine zilverreiger, 
nachtzwaluw, ooievaar, patrijs, roerdomp, veldleeuwerik, velduil, wilde 

eend, zanglijster en zwarte roodstaart. 
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Het weer speelde ons parten en de geplande werkdag op 28 november werd 
wegens het slechte weer uitgesteld, tot 2 maal toe. Op 19 december, een 
ijskoude (-12 °C bij aanvang) zaterdag, slaagden we er dan toch in ons 
reservaat onder handen te nemen. Verder in de nieuwsbrief vind je een 
verslag. 

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. 

 
 

 
  

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 
 

 

NATUURGEBIED 

GONDEBEEK 

(JLE) 

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

http://www.zenegroen.be/
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Komende activiteiten:  
 

“WINTERKONINKSKES” WANDELING EN ALGEMENE VERGADERING  

 
Zondag, 17 januari 2010 
 
Op 17 januari maken we kennis met onze buurafdeling Natuurpunt Herzele. 
We spreken af om 14 uur aan de kerk van St-Antelinks om samen met hen 
de "Winterkoninkskes" wandeling mee te maken. 
We verkennen hun natuurgebied (Duivenbos), kijken op deze wandeling ook 
naar de projecten, de vooruitzichten, de knelpunten enz. van het 
reservaat. Onze gids is op die dag Dirk Noël, bestuurslid Natuurpunt 
Herzele. 
 

 
 
Daarna (rond 17u30) gaat het richting taverne “tramstatie” in Sint Lievens-
Esse waar we onze algemene ledenvergadering houden. Hierbij overlopen 
we kort het voorbije werkingsjaar en het financieel jaarverslag en 
verkiezen we het nieuwe bestuur (nieuwe kandidaten welkom!). We sluiten 
af met een drankje en een lekkere spaghetti.   
 
Afspraak: 14u kerk St.-Antelinks voor de wandeling; 17u30 in de Tramstatie 
in Sint Lievens-Esse voor de Algemene Vergadering 
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Meebrengen: wandelschoenen, warme kledij 
 
Meer informatie: Mathieu Wille (09 – 231 74 95 ; mathieu.wille@gmail.com) – 

Wie spaghetti wil blijven eten: verplicht reserveren tegen ten laatste 14 januari 
bij Mathieu. 
 
 

BESTUURSVERGADERING 

 
Maandag, 8 februari 2010 
 
De vergaderingen gaan door bij één van de bestuursleden en beginnen om 
20u00. Wil je de vergadering bijwonen, bel dan even met Mathieu Wille. Hij 
vertelt je bij wie de vergadering doorgaat. 
 
Informatie: Mathieu Wille - 09 231 74 95 
 
 

WINTER-VOGELWANDELING - BLANKAART 

 
Zondag, 14 februari 2010 
 
We gaan een dagje vogels spotten rond het natuurgebied de Blankaart in 
Woumen (nabij Diksmuide). Gids van dienst is Jean-Luc.   

Het Blankaart-gebied bestaat uit een vijver, rietmoeras, drassige hooi- en 
weilanden en kasteelpark. 

Blankaart verwijst naar een oud woord dat 'vijver' betekent. Vandaar nog de 
uitdrukking blank staan : onder water staan. De Blankaart werd het eerst 
als waterplas afgebeeld op een kaart rond 1560. De Blankaartvijver dankt 
zijn ontstaan vermoedelijk aan turfontginning. In de IJzerbroeken zit op 
vele plaatsen turf in de ondergrond.  

Het natuurgebied is momenteel een 250 ha groot en bestaat uit 50 ha 
ondiepe vijver, 20 ha rietmoeras, 180 ha hooi- en weilanden. Behalve het 
kasteel en het kasteelpark (11 ha, beide eigendom van de Vlaamse 

Gemeenschap) is het hele gebied eigendom van Natuurpunt vzw. 
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Luchtfoto van het Blankaart-gebied 
 
Afspraak: 10u00 Markt Scheldewindeke voor carpooling 
 
Meebrengen: wandelschoenen, warme kledij 
 
Meer informatie: Jean-Luc Eggermont (09 – 362 05 80)  

 
 

INVENTARISATIE VAN STEENUILTJES 

 
Zaterdag, 27 Februari 2010 
 
Gewapend met een bandrecordertje met het geluid van steenuiltjes gaan 
we enkele locaties inventariseren. Met wat geluk laten deze prachtige 
dieren zich van heel dicht zien. Een aanrader! 
 
Afspraak: 19u30 Markt Scheldewindeke 
 
Meebrengen: wandelschoenen, warme kledij 
 
Meer informatie: Jean-Luc Eggermont (09 – 362 05 80)  
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 CURSUS AMFIBIEËN EN VISSEN 

 

Maart – April 2010, exacte data nog vast te leggen, 2 avonden (wellicht 
op woensdag) voor het theorie-gedeelte en 2 halve dagen in het 

weekend voor de velduitstappen. 

Theorie 1: amfibieën  

Robert Jooris van de amfibieën-werkgroep van Natuurpunt (Hyla) geeft aan 
de hand van een powerpoint-voorstelling een beknopt overzicht van de 
voornaamste biologische eigenschappen van onze inheemse amfibieën en 

een bespreking van alle soorten die in Vlaanderen leven. 

Veldbezoek 1: amfibieën  

Tijdens het veldbezoek (exacte plaats nog te bepalen) doen we een 
inventarisatie met behulp van op voorhand uitgezette fuiken  en leren we 
de verschillende de soorten amfibieën op het terrein herkennen. Indien 
voldoende tijd gaan we ook een kijkje nemen bij de paddenoverzet-acties 

van Natuurpunt Oosterzele in de Lembergestraat en Rooberg.  

Theorie 2: zoetwatervissen  

In anderhalf uur worden we ingewijd in het wel en wee van onze 
voornaamste soorten zoetwatervissen. Je leert meer over de ecologie van 
de diverse soorten, hun status, eventuele beschermingsmaatregelen of 
herintroductieprogramma‟s.  

Veldbezoek 2: zoetwatervissen: Bezoek aan het Centrum voor Visteelt van 

het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in Linkebeek.  

Het Centrum voor Visteelt is een afdeling van het INBO, waar onderzoek 
gebeurt naar de kweek van inheemse vissoorten. Er worden ook enkele 
inheemse vissoorten routinematig gekweekt voor bepoting in functie van 
natuurbeheer en visserij of herintroductie. Het gaat om: beekforel, 
kwabaal, snoek, serpeling, kopvoorn, zeelt, kroeskarper en 

rivierdonderpad. 

In het Centrum voor Visteelt bezoeken we de vijvers en kweekfaciliteiten. 
Tijdens de winter en het voorjaar plantten de meeste soorten zich voort. 
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Tijdens het bezoek kunnen we dus eitjes en jonge vissen bewonderen, een 

unieke kans om dit jonge leven eens van dichtbij te bekijken. 

Eerst wordt de algemene werking van de viskwekerij toegelicht aan de hand 
van foto‟s en videobeelden. Daarna brengt u een bezoek aan de vijvers en 
kweekinstallaties. Het bezoek duurt ongeveer anderhalf uur. 

Praktisch: 

Het theorie-gedeelte zal doorgaan in het zaaltje van de Bibliotheek in 
Scheldewindeke. Voor de velduitstappen zal gecarpooled worden (Markt 

scheldewindeke). 

Er wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd van 5 Euro per 

deelnemer. 

Deelname kan enkel na inschrijving bij Mathieu Wille 
(mathieu.wille@gmail.com of 09 231 74 95) tegen ten laatste 28 februari. 
De plaatsen zijn beperkt! Exacte data worden later meegedeeld aan wie 

ingeschreven heeft. 

 

BESTUURSVERGADERING 

 
Maandag, 22 maart 2010 
 
De vergaderingen gaan door bij één van de bestuursleden en beginnen om 
20u00. Wil je de vergadering bijwonen, bel dan even met Mathieu Wille. Hij 
vertelt je bij wie de vergadering doorgaat. 
 
Informatie: Mathieu Wille - 09 231 74 95 
 
 
 

 

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

PADDESTOELENWANDELING (BO) 

 
Onder een stralende herfstzon gidste onze vaste paddestoelenkenner Henk 
Verstraelen ons dit jaar door het Heilig Geestgoed in Merelbeke. Ondanks 
de recente regen, bleek het effect van de droge zomer in het bos nog niet 
helemaal uitgewerkt en was de diversiteit aan paddestoelen eerder 
beperkt. Niettemin kregen we heel wat moois te zien. Een beperkte greep:  
 
- porceleinzwam  
- sombere honingzwam 
- melksteelmycena 
- eikebladzwammetje 
- rode koolzwam 
- bitterzoete melkzwam 
- dennevoetzwam 
- botercollybia 
 

 
Porceleinzwam 

 
Een aantal enthousiaste studentes van het OLVC vergezelden ons op onze 
tocht in het kader van hun biologie-project. Hieronder vind je het verslag 
van één van deze deelneemsters, Lieze De Gussem. Bedankt Lieze! 
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Verslag paddenstoelenexcursie Natuurpunt 
Op zondag 25 oktober nam ik samen met 4 ander enthousiaste leerlingen 
deel aan een wandeling van Natuurpunt. Tijdens deze wandeling was er 
vooral oog voor de soorten paddenstoelen en zwammen die je in het Heilig 
Geestgoed, gelegen te Merelbeke,  kan aantreffen. Henk Verstraelen, een 
deskundig gids van Natuurpunt, liet ons vele soorten zwammen zien en 
vertelde er graag een woordje meer over.  
Tijdens onze wandeling zagen we enorm veel paddenstoelen, ik had nooit 
gedacht dat er zoveel soorten in 1 enkel bos zouden groeien. Ik heb geleerd 
dat elke paddenstoel zijn specifieke kenmerken heeft. Hij vertelde ons ook 
dat enkel 2 tot 3 % van alle paddenstoelen giftig is. Het zelfde procent geld 
voor het aantal eetbare paddenstoelen. Paddenstoelen en zwammen 
hebben ook een belangrijke functie in de kringloop van de natuur. 
Er bestaan paddenstoelen in alle kleuren en vormen. Zo ziet het 
zwavelkopje hoofdzakelijk zwavelgeel met een oranjebruin centrum. De 
porseleinzwam ziet er weer helemaal anders uit: wit bedekt met een 
slijmerige laag. We zagen ook een oranje korstvormige zwam genaamde 
oranje druppelzwam. De witte bultzwam die veel voorkomt op dode bomen 
is een witgrijze paddenstoel die waaiervormig is. Hij is familie van de 
bekende elfenbankjes.  De bekende vliegenzwam met een donkerrode hoed 
en witte stippen. De witte stippen zijn er doordat het bovenste vlies van 
de paddenstoel openscheurt in kleine vlokjes. Deze paddenstoel is zeer 
giftig.  
We kregen ook enkele speciale zwammen te zien. De Melkzwam is een 
zwam die bij beschadiging een melksap afscheid. Bij de stinkzwam is de 
hoed bedekt is met een groene slijmerige sporenlaag die een 
verschrikkelijke aasgeur verspreid. Deze geur trekt vliegen en kevers aan 
die de sporen opeten en ze dan verspreiden via hun uitwerpselen.  
We zagen erg veel paddenstoelen en zwammen. Waaronder het Wieltje, de 
Mysena, het Houtknopje,de Eikenbladzwam,de Oorzwam, de 
Bleekoesterzwam, de paarse Knoopzwam, de Platte tonderzwam,de  
Aardappelbovist, de Gele knolamaniet, het Trechtertje, de Hertenzwam,de  
kleverige Koraalzwam en de Honingzwam.  
Ik vond het een zeer leerrijke en boeiende wandeling en ik was echt 
verbaasd over het aantal verschillende soorten dat wij in een bos van bij 
ons aantroffen. Ik ben in de toekomst zeker van plan om nog deel te nemen 
aan de wandelingen van Natuurpunt. 
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Rode koolzwammetje 

 
 

DAGUITSTAP CAP GRIZ NEZ (KAAT SMIS) 

 
Dit verslag werd ons toegestuurd door één van onze leden, waarvoor dank! 
 
“Het daghet in den oosten, het lichtet overal.”  We sluiten zachtjes (er 
waren nog slapers thuis) de deur achter ons om te vertrekken richting 
rijzende zon,  ttz.  marktplein Scheldewindeke. 
Alles is rustig , nog nergens zondagse wandelaars met trouwe viervoeter te 
bespeuren. Bij de bakker ook  geen  rijen mannen te zien.  Op het 
markplein komen al snel een paar auto‟s zij aan zij oprijden. Het lijkt ofwel 
voor een landelijke drugsaffaire ofwel voor de carpooling naar de “deux 
caps”. De inzittenden zijn namelijk goed ingeduffeld. Het duurt dan ook 
even dat ik een bekend gezicht ontwaar. Als een zekere Mathieu zich ook 
legitimeert als voorzitter van Natuurpunt Oosterzele en iedereen een leuke 
dag wenst, is de reeds weggesmolten twijfel al helemaal gesublimeerd.   
We blijken in totaal met 7 te zijn: Marc, Marc, Mark, Patricia, Jean-Luc, 
mijn zoon Wim en ikzelf. Met ons tweetjes mogen  we instappen in de auto 
met gelukkig ook een heel grote koffer van Mark (met ká) en Patricia.   
Dat we in een gezelschap van ook vogelaars zouden terechtkomen en het 
voor hen zeker een snoepreisje zou worden, wordt al snel duidelijk.  Niet 
ver voorbij de grens stoppen we aan een natuurreservaat met een 2 
verdiepingen tellende vogelkijkpost. We turen naar bergeenden en krijgen 
nog veel andere vogels te zien, mannetjes, vrouwtjes, …  in de verte ook 
grazende Galloway-stiertjes. Jean-Luc geeft duiding over plevieren en 
andere vogelgemeenschappen in de plas, achter de plas en in de lucht. 
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Hierbij bevestigt hij een uitgeslapen iemand met een scherp oog te zijn. Dit 
was ons al opgevallen vanaf het eerste moment (mijn autootje stond op het 
lege marktplein in Windeke namelijk eerst net iets te veel bij een poort 
geparkeerd) .   
Na een versterkend boterhammetje steken we de verrekijker in zijn etuitje 
om richting Cap Griz Nez te rijden.  Wat al van in het begin bleek, krijgt 
bevestiging:  deze zondag  heeft iets met Marken. De wegwijzer toont de 
Marck  (met ck) zodat er evenwel geen sprake is van eventuele, onnodige 
verwarringen. Intussen is de honger – mede door sappige kookverhalen – 
goed  aangescherpt. Met de herinnering aan reusachtige assiettes crustacés 
is Patricia alert dat we de goede wandelroute moeten nemen, richting 
Audresselles met restaurantjes. 
Aan het bord “Le Rouge Trou - Falaises du Griz Nez ” in de gemeente 
d‟Audinghien starten we de hoger gelegen wandeling langs de kliffen.  Met 
de wind van voren en een zonnetje in de rug is het prettig  stappen langs 
het wel erg glibberig GR-pad. We passeren grote akkers, bunkers en het 
kapelletje van Notre Dame de la Mer. Aan een inham dalen we even naar 
het strand vol keitjes en grote, ronde schelpen. Het is volop vloed, het 
water komt naar ons toe, en even later ook vanuit de lucht. We komen net 
aan in Audresselles als het hard  begint te regenen. Het krabbenkraampje 
lopen we dus gauw voorbij richting restaurantjes. Het eerste café- 
restaurantje heeft aantrek. We kunnen ons voor een opwarmertje 
installeren aan een tafel entre la porte et la fenêtre. Le repas de midi 
nuttigen we aan een grote tafel achteraan, want nogal veel mensen 
vluchten naar binnen par la fenêtre, waar wij toevallig een eerste vestiaire 
voor natte jassen hebben ingericht.  
De kenners kiezen al gauw voor een 3-gangen menu met lokale 
specialiteiten.  Patricia krijgt naast een mega-groot assiette crustacés het 
nodige alaam, maar kan toch ook hulp van Mark gebruiken. Voortaan ben ik 
overtuigd dat niet alleen bij ons de grijze garnalen voortreffelijk zijn:  les 
crevettes grises zijn in Audresselles voortreffelijk. De moules Rockefort en 
cocquille Saint Jacques blijken ook  erg in de smaak te vallen. 
Het is intussen al eb als we goed aangesterkt en goed gemutst (dankzij de 
wijn en de nieuwe mutsen van Marc!) via het strand de terugweg 
aanvangen.  Wim moet zijn beitel en hamer niet bovenhalen, hij krijgt een 
mooie kalksteen met fossielen. De klifkust met hoge, geërodeerde 
steilwanden is erg mooi, maar de grote stenen op het strand soms 
verradelijk glad. Vandaar dat we het laatste stukje teruglopen naar het 
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hogergelegen wandelpad. Zo krijgen we als toetje nog 7 (of 8?) hertachtigen 
(reeën?) te zien. 
Omdat wandelen altijd dorst geeft, wordt besloten om in het centrum van 
Cassel nog iets te gaan drinken. In een brasserie, le Lion de Flandres 
genaamd,  ontpoppen mijn metgezellen zich tot drinkers van chocomelk of 
Gavroche, een streekbiertje dat in de smaak valt. Wat vertellingskes later 
vertrekken we van het marktplein van Cassel naar het marktplein van 
Windeke, intussen met een redelijk droge, perfect passende jeans.  
Moe, maar erg tevreden willen we die uitstap zeker nog eens overdoen! 
 

 
 
 

WERKDAG NATUURGEBIED GONDEBEEK (NDS) 

 
Op 21 november hadden Jean-Luc en Nico al een zestal wilgen geknot, met 
de bedoeling de week daarna met een groter aantal mensen verder te 
kunnen werken. Maar door hevige regenval vielen onze plannen twee 
weekends na mekaar in het water. Aarzelend werd op 19 december dan 
toch gestart bij een ijzige temperatuur van – 10°C (volgens Mathieu - 12°C, 
volgens de politie – 7°C). Het eerste uur verliep stroef, pas daarna begon 
het werk vlot te verlopen. Het trekpaard Fanny gaf verstek, dus op 
mensenkracht werd het hout naar de verschillende aanhangwagens 
gebracht.  
Er werd alleen een korte pauze gehouden om een boterkoek te eten, bij 
een kop warme koffie. De pic – nic werd onderling verdeeld en zal thuis bij 
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warmere temperaturen verorberd worden. Ook de soep kon niet opgewarmd 
worden wegens een gasbek die het door de koude liet afweten.  
Begin 2010 plannen we nog een vervolg op deze dag.  
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STADSWANDELING EN ETENTJE (NDS) 

 

 

 

 

In 1913 werd dit gebied dat we nu het 
„miljoenenkwartier‟ noemen gebruikt 
voor de wereldtentoonstelling. De 
wegen die er nu liggen volgen grofweg 
het stratenplan van die tijd. In de 
periode van 1926 tot 1939 werden er 
zo‟n 250 woningen opgetrokken, 
getuigen van de interbellum 
architectuur. De wijk is nu een 
beschermd stadsgezicht. De gids toonde 
ons echte pareltjes. Vele zijn eigendom 
geworden van vennootschappen omdat 
de prijzen er werkelijk heel hoog liggen. 
Afsluitend een gezellig etentje in het 
Chinees restaurant Kam Kwok. 

 



Jaargang 17 nummer 1 

 

 

 
 
 

V.U. Natuurpunt Oosterzele, Bakkerstraat  35  -  9860 Oosterzele 22 

 

Oosterzele 

 

 

DE RAT VAN 

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

 
Help je tuinvogels! 

 
We zitten volop in een indrukwekkende koudegolf die volgens de 
voorspellingen nog minstens enkele dagen aanhoudt. Door de sneeuwlaag 
is het natuurlijk voedsel voor lijsters en vinken onbereikbaar en net nu 
zijn ze in de tuinen op zoek naar beschutting en energierijke voeding. 
Op hun zoektocht kunnen ze een beetje hulp best gebruiken. Natuurpunt 
raadt aan om nu je voederplaats in te richten en te vullen met een 

vetbol, gemengd zaad en zonnebloempitten.  

“Bij Natuurpunt ontvangen we heel wat vragen over wat je moet voederen” 
zegt Wim Van den Bossche, projectleider van de Natuurpuntactie "Vogels 
Voeren & Beloeren". En inderdaad, elke vogel eet zoals hij gebekt is, dus 
trekt variatie aan voeder verschillende soorten aan. Zo houden vinken en 
mussen van gemengd zaad en zonnebloempitten. Strooi dit voer op de grond 
of op een voedertafel die je plaatst op ongeveer 1,5 meter hoogte en in de 
buurt van een struik of altijdgroene boom. Vetbollen, vetblokken en 
pindacakes zijn erg gegeerd bij de kleinere soorten zoals de staartmees en 

de pimpelmees, maar ook bij de grote bonte specht. 

Nu de dagen ook erg kort zijn hebben veel vogels in tuinen het moeilijk om 
voldoende natuurlijk voedsel te vinden. Regenwormen en andere 
ongewervelden bevatten minder energie per gram dan energierijke zaden. 
Strakke en netjes gehouden tuinen met veel uitheemse plantensoorten 
hebben weinig te bieden aan een hongerige vogel. Wat extra hulp is dus 
aangewezen.  
 
Hoe kan ik grotere vogels op de voederplek ontmoedigen? Hoe maak ik zelf 
een vetbol? Hoe oud wordt een roodborst? Wat eet de staartmees? Op 
www.natuurpunt.be/tuinvogels vind je het antwoord op deze en veel meer 
vragen.  
 
Niet alleen de merel en de koolmees bezoeken de voederplaats, in de 
meeste tuinen komen 10 tot 15 vogelsoorten op bezoek. Een gratis folder 
voor de nationale tuinvogeltelling op 6 en 7 februari 2010 met foto‟s van de 

http://www.natuurpunt.be/tuinvogels
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meest voorkomende tuinvogels kan je aanvragen op het Natuurpunt 
secretariaat, e-mail: wim.vandenbossche@natuurpunt.be. Je kan de folder 
ook doorbladeren op www.natuurpunt.be/tuinvogels 

 

 

 

 
 

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 

mailto:wim.vandenbossche@natuurpunt.be
http://www.natuurpunt.be/tuinvogels
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UITNODIGING 

ALGEMENE VERGADERING 
NATUURPUNT OOSTERZELE 

 
 

Zondag, 17 januari 2010 
 

Taverne Tramstatie, St.-Lievens-Esse 
 

Aanvang: na de wandeling omstreeks 16u30 
 

Agenda 
 

 Korte bespreking jaarverslag 
 Korte bespreking financieel verslag 
 Verkiezing nieuwe bestuursleden 
 Vaststelling begroting 
 Vaststelling werkingsprogramma 
 Aanduiding stemgerechtigde leden voor de algemene vergadering 

van Natuurpunt vzw en voor specifieke verenigingen 
 
 
Al onze leden hebben stemrecht en kunnen zich kandidaat stellen voor een 
bestuursfunctie!  
 
Na de algemene vergadering is er tijd voor een drankje, een hapje en een 
gezellige babbel. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaargang 17 nummer 1 

 

 

 
 
 

V.U. Natuurpunt Oosterzele, Bakkerstraat  35  -  9860 Oosterzele 25 

 

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 2010)? 
 
*  Een gratis CD met vogelgeluiden  
*  De Natuurpunt fiets- en wandelgids met 30 wandelingen in onze 

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

 

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

 

Voorzitter Mathieu Wille (MW) 09 231 74 95 

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

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

Redactie e-mail: barbara.ooghe@gmail.com 
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Activiteiten januari februari maart 2010 

     
Januari     
Zondag 17/01/10 14:00 “Winterkoninkskes” 

wandeling en algemene 
vergadering 

Kerk St. 
Antelinks 

     
Februari     
Maandag 08/02/10 20:00 Bestuursvergadering  Mathieu 

Wille 
Zondag 14/02/10 10:00 Winter-vogelwandeling Markt 

Scheldewindeke 
Zaterdag 27/02/10 19:00 Steenuilen 

inventarisatie 
Markt 
Scheldewindeke 

     
     
Maart     
 Nog te bepalen  Cursus amfibieën - 

vissen 
Bib 
Scheldewindeke 

Maandag 22/03/10 20:00 Bestuursvergadering  Mathieu 
Wille 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 
 

 
 


