Bos t’Ename

Nieuwsflits

Februari 2013

Bos t’Ename en Engelse bossen op foto

Waarnemingen.be

De stuurgroep organiseert op vrijdag 1 maart
2013 om 20u een open bestuursvergadering met
fotoreportages waar iedereen op uitge-nodigd is!
Place to be: de loods aan de Braambrugstraat.

Vorige week postte Stephaan D’Haeyer voor het
gebied de 20.000ste waarneming op het platform
waarnemingen.be, meer bepaald een gaai in het
Volkegembos. Dat er al 20.000 waarnemingen
ingevoerd zijn, heeft uiteraard eerst en vooral te
maken met de vele mensen die waarnemingen in
ons reservaat doen en die spontaan op het
platform plaatsen, waarvoor heel veel dank.

Het wordt een terugblik op de viering van 20
jaar Bos t’Ename en een reportage van onze
jarenlange fotomonitoring. Sinds 2005 wordt er
immers elk seizoen op een 100-tal plaatsen in het
bos een foto gemaakt. Aan de hand van goed
gekozen fotoreeksen bekijken we enkele evoluties
die het resultaat zijn van het beheer in het
gebied.
Daarnaast brengt Pieter Blondé verslag uit van
zijn bezoek aan een aantal Engelse bossen. Heel
wat van die Engelse bossen kunnen ons inspireren
voor het verdere beheer van Bos t’Ename. Heel
wat fotomateriaal van deze bossen komt volgens
verschillende thema’s aan bod, o.a. bos- en
wastinebegrazing, hak- en middelhoutbeheer,
historische ecologie, groenhout bewerking,…
Vrijdag wordt dus een avond vol impressies die
aansluiten bij onze beheervisie. Maar verwacht
niet de mooiste foto’s van een natuurfotograaf

Maar we hebben de laatste tijd ook veel energie
gestopt in het invoeren van oude waarnemingen
(zelfs uit 1855 !), waardoor waarnemingen.be nu
volop als gebiedsarchief functioneert. Even
grasduinen in de oude waarnemingen kan erg
plezant zijn. Voor wie toevallig nog oude
waarnemingen heeft in notitieboekjes, op de PC of
op en dictafoontje, geef ze ons alstublieft door of
plaats ze alsnog op www.waarnemingen.be. Een
account aanmaken is in een wip gebeurd!

Leuke recente waarnemingen zijn bijvoorbeeld
kleine barmsijs, rolrond vliegend hert dat
gevonden werd in knotessen en de waarnemingen
van dwergspitsmuis in een nestkast.

Lidgeld 2013
Nieuwjaarswandeling en -receptie
Onze jaarlijkse nieuwjaarswandeling ging door op
zondag 27 januari 2013. Er lag nog een beetje
sneeuw, de grond was hard en glad, het waaide
en het regende. M.a.w. het was geen weer om
een hond buiten te laten. Desondanks daagden er
een 50 tal dappere stappers op. Na het trotseren
van de weersomstandigheden werden ze in de
loods
opgewacht
door
de
fantastische
cateringploeg van het Enaams feestcomité. De
soep werd geschonken door restaurant Noni’s. We
willen hen langs deze weg hartelijk danken.

Nog eens een warme oproep om je lidgeld te
betalen door overschrijving van 8 euro op
rekeningnummer BE18 0010 8881 2165 van de
Werkgroep Bos t'Ename, Wallestraat 22, 9700
Ename.

Volgende werkdagen
Zaterdag 23 februari, 9 en 30 maart zijn er
werkdagen gepland. Afspraak telkens om 9 uur of
13.30 u aan de loods, Braambrugstraat 43,
Oudenaarde. Volgende werkdagen zullen we in
hoofdzaak in het hout werken.
Info: 0488/362.279 of op
webstek www.bostename.be
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