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Edito 
 
Een beetje laat, maar daarom niet minder welgemeend: voor al onze leden 
en sympathisanten een mooi, vreugdevol, gezond en natuurrijk 2014! 
 
In 2014 hernieuwen we alvast enkele samenwerkingen: na een gesmaakte 
samenwerking vorig jaar zetten een 5-tal “duurzame verenigingen” actief in 
Oosterzele opnieuw hun schouders onder een gemeenschappelijk project: 
Samen met Velt, EVA, Oxfam en Trage Wegen organiseren we begin mei een 
“avontuurlijk natuurlijk” weekend voor en met de oosterzeelse 
jeugdbewegingen. Meer hierover verder in de nieuwsbrief. 
 
Voortaan nemen we ook de aankondigingen van de activiteiten van 
Bosgidsen t‟ Aelmoes op in onze nieuwsbrief. Deze groep van ervaren gidsen 
organiseert een aantal keer per jaar een activiteit in en rond het 
Aelmoesenijebos. We dachten dat dit jullie zeker ook zou interesseren. 
 
Verder staan er natuurlijk ook weer heel wat eigen wandelingen en 
uitstappen gepland. Op 16 februari gaan we op tour langs de drie bunkers 
die Natuurpunt rijk is in Oosterzele. Deze worden ingericht als 
winterverblijfplaats voor vleermuizen. Aansluitend vindt ons jaarlijks 
ledenfeest en algemene vergadering plaats met een drankje en een hapje. 
Heb je ambities, suggesties of ideeën, kom dan zeker af! 
 
Goed nieuws kwam er recent ook voor ons natuurgebied Gondebeek: Een 
stukje van de 1200 ha die recent door minister Schauvliege achterstallig 
erkend werd als natuurgebied was dus ons eigenste Gondebeek gebied! 
    
Natuurpunt Oosterzele heeft sedert enkele maanden ook een facebook-
pagina (https://www.facebook.com/natuurpuntoosterzele), alle “vrienden” 
zijn uiteraard welkom! Aan een nieuwe website wordt momenteel nog 
gewerkt, maar daar hoor je binnenkort zeker meer over. 
   
Tot binnenkort, Mathieu 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/natuurpuntoosterzele
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Natuurpunt peilt naar mening van Vlaming over natuur 

Met een grote natuurenquête wil Natuurpunt nagaan hoe de Vlaming denkt 
over de Vlaamse natuur en het natuurbeleid. “Natuur heeft een te groot 
maatschappelijk belang om alleen maar in de coulissen van het Vlaams 
Parlement besproken te worden”, zegt de natuurvereniging. Ze wil met de 
resultaten van de enquête in de aanloop van de verkiezingen van mei 2014 

naar de politiek trekken. 

Op 25 mei 2014 trekken we met zijn allen naar de stembus om nieuwe 
vertegenwoordigers voor het Vlaamse, federale en Europese Parlement aan 
te duiden. “Door de naweeën van de economische crisis lijkt het ordewoord 
na de verkiezingen nog steeds „besparingen‟ te zijn. Voor 
natuurbescherming is dat geen goed nieuws”, meent Natuurpunt. “Zeker 
niet als je weet dat Vlaanderen met 150 vierkante meter natuur per 
inwoner de regio is met de laagste oppervlakte natuur per inwoner in de 

Europese Unie.” 

Volgens Natuurpunt ligt het natuurbeleid nu al onder vuur. “De herziening 
van het natuurdecreet legt de focus op natuur die Europees beschermd is. 
Zonder bijkomende middelen dreigt dat ten koste te gaan van Vlaamse 
natuur die niet op Europese lijsten staat. Zo dreigt natuur op wandelafstand 
ook in de toekomst een utopie te blijven in Vlaanderen”, waarschuwt de 

natuurorganisatie. 

In haar enquête krijgen de bevraagden een aantal opmerkelijke feiten 
voorgelegd, bijvoorbeeld dat slechts een kwart van de honingbijen de 
winter overleeft, dat elke dag 12 voetbalvelden landbouw- en natuurgebied 
onder asfalt en beton verdwijnen en dat elk jaar vier miljoen dieren in het 
verkeer sterven. “Wij vragen ons af of dat burgers ongerust maakt. En of ze 

open staan voor een radicale oplossing”, klinkt het bij Natuurpunt. 

 

UIT HET NIEUWS 
Een kort overzicht van het groot en klein (leuk en 
triest) natuurnieuws (NDS) 
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Tegen eind maart 2014 worden de resultaten verwacht. Natuurpunt zal die 

resultaten gebruiken als basis voor een debat met de Vlaamse politici. 

Meer informatie: www.natuurpunt.be 

 

Natuurpunt opgetogen met Europees visvangstakkoord 

Natuurpunt toont zich tevreden met de beslissing van de Europese 
Visserijraad omtrent de toegestane visvangst in 2014. "Dit is een belangrijke 
stap in het herstel van de vispopulaties in de Europese zeeën. Een goede 
zaak voor de natuur én de visserijsector. De positieve resultaten van 

opgelegde quota kunnen we nu al zien", zegt Nathalie De Snijder. 

Natuurorganisatie Natuurpunt is opgetogen met de beslissing van de 
Visserijraad om overbevissing in Europese wateren verder terug te dringen. 
Dankzij de reeds opgelegde quota is de toestand van de visbestanden 
volgens Natuurpunt geleidelijk aan het verbeteren: "Het aantal overbeviste 
bestanden in de Noordoost-Atlantische Oceaan is van 90 procent in 2005 
gezakt naar 39 procent in 2013. In de Mediterrane en Zwarte zee is de 
situatie minder rooskleurig: daar is nog 88 procent van de visbestanden 

overbevist", weet Nathalie De Snijder van Natuurpunt.  

 

De hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), vorige 
week goedgekeurd door het Europees Parlement, bepaalt dat alle 
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visbestanden ten laatste tegen 2020 duurzaam, dat wil zeggen volgens het 
principe van de 'maximale duurzame vangst', bevist moeten worden. Dat wil 
volgens berekeningen van Natuurpunt zeggen dat er in 2014 27 vissoorten 
duurzaam bevist zullen worden, en 30 in 2015. "Nog veel werk voor de boeg 
dus", beseft Natuurpunt, dat opmerkt dat er nog te weinig betrouwbare 

data zijn om de quota op te baseren.  

"Het is soms moeilijk om in te schatten hoe goed een visbestand het precies 
doet. Een betere datacollectie is met andere woorden broodnodig", vindt 
Natuurpunt, dat de bevoegde ministers en instanties aanspoort door te gaan 
op de ingeslagen weg: "Om algemene duurzame visvangst in 2020 te 
bereiken, moet deze koers aangehouden worden. De positieve gevolgen van 
dit beleid voor de vis(sers) tonen zich nu al door de verhoging van sommige 

quota van bestanden die het goed doen." 

  

 

 

Piet Van der Veken 
 

Stationsstraat 11 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 

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

E-mail: scheldewindeke@bnpparibasfortis.com 
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Opinie: Kappen laanbomen Hofkouterwijk -vervolg 
 

Naar aanleiding van ons opiniestuk over het kappen van de laanbomen in de 
Hofkouterwijk ontvingen we van het Gemeentebestuur een om schrijven 
ook hun visie op te nemen in onze nieuwsbrief. We hebben daar geen 
problemen mee, dus bij deze: 
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Natuurpunt Oosterzele blijft niettegenstaande bij haar standpunt dat het 
een gevaarlijk precedent is om op basis van een aantal klachten dergelijke 
drastische maatregelen te nemen terwijl er weinig of geen objectieve 
gronden voor het kappen blijken te zijn. We nemen hieronder ter staving 
het advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) op: 
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Hieruit blijkt dat het met de zogenaamde “schade” nogal meevalt. Ook 
ontkracht dit advies dat sommige bomen ziek zouden geweest zijn, zoals via 
sommige kanalen bericht werd. Een goede snoeibeurt zoals ondertussen op 
de nog resterende bomen uitgevoerd werd had veel problemen kunnen 
voorkomen. Verder willen we ook nog opmerken dat het compenseren van 
de bomen op een andere locatie weinig afdoet aan het verlies van het groen 
karakter van de wijk in kwestie. Bovendien vinden we het iets te 
gemakkelijk om het verlies aan bomen “te compenseren” op een plaats 
waar reeds een aanplant voorzien was (wellicht gaat het hier over het 
geboortebos aan de overkant van de N42?). Ook worden mooie reeds 
uitgegroeide exemplaren vervangen door nieuwe jonge aanplant en daarom 
vinden we dit dus geen netto aanwinst voor het bomenbestand in 
Oosterzele. 

 

Activiteiten Bosgidsen t’ Aelmoes 

 
Zoals reeds gemeld nemen vanaf nu ook de activiteiten-kalender op van 
bosgidsen t‟ Aelmoes. De activiteiten gaan in principe altijd door in en rond 
het Aelmoesenijebos in Landskouter. Afspreekplaats is meestal aan de 
parking in de Aelmoesenijestraat ter hoogte van Nr. 2. Meer informatie is te 
vinden via de website http://www.aelmoeseneiebos.ugent.be 
 
9 februari om 14u: Bomen in winterbeeld 
 
Bomen vertellen in de winter hun eigen verhaal: als achtergrond voor een 
sombere legende of zwiepend in een storm die door de duivel werd 
opgewekt, enz. 
In de zomer geven bladeren een aanwijzing voor de identificatie van de 
bomen. In de winter is dit een stuk moeilijker. Vooral op een donkere, 
mistige dag zien ze er allemaal even grijs en somber uit. Maar bij nader 
toezien zijn er een aantal kenmerken waarmee we hun identiteit kunnen 
achterhalen. Kleur en vorm van de stam en de kruin stellen ons in staat om 
ze zowel van dichtbij als van veraf te herkennen. Ook knoppen en loten 
stellen ons in staat om er een naam op te plakken. 
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Ook boeiend in de winter,zijn de 
zichtbare nesten die ons tonen dat 
vogels niet alleen de onderste lagen van 
het bos bewonen. 
De Bosgidsen t‟ Aelmoes verwelkomen 
je om een tipje van de winterse 
bomensluier op te lichten en helpen je 
om een aantal bomen op naam te 
brengen aan de hand van hun uiterlijke 
kenmerken. Boommythes, -sages en -
legendes zullen worden gelinkt aan de 
beelden die de bomen in winterbeeld 
weerspiegelen in onze geest. 
 
Waar: Aelmoeseneiebos te 
Oosterzele/Melle 
Afspraak: 09 februari 2014 om 14 uur 
aan de parking in de 
Aalmoezenijestraat, Landskouter ter 
hoogte van nr. 2 
Kosten: GRATIS 
Voorzieningen: in de winter kan het bos 
zeer vochtig zijn en daarom jammer genoeg niet geschikt voor rol- of 
kinderwagens. Laarzen of stevig schoeisel zijn een aanrader. 
In samenwerking met: 
 

 

 

 
20 april om 14u : Voorjaarsbloeiers 
 
Samen met de lente ontwaken ook de eerste bloemen. Voorzichtig steken 
zij hun kopjes boven om dan, geprikkeld door de eerste warme 
zonnestralen, het bos om te toveren tot een kleurrijk schouwspel.  
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Ook het Aelmoeseneiebos 
ondergaat elk jaar deze 
metamorfose. Op deze wandeling 
gaan we samen genieten van de 
kleurenpracht en de wonderlijke 
levenscyclus van deze vroege 
bloeiers. 
 

 
Waar: Aelmoeseneiebos te 
Oosterzele/Melle 
Afspraak: zondag 20 april 2013 
om 14 uur aan de parking in de 
Aalmoezenijestraat te 
Landskouter ter hoogte van nr. 
2 
Kosten: GRATIS 
 
Voorzieningen: in de lente kan 
het bos zeer vochtig zijn en 
daarom jammer genoeg niet 
geschikt voor rol- of 
kinderwagens. Laarzen of stevig 
schoeisel zijn een aanrader. 
 
In samenwerking met: 
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Gondebeek erkend als natuurgebied! 

Zoals we in het editoriaal reeds vermelden, werd ons natuurgebied recent 
nu ook officieel erkend als natuurgebied. Dit als deeltje van de 1200 ha die 
door minister Schauvliege achterstallig erkend werden.  

Deze erkenning is goed nieuws omdat we hierdoor makkelijker aanspraak 
kunnen maken op subsidies, deelnemen aan projecten, beheerploegen 
kunnen aanvragen voor grotere werken, etc.  

Via gerichte aankopen zullen we meer dan ooit blijven streven naar een 
groter aaneengesloten natuurgebied die dan op termijn ook meer 
toegankelijk zal gemaakt worden. Ook het natuurbeheer zal de komende 
jaren verder opgevoerd worden. Heb je zin om specifiek mee te werken aan 
het beheer van ons stukje natuur, laat het dan zeker weten.  

Uw giften om onze plannen verder uit te werken blijven hartelijk welkom, 
waarvoor onze dank. Elke gift, hoe klein ook, is welkom op rekening nr. 
293-0212075-88 met vermelding “6666 – Landskouter – Gondebeek”. Voor 
giften vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest. 
 

 

NATUURGEBIED 

GONDEBEEK 

(JLE) 

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

TOCHT LANGS NATUURPUNT BUNKERS, JAARVERGADERING EN ETENTJE  

 
Zondag 16 februari – 14 uur 
 
Vorig jaar kon Natuurpunt een aantal bunkers overkopen van het Belgische 
leger. Een drietal daarvan, die deel uit maakten van de bunkergordel 
Bruggenhoofd Gent, liggen op grondgebied Oosterzele. Samen met de 
vleermuizenwerkgroep zullen we de bunkers “inrichten” om ze geschikt te 
maken als overwinterplaats voor vleermuizen en tevens het beheer 
verzorgen van het biotoop errond. Op deze manier wordt dit erfgoed ook 
behouden voor de toekomst.  Op 16 februari doen we een wandeling langs 
“onze” drie bunkers en gaan wat dieper in op de historiek van deze 
objecten en op hun tweede leven als vleermuizenverblijf. 
 

 
 
Na de wandeling is er aansluitend ons jaarlijks ledenfeest in 
Gemeenschapscentrum De Ganck waar er op een informele manier 
nagekaart wordt over het voorbije werkingsjaar en plannen gemaakt 
worden voor het komende jaar. Heb je opmerkingen, suggesties, tips of 
wens je in de toekomst met ons mee te werken, kom dan zeker af! 
 
We sluiten de middag af met een rijk gevulde tafel (broodjes en divers 
beleg), uiteraard vergezeld van een lekker biertje of goed glas wijn. 
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Afspraak: 14 uur stipt aan het kerkplein van Moortsele voor de wandeling. 
Wie later wil aansluiten voor het ledenfeest en etentje is welkom in GC De 
Ganck vanaf 16 uur. 
 
Inschrijven verplicht voor wie achteraf wil blijven eten, deelname is 6 euro 
per volwassene, 4 euro voor kinderen tss. 6 en 12 jaar.   
 
Voorzie stevige waterdichte schoenen of laarzen voor de wandeling 
 
Meer info en inschrijven: Mathieu (mathieu.wille@gmail.com of 0474 
316304) 
 
 

WATERVOGELWANDELING IN JABBEKE 
 

Zondag 2 maart 
 

Deze wandeling voert ons  rondom een grote waterplas van ongeveer 40 ha, 
de Hoge Dijken genaamd , ontstaan door grondwinning voor de aanleg van 
de E40 in de jaren zestig. Het gebied beslaat 52 ha en is een vaste 
verblijfplaats van eenden en ganzen. 

De aantallen kunnen oplopen tot 6000 exemplaren. Voorts treffen we er ook 
smienten, slobeenden, wintertaling e.d. aan. 

Het gebied zelf is zo'n 20 jaar terug  aangeplant met wilg, els, berk, eik, 
slee - en meidoorn. 
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In het voor - en najaar biedt het gebied een rustplaats voor talloze  
trekvogels . 
We nemen onze tijd om de aanwezige watervogels te observeren, langsheen 
de waterkant en de aanwezige vogelkijkhutten. 

Vertrekpunt carpoolparking Krefel in Wetteren, om 13 uur. 
Warme kledij, stevige schoenen, telescoop en/of verrekijker. 

Info:  Jean-Luc (0477/930 325, jean_luc_eggermont@hotmail.com) 

 

WANDELING IN DE WELLEMEERSEN IN DENDERLEEUW 
 

Zondag 13 april 
  

Met deze wandeling van ongeveer 11 km maken we kennis met de natte en 
moerassige hooilanden van dit gebied. 
Het zijn intact gebleven overstromingsgebieden van de Dender  met een 
unieke fauna en flora, waarbij knuppelpaden ons over de natste stukken 

mailto:jean_luc_eggermont@hotmail.com
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van dit gebied leiden. 

  

 
Vertrek: markt Scheldewindeke om 14 uur of ter plaatse aan het Kasteeltje 
in de Stationsstraat, Denderleeuw 

Stevige stapschoenen en verrekijker 

 
Info:  Jean-Luc (0477/930 325, jean_luc_eggermont@hotmail.com) 

 
 

AVONTUURLIJK? NATUURLIJK! 
 

Zaterdag en Zondag 3 en 4 mei 
 
Op 3 en 4 mei, telkens van 13u30 tot 17u, zijn we co-organisator van een 
activiteit voor en met de verschillende oosterzeelse jeugdbewegingen in en 
rond het erfgoedhuis in Moortsele. De kinderen (leeftijdsgroep 6 tot 10) 
kiezen elk een 3-tal workshops uit het diverse aanbod uitgewerkt door de 

mailto:jean_luc_eggermont@hotmail.com
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verschillende verenigingen (vegetarisch koken, zaadbommen maken, 
chocoladespel, nestkastjes timmeren, …). De ouders zijn achteraf welkom 
op een kleine receptie met door de kinderen gemaakte hapjes. 
 
Deelnamekost is 2 Euro per kind. Inschrijven (mogelijk vanaf maart) is 
verplicht en gebeurt via de website www.avontuurlijknaturlijk.be. Kinderen 
die lid zijn van de deelnemende jeugdbewegingen hebben voorrang, maar 
de resterende plaatsen staan open voor andere kindjes. Er snel bijzijn zal 
wel de boodschap zijn!     
 

 
 
 

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

Daguitstap Zoniënwoud 

 
Als aanvulling op onze algemene vergadering van vorig jaar 
(gastspreker Dirk Raes over het project “dood doet leven”) stond er in 
oktober een daguitstap naar het Zoniënwoud op het programma. Dirk, 
boswachter van het ANB, nam ons deze keer “live” op sleeptouw 
doorheen een van de mooiste bosgebieden van ons land. Met Henk 
Verstraelen onder de deelnemers werd dit terzelfdertijd ook een 
paddenstoelen-wandeling.  
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AVONDWANDELING/ETENTJE IN GENT: NOCTURNE CULINAIR 
 

Vizit vzw stelde een wandeling voor door de oude binnenstad, met 
onderweg een avondmaal. Meer kreeg ik niet te horen bij de reservatie 
ervan, het moest een verrassing blijven voor de deelnemers. Start aan de St 
Baafs kathedraal, en alweer leerden we veel bij uit het rijke Gentse 
verleden. We hebben al vele gidsen gehad, maar deze stak er toch 
bovenuit! Alvast een verrassing die we als positief konden ervaren! Halfweg 
de wandeling was er tijd voor het avondmaal. Het maal zelf was lekker, 
maar o zo afgemeten weinig. Idem met de koffie. Ronduit krenterig te 
noemen, ik deed dan ook mijn beklag bij Vizit erover. Een verrassing die de 
meeste mensen als negatief ervoeren. Gelukkig maakte de gids met deel 
twee van de wandeling veel goed, met een gesmaakt bezoek aan de 
restanten van de St Baafs Abdij.    

 



 
 
 

 

 
 
 
 

 

UITNODIGING 
ALGEMENE VERGADERING 

NATUURPUNT OOSTERZELE 
 
 

Zondag, 16 februari 2014 
 

GC De Ganck, Moortsele 
 

Aanvang: 16u 
 

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! 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

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 2014)? 

 
 

Bekijk alle voordelen 
*  De Natuurpunt wandelgids met 66 uitgestippelde wandelingen en 
fietstochten in de mooiste natuurgebieden van België  
*  Vier maal per jaar het kleurrijke ledentijdschrift Natuur.blad. 
*  Word je lid van Natuurpunt Oosterzele, dan krijg je vier maal per 
 jaar onze nieuwsbrief.  
*  Een volledig aanbod van honderden activiteiten in gans Vlaanderen.  
*  Korting in onze winkel en bij tal van partners.  
 
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 maak je online lid via de website 
www.natuurpunt.be of bel op 015 - 29 72 50  
    

 

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

 
Voorzitter Mathieu Wille (MW) 09 231 74 95 
Penningmeester Barbara Ooghe (BO) 09 – 231 74 95 
Redactie Barbara Ooghe (BO) 09 – 231 74 95 
Reservatenwerking Jean-Luc Eggermont  (JLE) 09 - 362 05 80 
Inventarisatie Jean-Luc Eggermont  (JLE) 09 - 362 05 80 
Algemene werking Marc De Geyter  (MDG) 09 - 362 01 01 
 Nico De Smedt (NDS) 0496 – 59 77 36 
 Marc De Spiegeleer (MDS) 0499 - 15 76 17 
 
Natuurpunt Oosterzele 
St. Martensdries 14, 9860 Balegem 
Tel: 09 231 74 95  
e-mail: bestuur@natuurpuntoosterzele.be 
 
Redactie e-mail: redactie@natuurpuntoosterzele.be 
Website: www.natuurpuntoosterzele.be 
 

 

http://www.natuurpuntoosterzele.be/


 
 
 

 

 
 

Activiteiten januari - februari – maart – april 2014 

     

Februari     

Zondag 16/02 14u Bunkerwandeling, 
jaarvergadering en etentje 

Kerkplein 
Moortsele 

     

Maart     

Zondag 02/03 13u Wintervogelwandeling in 
Jabbeke 

Krefelparking 
Wetteren 

     

April     

Zondag 13/04 
 

14u Wandeling Wellemeersen Markt 
Scheldewindeke 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 


