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Winterwandeling en nieuwjaarsreceptie
We wensen iedereen een gezond en aangenaam 2017. En we
nodigen alle buren en sympathisanten alweer uit voor onze
jaarlijkse winterwandeling die start op zondag 29 januari 2017 om
9 uur aan het museum in Ename. Voorzie stevig en waterbestendig
schoeisel! Tegen 12 uur komen we aan in onze loods, Boskant 56,
Oudenaarde. Daar kan je dan genieten van een originele
nieuwjaarsreceptie in een apart decor.

Ook de andere uilen die hier voorkomen, bosuil, ransuil en steenuil
hadden het zeer moeilijk. De knaagdierenpopulatie was dit jaar
immers veel kleiner dan anders door die natte lente.

Boomplantactie op 11 maart
Zaterdag 11 maart 2017 organiseert werkgroep Bos t’Ename
samen met het Agentschap voor Natuur en Bos een extra werkdag
om op verschillende plaatsen bomen te planten.
Bos t’Ename was tot 1851 een aaneengesloten bos van 200 ha. Na
die periode is het grootste deel van het bos ontgonnen om er
de
akkers van te maken. Op het einde van de 19 eeuw werd vrij snel
een 63-tal ha van de oorspronkelijke oppervlakte terug bebost. Het
grootste deel daarvan gebeurde ten noorden van de Kattenberg,
het deel dat we nu Grotenbos noemen. Een kleiner deel werd ten
zuiden van de Kattenberg bebost, met name tussen Wolvenberg
en Kattenberg. Dit deel kreeg de naam Wallebos. Aan de
Kattenberg blijft er tot vandaag een gat van enkele honderden
meter tussen Grotenbos en Wallebos. Hierdoor is voor veel
planten en dieren de afstand tussen de 2 delen te groot om die te
overbruggen. Door deze boomplantactie zal het historische Bos
t’Ename na 166 jaar op relatief korte termijn terug een
aaneengesloten bos vormen.
We zijn uiteraard op zoek naar veel helpende handen om de
talrijke boompjes geplant te krijgen. Wie mee wil helpen komt bij
voorkeur om 9u naar de loods of tegen 9u15 naar de los
halverwege de Kattenberg. Ook ‘s namiddags kan je op de
Kattenberg om 13u30 nog aansluiten bij de plantactie.
Als je van plan bent om mee te helpen, stuur dan liefst een mailtje
naar pieterblonde@hotmail.com. Breng ook een spade mee als je
kan (liefst met je naam of merkteken erop aangebracht). Ook
laarzen of waterdichte schoenen zijn aan te raden. Eventueel ook
een eigen drinkbeker.

foto Lars Reychler

Kop van de maand: Lars Reychler
Lars is leerkracht van beroep in Bernardus Technicum. Samen met
zijn leerlingen, alsook met anderen, komt hij graag werken en de
natuur bestuderen in het bos. Om het reservaat te steunen gaf hij
e
bij de geboorte van Viktor, zijn 3 kindje, het rekeningnummer op
van Bos t’Ename om met het ingezamelde geld extra natuurgebied
te kunnen aankopen. Sinds 2016 maakt Lars ook deel uit van onze
stuurgroep. Lars heeft zich ondertussen vastgebeten in het
bestuderen van nachtvlinders.

Werkdag 28 januari
Nu zaterdag is het weer werkdag. In de voormiddag gaan we de
loods opruimen en klaarzetten voor de receptie van zondag en
daarna doen we verder met de houtkap. Je kan trouwens elke
laatste zaterdag van de maand meehelpen. Telkens van 9u tot 12u
en/of 13u30 -tot 17u aan de loods, Boskant 56, Oudenaarde.
Drank en middageten is voorzien. Info: pieterblonde@hotmail.com
0488/362.279 of guido.tack1@telenet.be 0474/900.230.

waarnemingen.be
Op 19 november fotografeerde Lars Reychler deze jagende kerkuil
nabij de Konijnenberg. 2016 was een bijzonder slecht uilenjaar,
vooral door het erg wispelturig en fris lenteweer tijdens de
broedperiode.

Steun ons door je lidgeld van 10 euro over te schrijven op
rekeningnr BE18 0010 8881 2165 van Werkgroep Bos t'Ename

