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Zomer 
 
Het is alweer zomervakantie en ze is alvast heel zonnig begonnen. Dus tijd 
om het even wat rustiger aan te doen en te genieten.    
 
Onze lokale agenda is in juli en augustus wat minder gevuld, maar in 
september zijn we er terug met heel wat activiteiten. Als je in de vakantie 
graag deelneemt aan “natuur” activiteiten, dan kan je terecht in 
verschillende kustgemeenten, waar Natuurpunt heel wat kustwandelingen 
organiseert. Meer informatie vind je op de website van Natuurpunt 
(www.natuurpunt.be) of in de bijlage bij het nationale tijdschrift.   
 
Afsluiten doe ik met een Litenatuurtje van Geert de Kockere 
(www.litenatuurtjes.net): 
 

“Op diverse podia in de natuur zijn er voortdurend optredens. De 
toegang is gratis en de artiesten zijn echte natuurtalenten.” 
 
 
Prettige vakantie!  
Barbara 

 
 
 
 

 



Jaargang 17 nummer 3 

 

 

 
 
 

V.U. Natuurpunt Oosterzele, Bakkerstraat  35  -  9860 Oosterzele 2 

 

Oosterzele 

 

 

500.000 nieuwe bomen geplant in Vlaanderen sinds 2008 (4 mei 2010) 

Vlaams minister van Natuur en Leefmilieu Joke Schauvliege registreerde 
woensdag officieel de 500.000ste boom op de website van de campagne 
'Een miljoen bomen voor Vlaanderen'. Hiermee is de campagne, die in het 
najaar van 2008 startte, halfweg in haar ambitie om in Vlaanderen 1 

miljoen nieuwe bomen bij te planten.  

De campagne wordt uitgevoerd door de Vereniging voor Bos in Vlaanderen 
vzw (VBV), in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos. Het 
project is de Vlaamse versie van de internationale campagne 'Plant for the 
planet: the Billion Tree Campaign'. 

Deze internationale campagne van de Verenigde Naties werd een aantal 
jaren geleden opgestart door de Keniaanse Nobelprijswinnares Wangari 

Maathai. Maathai ijvert om wereldwijd 7 miljard bomen bij te planten. 

De bomenteller op de website www.1miljoenbomen.be houdt het aantal 
geplante boompjes bij. Iedereen die een boom plant, kan die registreren en 

zo zelf zijn boompje bijdragen aan het miljoen. 

Via de campagne kunnen ook bedrijven bossen sponsoren. Dit creëert een 
win-win situatie: het bedrijf komt met een positieve actie in de kijker én 

de eigenaar krijgt ondersteuning bij de realisatie van zijn bos. 

België ver achter Europese landen in milieu-index (Het belang van 

Limburg, 12/05/2010) 

België haalt een beschamend slechte score op de Environmental 
Performance Index, een milieu-index van de Amerikaanse universiteiten 
Yale en Columbia. Ons land bekleedt pas de 88ste plaats op de 
wereldranglijst. In Europa doen enkel Cyprus en Bosnië-Herzegovina 
slechter. Vooral op vlak van luchtvervuiling, biodiversiteit en de strijd 

tegen klimaatverandering scoort België heel slecht.  

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



Jaargang 17 nummer 3 

 

 

 
 
 

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

 

Oosterzele 

Twee jaar geleden stond België nog op plaats 57. Nu strandden we op plaats 
88 met een score van 58,1 punten op een maximum van 100. Met die score 
komt België tussen landen als Ivoorkust, Jamaica en Namibië te staan. 

België scoort daarmee ook ver onder het Europees gemiddelde van 71,5. We 
worden afgetroefd door al onze buurlanden. Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland staan allen binnen de top twintig. Nederland en 
Luxemburg scoren ook onder de Europese middelmaat, maar nog steeds 
ruim boven België. Europa is wel de beste van de economische 
grootmachten. De Verenigde Staten, Rusland en Brazilië scoren begin de 

zestig. China en India halen net geen vijftig punten. 

Vooral op vlak van luchtvervuiling, biodiversiteit en de strijd tegen 
klimaatverandering scoort België heel slecht. België is als donkere stip 
steeds makkelijk terug te vinden op satellietbeelden die de luchtvervuiling 
in kaart brengen. We doen het wel relatief goed op het vlak van bosbeheer, 

landbouw en drinkwaterkwaliteit. 

IJsland is, ondanks de rookpluim van de Eyjafjallajökull die de halve wereld 
gijzelt, de nummer één op de milieu-index. Daarnaast scoren de 
Scandinavische landen het best. Voor Afrika, met maar liefst zeven landen 

op de laatste tien plaatsen, blijkt het milieu nog steeds een luxeprobleem. 

Voorziet grasmaaisel van wegbermen ons van energie?  

In het project Graskracht experimenteren negen partners met de 
mogelijkheden die grasmaaisel biedt voor de productie van energie. 
Wanneer grasmaaisel vergist, wekken de vrijgekomen gassen elektriciteit en 
warmte op. In het kader hiervan steunt het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) het tweejarig project met als doel de CO-vergisting 

van grasmaaisel uit natuurgebieden en bermen te stimuleren.  

Duizenden hectaren grasland in natuurgebieden en wegbermen in 
Vlaanderen, leveren elk jaar een berg groenafval op bij het maaien. De 
afvoer ervan creëert een ongewenste piek in composteringsinstallaties. 
Nuttiger toepassingen dienen zich aan als het grasmaaisel geschikt zou zijn 

als biomassa voor het opwekken van duurzame energie. 

In het project Graskracht worden de mogelijkheden van het vergisten van 
grasmaaisel onderzocht. De nieuwe vergistingsinstallatie van Graskracht 
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staat naast een veebedrijf in Aalter. Op die manier is de input van mest in 
de vergister verzekerd. Het grasmaaisel zal samen met de mest gisten en 
het methaangas dat ontstaat, gaat naar een motor die stroom opwekt of 
energie levert voor verwarming. Het gas kan ook op het aardgasnet, al moet 

het daarvoor nog bewerkingen ondergaan. 

Het restproduct gaat niet verloren: als uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit 
goed is, dan kan het als bodemverbeteraar worden gebruikt. Het maaisel 
weghalen, bevordert ook de natuurwaarde van graslanden in 
natuurgebieden en wegbermen. Het achterlaten van het maaisel verstikt 
immers de vegetatie en maakt de bodem te rijk voor een natuurlijke 

vegetatie. 

"Tegen 2020 dient in België 13 procent van onze totale energie duurzaam te 
zijn, nu zitten we aan ongeveer 6 procent", zegt Tom Embo, directeur van 
het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos. 
"Energie uit vergist gras kan helpen om die Europese doelstellingen te 

bereiken". 

Hoeveel energie het grasmaaisel kan opleveren en of de verwerking 
rendabel is, dat moet het project Graskracht aantonen. Als de resultaten 
meevallen, kan het op grotere schaal toegepast worden. Graskracht moet 

ook een soort kennisplatform voor de sector worden. 

De deelnemende partners zijn het energiebedrijf Eneco, de Provinciale 
Hogeschool Limburg, de Universiteit Hasselt, het Proefcentrum voor 
Innovatie, Verbreding en Advies voor Landbouw en Veehouderij, 
Natuurpunt, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, het 
departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid en het 

Agentschap Wegen en Verkeer. 

Het tweejarige project Graskracht wordt mede gerealiseerd dankzij de 
financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. EFRO 
biedt voor bijna 400.000 euro steun aan het project, 473.031 euro is Vlaams 

geld. 
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Vogelbescherming Vlaanderen neemt het op voor de vos 

 

Vogelbescherming Vlaanderen schrijft de 
bekommernis van jachtorganisaties voor de 
vossenproblematiek toe aan "ongepaste 
belangenvermenging". Eerder deze week 
pleitte de overkoepelende jachtorganisatie 
Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) voor 
een snelle versoepeling van de 
jachtwetgeving, omwille van de vermeende 

schade aan de biodiversiteit. Vogelbescherming Vlaanderen weerlegt die 

stelling.  

In de recente discussie omtrent vossenjacht wordt regelmatig geopperd dat 
de jachtvoorwaarden in het buitenland veel minder streng zijn. 
Vogelbescherming Vlaanderen vindt die vergelijking ongepast omwille van 
het atypische karakter van het Vlaamse landschap. Nachtjacht is in 
Vlaanderen bijvoorbeeld uit den boze, omdat daarvoor een krachtig 
kogelgeweer met reikwijdte van 2 tot 3 kilometer gebruikt wordt. "In het 
Vlaamse landschap met verspreide bewoning en een kronkelend wegen- en 

padennetwerk is zoiets onverantwoord", klinkt het. 

Alternatieve jachtmiddelen die in het buitenland soms toegelaten zijn, 
bieden evenmin een oplossing. Klemmen en stroppen zouden te weinig 
selectief werken, waardoor de das -die in Vlaanderen het statuut van 
beschermde diersoort geniet- onbedoeld ook bejaagd wordt. Burchtbejaging 
met afgetrainde honden roept hetzelfde probleem op, aangezien dassen 
dezelfde holen als vossen gebruiken. Bovendien verhoogt deze vorm van 
jagen de kans op besmetting met de vossenlintworm. Direct contact met 
vossen moet zoveel mogelijk vermeden worden, wat bij burchtbejaging 

vaak niet mogelijk is. 

Behalve de ongepastheid van mogelijke jachttechnieken, stelt 
Vogelbescherming Vlaanderen de "ongepaste belangenvermenging" van 
jachtorganisaties die het opnemen voor slachtoffers van de vos aan de kaak. 
Kleinvee- en kippenhouders moeten volgens de organisatie eenvoudigweg 
de juiste voorzorgen nemen. Of zij schade lijden door vossen is niet 
afhankelijk van het aantal vossen dat een gebied telt. Wanneer één vos 
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gedood wordt, neemt een ander toch meteen het vrijgekomen territorium 
weer in. Wat de jachtliefhebbers volgens Vogelbescherming Vlaanderen met 
hun pleidooi eigenlijk willen bereiken, is de uitschakeling van een 
belangrijke jachtconcurrent. De vos heeft volgens hen immers dezelfde 

favoriete prooien als de jager. 

Duizenden inventariseren 3.211 verschillende soorten leven (24 mei 

2010) 

In het kader van de Internationale Dag van de Biodiversiteit hebben 
duizenden natuurstudievrijwilligers dit weekend niet minder dan 3.211 
verschillende soorten leven geteld. Alle samen werden meer dan 39.000 

waarnemingen online gemeld. 

Vrijwilligers 

Het voorbije weekend gingen duizenden vrijwilligers op pad om minstens 
2.010 verschillende soorten te tellen. Het werden er uiteindelijk 3.211. Het 
aantal verschillende soorten insecten staat met 1.098 op nummer één (373 
soorten nachtvlinders, kevers (228), vliegen en muggen (157) en 155 
bijensoorten). Daarnaast: planten (984), mossen en korstmossen (281), 
geleedpotigen waaronder spinnen (222), vogels (209), paddestoelen (176), 
weekdieren (150), zoogdieren (35), vissen (35), en reptielen en amfibieën 
(19). 

 

Biodiversiteit 

"Jammer genoeg is dit succes niet representatief voor de gezondheid van 
onze biodiversiteit. Daarom vragen we dat de overheid een krachtiger 
biodiversiteitsbeleid voert en meer ondersteuning biedt voor de vrijwilligers 
die de biodiversiteit in kaart brengen", klinkt het bij de natuurvereniging. 
"Gegevens verzameld door vrijwilligers vormen in Vlaanderen de 
belangrijkste bron van informatie om de toestand van onze biodiversiteit op 
te volgen." Daarnaast vragen de organisatoren aan de overheid een "sterker 
biodiversiteitsbeleid met grotere investeringen in soortbescherming, 

natuurherstel, landschapskwaliteit en duurzame landbouw." 

'Tel mee tot 2010' is een campagne van Natuurpunt, de Belgische 
Arachnologische Vereniging (ARABEL), Libellenvereniging Vlaanderen, 
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Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM), Vlaamse Werkgroep voor Bryologie 
en Lichenologie (VWBL) en de Vlaamse Vereniging voor Entomologie (VVE). 
Resultaten zijn online te raadplegen op waarnemingen.be. (belga/ep) 

 
 

 

 
 

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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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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Komende activiteiten:  
 

BESTUURSVERGADERING 

 
Dinsdag, 31 augustus 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 
 

NAZOMER IN DE KALKENSE MEERSEN (MW) 

 
Zondag, 12 september 2010 
 
Aangezien jean-Luc de Gezinsbond Oosterzele op sleeptouw neemt, ook 
voor ons de ideale gelegenheid voor een hernieuwde kennismaking met een 
van de grootste natuurgebieden in onze streek … 

Met 800 hectare aaneengesloten, vochtig grasland, vormen de Kalkense 
Meersen één van de grootste overblijfselen van de Scheldemeersen. De 
Kalkense Meersen hebben hun natuurlijke rijkdom te danken aan de Schelde 
die het gebied sinds mensenheugenis beïnvloedt. Maar die rijke natuur 
wordt bedreigd. Vele jaren geleden werd op de Kalkenvaart een 
pompgemaal ingeplant. Deze krachtige pompen houden het waterpeil in de 
meersen kunstmatig laag. Zoals op vele andere plaatsen kwam daarmee een 
einde aan hun eeuwenoude functie als waterbergingsgebied. Hierdoor 
verloren de Kalkense meersen veel van hun aantrekkelijkheid voor de 
typische vochtminnende planten en dieren van de meersen.  

Om de natuurrijkdom van de Kalkense Meersen te behouden, bouwt 
Natuurpunt hier sinds 1990 een natuurreservaat uit. In 2005 had de 

vereniging al meer dan 110 hectare verworven  

De Kalkense Meersen zitten vol leven en kleur   

In de bloemrijke hooilanden komen Dotterbloem, Pinksterbloem, Grote en 
Kleine ratelaar, Waterbies, Echte koekoeksbloem, Moerasspirea, Wilde 
bertram en Holpijp veelvuldig voor. Het zandige rivierduin wordt 
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gekenmerkt door een schrale vegetatie met o.a. Vlasbekje, Schapenzuring, 
Vogelpootje, Kromhals, Jacobskruiskruid... Op dit rivierduin startte dan ook 
een begrazingsproject met de zachtaardige Gallowayrunderen om de 

ontwikkeling van deze vegetatie alle kansen te geven.  

Elk hoekje van de meersen heeft zijn eigen bewoners. De ondiepe sloten en 
waterpartijen geven nestgelegenheid aan allerlei watervogels, zoals de 

Slobeend en de zeldzame Zomertaling.  

Amfibieën zoals Gewone pad, Bruine kikker, Groene kikker en Kleine 
watersalamander komen er zich voortplanten.  

In de rietkragen kan je de fiere blauwborst aantreffen of het drukke lied 
van de Rietzanger horen. In de bloemrijke hooilanden broeden Rietgors, 
Roodborsttapuit en sinds kort is zelfs het bedreigde Paapje teruggekeerd. 
De Gekraagde roodstaart en de Steenuil voelen zich thuis in de talrijke 
knotwilgen.  

 

Blauwborst (foto Marc Van Den Bril) 

In de open graslanden tref je weidevogels aan. Het paradepaardje van de 
meersen is ongetwijfelde de grutto. Zowat 30 koppels van deze sierlijke 
steltloper brengen jaarlijks hun jongen groot in de Kalkense Meersen. Het 
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totaal aantal broedparen van de Grutto in Vlaanderen wordt geschat op 

slechts een duizendtal.  

Afspraak: 14u aan het Veer in Schellebelle 
Meer info: Jean-Luc Eggermont (09 - 362 05 80) 
 

KATHEDRALEN VAN DE NOORDZEE (NDS) 

 
Zondag, 19 september 2010 
 
Op zondag 19 september bezoekt Natuurpunt Oosterzele het windmolenpark 
op de Thorntonbank in de Noordzee. Een aantal windmolens zijn al in 
gebruik, andere zijn in aanbouw. Zij behoren tot de grootste en zwaarste 
types momenteel op de markt. Met hun meer dan honderd meter hoogte 
worden ze daarom ook wel eens de kathedralen van de Noordzee genoemd. 
Als groene jongens en meisjes is dit een project dat ons zéker zal boeien. 
We verzamelen aan het rondpunt te Balegem op 19 september om 08h00. 
Carpoolen, en vertrek naar de Slipwaykaai, Oosteroever te Oostende, waar 
„Denele‟ op ons wacht. Inschepen om 09u30, en afvaart om 10u00 We 
meren terug aan in Oostende om 17u00 Daarna huiswaarts. Je kan zelf 
zorgen voor je lunch, en afhankelijk van het weer stevige kledij 
meebrengen, alsook verrekijker. Drank is aan boord verkrijgbaar. 
Deze daguitstap is met een 28 m lang zeilschip, dus niet de goedkoopste, 
maar wel de milieuvriendelijkste! En onder begeleiding van een ervaren 
bemanning. De zeiltocht alleen al zal een ervaring op zich zijn! 
 
SCHRIJF JE IN VOOR 23 JULI via e-mail naar Nico: 
nicolas.de.smedt@telenet.be  
 
Betaling van 35 EUR p/p uiterlijk vóór 5 september op rek. nr. 001-2270722-
28 van Natuurpunt Oosterzele. We moeten met min. 15 personen zijn om de 
tocht te laten doorgaan, en max. 25 personen.  
 
 
Meer info bij Nico  (0496 – 59 77 36). 
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HERTEBURL WEEKEND (THIERRY FERFERS) 

 
Zondag, 25 en 26 september 2010 
 
Dit jaar gaan we, voor de afwisseling richting Herbeumont. 
De gîte "Au Moulin" ligt aan de rand van een prachtig natuurgebied dat ik 
sinds jaren ken omwille van de grote herten/everzwijnen populatie. 
Op vlak van aktiviteit is er een verschuiving: het traditionele restaurant 
bezoek de zaterdag avond, wanneer het eigenlijk "de tijd " is om in de 
bossen te zijn wordt weg gelaten. 
De klemtoon ligt dus meer op het gebruik maken van de ideale momenten 
om herten te observeren. De namiddag wandelingen zijn dus korter dan 
vroeger, de avondwandelingen daarentegen… 
 
Waar:  
Gîte au Moulin, zie http://users.skynet.be/burnet/semoisgite/index.htm 
Rue de Thibeauroche 17  
6880 CUGNON (BERTRIX) 
Authentieke 18e-eeuwse watermolen in het hartje van de vallei van de 
Semois, omgeven door een privévijver met watervalletje, beek en een 
omheinde landschapstuin. Verblijf in de molen met groot terras dat uitkijkt 
over de vijver en de beek. 
 
Brussel richting Namen/Arlon. 
Afrit 25 Boullion/Sedan/Bertrix N89 
Bertrix riching Mortehan - Cugnon 
Mortehan - Cugnon riching Dohan, deze verbindings weg is reeds de Rue de 
Thibeauroche. 
De gîte is te vinden aan de rechterkant bij het uitrijden van Cugnon  
Vanuit Oosterzele toch +/- 2 uur rijden. 
 
Programma (behoudens regen):  
De gîte is vanaf de vrijdag om 23 u beschikbaar.  
 
Zaterdag:  

- voormiddag, kleine wandeling in burlgebied 
- stevig middagmaal  
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- namiddag & avond tot rond 23 u, wandeling met meerdere observatie 
haltes, ‟s avonds lange observatieperiode (meewandelend eten te 
voorzien, voor zij die een mini stoeltje hebben, meebrengen) 

 
Zondag: 

- ochtend 6 u hertenobservatie, daarna rust tot het middagmaal  
- namiddag bezoek aan het reservaat la patte d'oie in de bocht van de 

semois; einde te voorzien rond 18 u 
- voor de amateurs is er nog de kans om s'avonds mee te gaan op 

observatie tot rond 22 u 
 
Uitrusting 
Kledij in schutkleuren, zeker geen rood, blauw of wit. 
Stevig wandelschoeisel, netel en braambestendige broek. Warme jas voor „s 
avonds. 
Donkere mutsen, groen & zwart aan te raden. 
En voor de afwerking: Bosaardeparfum (herfst, best zonder hindengeur) en 
gezichtscamouflage. 
 
Kostprijs (enkel logies): 16 euro per persoon 
 
Meer informatie en inschrijven bij Thierry Ferfers (ferfers@skynet.be). Het 
aantal plaatsen is beperkt! 
 

 
 

mailto:ferfers@skynet.be
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... en een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 

VOORJAARSWANDELING IN HET HALLERBOS (MDG) 

 
Op 25 april laatstleden, een zeer zonnige dag trouwens, trokken we met 
een achttal wandelaars richting Halle waar het Hallerbos zich over 
tientallen hectaren uitstrekt. Het opzet van de voorjaarswandeling was ons 
onderdompelen in de pracht van de blauwe boshyacinth die er massaal 
voorkomt. Eind april staan de beuken met zeer jonge, frisgroene bladeren 
waardoor er nog voldoende zonlicht de bodem bereikt om de boshyacinthen 
maximaal te laten ontwikkelen. 
En of er boshyacinthen zijn! Grote delen van de glooiende hellingen zijn 
ermee begroeid en vormen felblauwe, bijna onnatuurlijk van kleur, 
zones...een pracht voor het oog en een lust voor de neus omwille van de 
heerlijke geur die ze verspreiden. Moet iedere natuurliefhebber gezien 
hebben! 

 

DAUWWANDELING (MW) 

 

  
 
Een 14-tal moedigen stonden reeds voor 6 uur ‟s ochtends aan de kerk van 
Schelderode. Gids Koen de Witte van Natuurpunt Bovenschelde leidde ons 
een kerkwegel  af de scheldevallei in. Onmiddellijk zagen we aan onze 
linkerkant een grote net heraangelegde poel. Een Groenpootruiter 
frekwenteerde de oevers, bijna onzichtbaar voor onze verrekijkers. Koen 
legde uit dat ook de taluds van de weilanden geherprofileerd werden en 
ingeplant met gemengd struweel om erosie te voorkomen. Even verder 
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zagen we een tweede voorbeeld van het natuurherinrichtingsproject dat 
hier reeds enige jaren ondernomen wordt: De oevers van enkele waterlopen 
worden over grote stukken afgegraven om zo een zacht glooiende oever- en 
moeraszone te verkrijgen. De beek werd ook in verbinding gesteld met een 
poel, een paaizone voor vissen en rustpunt voor de vele watervogels in het 
gebied. Koen wees ons met kunde op de zang van de verschillende 
rietzangers en weidevogels.  
 

 
Moe maar voldaan waren we na 
een kleine 3 uren stappen terug 
aan het kerkplein van waar we 
ons haasten naar het 
Bakkershof in Makkegem waar 
ons een rijkelijk ontbijtbuffet 
wachtte. Vrouwen en kinderen 
(en enkele minder moedigen) 
vervoegden ons om alles binnen 
te werken.  
 
 
 

 

HEMELVAARTWEEKEND IN DE ZUID-EIFEL (MIEKE SEPELIE) 

 
Op de parking van Krëfel in Wetteren was iedereen tijdig ter plaatse. Alleen 
onze “führer” Jean-Luc liet op zich wachten. 
 
De eerste halte was BORN (Amel) in ons duitstalig landsgedeelte. Bij een 
schamele 5°C was het koud wachten op de boterkoeken, die als allerlaatste 
arriveerden. We werden intussen wel vergast op een communie-processie 
met fanfare. 
 
Er was al meteen een zwarte wouw van de partij. Doordat de zwarte wouw 
een aaseter is, kan hij makkelijk overleven in onze contreien. We ontdekten 
ook een nest van een kramsvogel, met jongen erin. De kramsvogel 
verdedigde zijn nest door een kraai te verjagen. Na de lekkere boterkoeken 
vertrokken we voor onze eerste wandeling.  
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We zagen robertskruid, er zat een kramsvogel op een weidepaal, en er 
vloog een rode wouw boven ons. De rode wouw, o.a. herkenbaar aan zijn 
meer gevorkte staart, is een prooivogel. 
Een zanglijster en een fitis gaven een deuntje ten beste. We zagen heel 
veel trosvlier (ook bergvlier genoemd), Europese vogelkers (ruikt heel 
lekker), groot hoefblad, en witte klaverzuring, die typisch groeit op zure 
bosranden. 
We zagen de kuifmees, grote lijster en bonte vliegenvanger. Tussen lorken 
en zilverdennen vonden we look zonder look (dat een waardplant is voor 
het oranjetipje), bleeksporig bosviooltje, bosanemoon en pinksterbloem. 
Plots ontdekten we een wel heel rare vogel op een ladder van een 
uitkijkpost. De ambulance reed net voorbij toen hij er bijna afviel, maar 
gelukkig toch zonder kleerscheuren verder kon. We zagen heel veel 
bedrijvige boomkruipers, die steeds van onder naar boven kruipen, in 
tegenstelling tot de boomklever die van boven naar beneden afdaalt. 
Er groeide fijnspar en Douglasspar, waarvan het hout door de doe-het-
zelvers gekend is als “Oregon”. Op de zure bosgrond groeide ook de blauwe 
bosbes. 
Toen Ingrid aan een sanitaire stop toe was, werd er gegrapt dat we een 
“witgatje” zagen. Er werd een dassenhaar gevonden, dat volgens Nico 
dienst kon doen als vervanghaar voor een borstel. 
We hoorden de fluiter, zagen nog bonte vliegenvangers, zwartkop, fitis, 
vink en koolmees. 
Naast adderwortel, Fuchs kruiskruid of schaduwkruiskruid, salomonszegel, 
bosanemoon en gele dovenetel, vonden we ook nog kruipend zenegroen, 
bittere waterkers en paarbladig goudveil (dat enkel aan zuiver water 
groeit). Ook de zwarte roodstaart en een buizerd lieten zich nog even zien. 
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Na het verorberen van onze meegebrachte picknick reden we naar het 
IRSENTAL. Dit is een vlinderdal waar normaal gezien meer dan 200 soorten 
vlinders te bewonderen zijn. Maar 't was natuurlijk veel te koud voor die 
arme beestjes. Gelukkig besloten de winterkoning en de zanglijster een 
liedje voor ons te zingen. Rondom de vijver zagen we een massa door 
bevers doorgeknaagde bomen, en een beverburcht. De boerenzwaluwen 
zwierden vrolijk boven de vijver, en ook de waterspreeuw was van de 
partij. We vonden een soort mot met hele lange antennes, die naamloos 
bleef, en door ons dan maar “langsprietmot” gedoopt werd. 
De slanke sleutelbloem, wolfsmelk, bosaardbei of wilde aardbei, en 
aardbeienganzerik groeiden er samen met de melkdistel, die door Danny 
“gemolken” werd, kruipbrem, valse salie, kruipdistel, en een plant die 
begint met “mar” en eindigt op “ieten”, ofte: margrieten. De grote 
graslelie groeide er net boven een enorm nest van rode bosmieren. De 
torenvalk hing te bidden, en de gierzwaluw vloog voorbij. We zagen 
vuilboom, barbarakruid, akkerviooltje, maarts viooltje, dotterbloem langs 
de beek, holpijp (groeit op natte gronden), echte sleutelbloem (met felgele 
bloemen) en bremraap (een parasiet). Er kwam warempel een (blijkbaar 
ontregeld) miniem klein wit nachtvlindertje voorbijgefladderd, zodat we 
toch één vlinder gezien hadden! Nadat we de geelgors gehoord hadden, 
vonden we er één die zich vanop een landbouwmachine heel langdurig liet 
bewonderen, en tot slot kwam nog een torenvalk overvliegen. 
 
Dan ging het richting hotel. Etienne en Rosette, en Dirk en Mieke werden 
eerst gedropt bij hun pensionnetje in Neuerburg, waarna de anderen 
doorreden naar hun hotel in Mettendorf, zo'n 9km verderop. We aten samen 
in hotel “Im Fronhof” in Mettendorf. Een bouillonsoepje werd gevolgd door 
kalkoen met rijst of “spätzle” (de plaatselijke pasta), een slaatje en een 
lekker dessertje met rode vruchten. Marc vroeg en kreeg dansmuziek, en 
werd door enkele dapperen gevolgd op de dansvloer. De volgende ochtend 
was hij echter degene met de kleinste oogjes... 
 
Na een heerlijk uitgebreid ontbijt reden we naar IRREL, naar het natuurpark 
Süd-Eifel. Onderweg zagen sommigen een uil, die volgens anderen dan weer 
een buizerd zou geweest zijn...maar misschien zagen ze elk een andere 
vogel? Terwijl de picknick weggevoerd werd, bewonderden we de 
plaatselijke “waterval”, die eigenlijk een stroomversnelling was, ontstaan 
door grote zandsteenblokken in de rivier. Wel heel mooi! Het schuim op het 
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water was geen vervuiling, maar het resultaat van bacteriën die al het vuil 
opruimen. 't Was daar duidelijk grote lenteschoonmaak! 

 
De witte kwikstaart en de 
waterspreeuw kwamen ons 
gezelschap houden.  
We ontdekten aronskelk, 
springzaadveldkers (familie van 
de balsamien), 
lievevrouwebedstro, 
bosgierstgras, parelgras, witte 
veldbies (ook een grassoort), 
look zonder look, de gele 
korstzwam, de roestbruine 

kogelzwam, en impatiens. Onder een boomstronk vonden we een 
alpenwatersalamander, en wat later een vuursalamander. We zagen enorm 
veel muizen, zowel in het groen als in rotsspleten, waaronder de rosse 
woelmuis. Verder nog boomkruiper en boomklever, een lederloopkever, 
mestkevers, en een breedborstloopkever. 
 
Door watererosie in de ijstijd is de Duivelskloof ontstaan. We konden er 
uitvoerig een (voormalig Vlaamse) gaai bewonderen. Beneden in de 
Duivelskloof hoorden we een OEA-OEA-vogel, die bij nader inzien dezelfde 
bleek te zijn als die gekke laddervogel van de vorige dag. In een holle 
boomstam groeide een goudvliesbundelzwam. We zagen veel fijnspar, en 
Douglasspar (waarvan de naalden naar appelsien ruiken). We beklommen 
veel trappen, klauterden over rotsen en door rotsspleten, en zagen er veel 
rosse en zwarte naaktslakken. We vonden salomonszegel, meiklokjes, 
bosbingelkruid, dalkruid en cipreswolfsmelk. 
 
Terwijl we picknickten gaven 3 buizerds een luchtshow, zagen we een rode 
wouw, en vloog er een zwarte specht over. Iedereen werd verwend met een 
cakeje als dessert. En dan weer op pad! 
 
We ontdekten een zilveren boomkussen (een slijmzwam), sporen van een 
everzwijn, judasoor en judaspenning, en de eikentrilzwam. Dirk versierde 
Miekes haar met een meiklokje, en vertelde er bij dat hij 's avonds haar 
bloempje zou plukken! We zagen veel vogelnestjes. Dat is een orchidee die 
parasiteert op haagbeuk, hazelaar of beuk, en geen eigen bladgroen heeft. 
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Een vink liet haar regenroep horen, waarop Mieke hem vroeg om te zwijgen 
(we bleven liever droog), en Mark suggereerde om hem met een 
loodjesgeweer op andere gedachten te brengen (alleen maar om hem af te 
shrikken, hé!). Ook een specht liet van zich horen. Onderweg en op de 
uitkijkpost aan de H.Liboriuskapel hadden we een ongelooflijk prachtig 
uitzicht op Echternach. Aan de kapel groeide nachtsilene en 
knolsteenbreek, en liet een rode wouw zich uitvoerig bewonderen. 
 
Terwijl we in het “Ernzerhof” van een warm drankje genoten werd het 
voederhuisje op het terras druk bezocht door boomklevers, goudvinken, 
zwartkop, pimpelmees, en zelfs grote bonte specht!   3 geelgorzen hupten 
in het gras. Prachtig om van zo nabij te kunnen zien! Als huisdier liep daar 
everzwijn Fritzi, en op het uitgestrekte domein liepen ook veel herten. 
Daarna gingen we Yvette en Marcel oppikken aan het bezoekerscentrum. 
We zagen nog een zwarte roodstaart en hoorden de tjiftjaf. 
 
Het avondbuffet startte met een lekkere tomatenroomsoep, maar daarna 
liep het minder vlot. Na een eeuwigheid wachten werd het buffet eindelijk 
aangevuld, zodat de andere helft ook kon eten. Intussen waren vlees en vis 
koud, de inderhaast gestoomde groenten waren niet gaar, en de rösti's bijna 
verbrand. Gelukkig was er nog een lekker vanillepuddinkje met rum en 
stukjes chocolade, om het nog een beetje goed te maken. 
 
Na alweer een uitstekend en lekker ontbijt trokken we naar MINDEN. In de 
Prüm zagen we opspringende forellen. Een torenvalk had haar nest in een 
populier aan de Prüm, en de boerenzwaluwen fladderden er lustig in het 
rond. We vonden stinkende gauwe (sap is goed tegen wratten), gebroken 
hartje, mannetjesorchis, vogelmelk, knollatyrus, buine orchis (die eigenlijk 
paars is!), gele kornoelje, kardinaalsmuts, rode kamperfoelie, knopig 
helmkruid en zilverschoon.  
 
We hoorden en zagen vinkjes, en een hese tuinfluiter. Aan een vervallen 
forellenkwekerij zagen we een fruitboom die met zichzelf in de knoop lag. 
Volgens sommigen was het een politieke fruitboom: hij draait naar alle 
kanten! De moraal van het verhaal: zelfs als je in de knoop ligt met jezelf 
kan je toch nog openbloeien! Er liepen ook prachtige zwarte paarden. 
 
Kruipend zenegroen, grote pimpernel, bokkenorchis (stinkt en heeft witroze 
bloempjes), uitgebloeide grote kaardebol, akelei, avondkoekoeksbloem, 
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wilde marjolein, zomereik (zittend blad), heel veel maretakken, gele ribes, 
wilde peer, gele kornoelje, heel veel bruine en mannetjesorchis, stinkend 
nieskruid, rolklaver, bosroos, helleborus, cipreswolfsmelk, echte salie, 
bleek bosvogeltje (orchidee die pas in juni-juli bloeit), robertskruid, 
watermunt en beekpunge werden aan het lijstje toegevoegd. Onderweg 
stak een vrouwelijk hert de baan over, en zagen we heel veel 
wijngaardslakken. Wat sommigen al deed watertanden bij de idee hoe 
lekker ze zouden smaken met wat lookboter... 
In hogere sferen zagen we een leeuwerik, kneu, grauwe klauwier, 
zwartkop, koolmees, pimpelmees en roodborstje. 
 
Tijdens de picknick werden we zowaar vergast op zon, terwijl een rode 
wouw in de omgeving bleef cirkelen, en een hongerige poes door velen 
gevoederd werd. 
 
Na de middag ging het via veel omwegen naar TRIER. Onderweg zagen we 
een ree, en waren we 2 Marken, Patrice, Dirk en Colette kwijtgespeeld. Van 
de parking trokken we naar de Porta Nigra (zwarte poort) en de Sankt-
Paulinbasiliek (Basilica Sancti Paulini) met prachtige plafondschilderingen 
en veel gouden ornamenten. We luisterden nog even naar mooi orgelspel. 
Daarna moesten we dringend een koffietje gaan drinken (of een ijsje eten), 
want anders werd Nico lastig... Na de koffie was de Dom net aan het 
sluiten, we mochten er niet meer in! Maar we vonden er wel onze verloren 
schapen terug. Nog een half uurtje de winkelstraten in, waar Mark uiteraard 
een boek over tractors kocht, en enkele vrouwen de Biogate half leeg 
kochten. 
 
In het hotel waren de tafels zowaar versierd met gebroken hartjes! Als 
avondeten kregen we een lekkere dikke groentensoep, lekker 
varkensgebraad en heel lekkere aardappelgratin. Alleen de groenten waren 
koud en hard, en het aanvullen van het buffet bleek weer problematisch. 
Het dessertje viel dan weer wel mee. 
 
Zondag bleek bij het opstaan een echte ZON-dag, met een stralende zon en 
een helderblauwe hemel, maar al gauw was ze weer verdwenen. Na het 
schitterende ontbijt namen we afscheid van onze charmante gastvrouw. 
Met 5 liefhebbers trokken we richting Irrel voor een grote vlooienmarkt. De 
anderen gingen wandelen in de omgeving van het hotel. Naast zoete 
wolfsmelk en veel van de plantjes die de voorbije dagen de revue 
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passeerden, vonden ze een zééééér zeldzaam plantje, dat door Danny 
gedetermineerd werd als bolletjeskers. Marcel zag ook een nest van een 
broedende torenvalk. 
 
We vonden een mooie picknickplek op een hoogte, en ontdekten er nog een 
paddenstoel met de welluidende naam voorjaarspronkridder. Ook een 
snuitkever kwam even kijken. Drie rode wouwen en een sperwer cirkelden 
in de omgeving rond, en ook een buizerd kwam nog even langs. We konden 
echter geen mooier afscheid krijgen dan met de show die een rode wouw 
minutenlang ten beste gaf! 
 
Toen was het jammer genoeg weer tijd om afscheid te nemen. Er werd nog 
een grapje uitgehaald met de twee motards, door inderhaast een 
wegblokkade te maken met een zitbank. Daarna ging het richting 
huiswaarts. 
 
Hoewel het weer niet zo schitterend was als vorig jaar, werd het toch weer 
een heel mooie, leerrijke en hartverwarmende vierdaagse, in een heel leuk 
en gevarieerd gezelschap. 
We werden door onze “foeriers” weer verwend met super-uitgebreide 
picknicks met alles erop en eraan, waarvoor oprecht dankuwel. Natuurlijk 
ook bedankt aan Jean-Luc voor de voorbereiding en de leiding van de 
wandelingen, en voor de zoektocht naar overnachting voor de laatste vier 
inschrijvers! Bedankt aan alle planten-, paddenstoelen- insecten-, vogel- en 
andere specialisten om ons weer wat wijzer te maken. Merci aan iedereen 
voor de compagnie, en schrijf ons al maar op voor volgend jaar! 
 
Met de groetjes van ondergetekende die 4 dagen met papier en balpen in 
de aanslag liep. 
 
Mieke Sepelie 
 

DAGUISTAP SCHEEPVAARTMUSEUM EN VLASSENBROEK (JLE) 

 
Onder een grijs wolkendek vertrokken we gemoedelijk naar het 
scheepvaartmuseum in Baasrode. Onze plaatselijke gids vertelde met volle 
overtuiging het ontstaan en tenslotte ook de teloorgang van de 
scheepswerven in Baasrode. 
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Door zijn gunstige ligging aan de Schelde ontpopte Baasrode zich eeuwen 
geleden tot een centrum van scheepsbouw, visserij en handelsvaart. 
Gedurende de rondleiding in het museum, het voormalig woonhuis van één 
der reders, waren we getuige van de sterke economische troef van deze 
scheepswerven in de streek, al dan niet concurrenten van elkaar, die de 
plaatselijke bevolking tewerkstelden. Doch de algemene werkvoorwaarden 
in die tijd riepen bij ons toch heel wat vragen op, o.a. door de toen 
gebruikelijke kinderarbeid in penibele werkomstandigheden. Jongens van 12 
- 14 jaar die in een omgeving van lawaai, stof, dampen en niet altijd goed 
beveiligde machines hun schamele kost moesten verdienen. 
  
De beide werven in Baasrode werden één in 1955 en de glorieperiode 
duurde nog tot eind 70, tot het oprukkende vrachtverkeer over de weg , de 
scheepswerf de deuren liet sluiten in 1986. Wanneer men nu de 
werkplaatsen binnenkomt herinnert alles nog aan die laatste dag, 31 
december 1986, machines, gereedschap, materiaal, het ligt er nog altijd 
onaangeroerd bij zoals 25 jaar geleden. Een bizar tafereel, die in die 
periode voor veel mensen uit de streek een zwarte dag was. Men tracht nu 
deze site te herstellen als cultureel erfgoed, met zijn oorspronkelijke 
meester woning, droogdok en oorspronkelijke werkhuizen. 
  
  
Namiddagwandeling in de Vlassenbroekse polder 
  
Gids van dienst Francois, nam ons gezwind mee op sleeptouw door dit toch 
merkwaardige gebied. De plannen om deze polder grotendeels te laten 
overstromen bij hoog tij kan niet bij iedereen op veel enthousiasme 
rekenen, gezien de vele protestdoeken her en der duidelijk zichtbaar. Toch 
is deze ingreep nodig om de laaggelegen dorpen aan de Schelde te 
vrijwaren tegen wateroverlast. Zoals de grote overstroming van 1 februari 
1953, toen de Scheldedijk op 20 plaatsen het begaf. Ook in Vlassenbroek 
werd toen een bres in de geslagen, waardoor het gehucht volledig 
overstroomde. 
 
Niettegenstaande biedt dit gebied een grote variatie aan fauna en flora, 
typisch aan een Scheldegebied. De Schelde --- , met zijn zomer - en 
winterbedding--- een meanderende rivier die steeds een grote rol gespeeld 
heeft in de geschiedenis van de mens. Twintig jaar geleden werd deze rivier 
biologisch zo goed als dood verklaard, nu , door de waterzuivering terug op 
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de goede weg. Alhoewel er een grote verschuiving plaatsgevonden heeft 
wat het bodemleven in de rivier aangaat. Door de vervuiling was er een 
enorme ontwikkeling aan borstelwormpjes, wat een ééntonige maar 
rijkgevulde tafel aan voedsel bood voor tienduizenden watervogels. Nu 
ironisch genoeg door de zuiverdere waterkwaliteit een achteruitgang van 
deze wormpjes en ook een minder voedselaanbod voor de watervogels, 
waardoor er elk jaar minder vogels waargenomen worden op deze plekken. 
Daarentegen worden er nu méér vissoorten waargenomen dan vroeger, die 
op hun beurt de visetende vogels aantrekken. Op termijn verwachten de 
wetenschappers een gevarieerder aanbod aan bodemdiertjes, waardoor ook 
het aantal vogels opnieuw zal stijgen. 
 
Al bij al een boeiende wandeling rijker... 
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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.  

 

Op zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus gaan we opnieuw vlinderen! Het 

moment voor jong en oud om de vlinders in de tuin te bekijken en te tellen.   

Meer informatie vind je op www.vlindermee.be  

 

 

 

 

http://www.vlindermee.be/
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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 

 
Op algemene vraag van de deelnemers van het hemelvaartweekend 
wordt hier het cake recept van Mieke gepubliceerd.  
 
ZACHTE WALNOTENCAKEJES 
 
Ingrediënten: 
 

 85 g walnoten 

 4 eetlepels boter ( is ongeveer 80 g ) 

 100 g witte basterdsuiker of rietsuiker 

 fijngeraspte schil van een halve citroen 

 70 g zelfrijzende bloem 

 2 eieren 
 
 
Bereiding: 
 

 Bekleed een muffinvorm met 12 papieren vormpjes, of zet 12 dubbele 
papieren vormpjes op een bakplaat 

 Hak de walnoten fijn (mag in een keukenrobot op pulseerstand, mag 
geen pasta zijn) 

 Voeg de in stukjes gesneden boter, samen met de suiker, citroenrasp, 
bloem en eieren toe 

 Goed mengen tot een glad mengsel 

 Schep het deeg in de vormpjes (ongeveer 2/3 vullen) 

 Bak de cakejes in een voorverwarmde oven op 190°C gedurende 20 
minuten (of tot ze goed 

gerezen en goudbruin zijn 

 Laat ze afkoelen op een rooster 
 
 
Smakelijk! 
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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 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 juli augustus september 2010 

     
Augustus     
Dinsdag 31/08/2010 20:00 Bestuursvergadering  Mathieu 

Wille 
     
September     
Zondag 12/09/2010 14:00 Nazomer in de Kalkense 

Meersen 
Veer 
Schellebelle 

Zondag 
 
Zaterdag - 
zondag 
 

19/09/2010 
 
25-26/09/2010 

8:00 
 
- 

Daguitstap Kathedralen 
van de Noordzee 
Herteburl weekend 

Rondpunt 
Balegem 
Cugnon 
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