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Editoriaal 
 
Wie er bij was op onze nieuwjaarsdrink, onze nieuwsbrief ontvangt of ons 
volgt op Facebook, zal het zeker al gemerkt hebben. Onze groeiende, 
enthousiaste ploeg vrijwilligers wil de komende jaren inzetten op het 
realiseren van meer natuur in Oosterzele en omstreken.  Zij het door ons 
natuurgebied Gondebeekvallei verder uit te breiden, onze plannen rond de 
Driesbeekvallei verder uit te werken, of door de vele “kleine” projecten die 
we hebben lopen rond bescherming van amfibieën, uilen, oeverzwaluwen, ...  
Natuur realiseren vraagt echter ook heel wat geld. Geld dat onze lokale 
afdeling grotendeels zelf moet opbrengen. Aangezien iedereen echter ook 
baat heeft bij meer natuur, zijn we niet te “beschaamd” om hiervoor ook 
jullie steun te vragen. Met alle bijdrages samen, kunnen we heel wat moois 
realiseren. 
  
Het doet ons dan ook deugd dat onze deelname aan “Expeditie Natuurpunt” 
zo goed onthaald werd en al een aardig bedrag opleverde voor de aankoop 
van nieuwe natuur in de streek. Maar het kan uiteraard nog beter. 
“Fondsenwervingsactiviteiten” hoeven echter niet saai te zijn. We willen 
jullie in de eerste plaats ook vooral leuke activiteiten brengen. Zo hebben 
we binnenkort de (reeds uitverkochte) benefietvoorstelling van Wouter 
Deprez in de Kluize. Op 5 mei organiseren we voor de eerste keer een 
zogenaamde Nature Trail in en rond het Aelmoeseneiebos. Voor een kleine 
deelnamekost (die integraal naar natuurverwerving gaat) kan groot en klein 
een sportieve middag midden in de natuur beleven. 
 
Daarnaast uiteraard nog heel wat ander boeiends zoals een voordracht over 
de “Aziatische hoornaar”, een biotoopstudie, beheerwerken en een 
“opendeur” bij Balegro en de oeverzwaluwen.  
 
 
Tot binnenkort, Mathieu 
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Natuurpunt Oosterzele doet mee aan Expeditie Natuurpunt 
 

 
 
Je hebt het wellicht al gehoord, Natuurpunt Oosterzele doet mee aan 
Expeditie Natuurpunt. Dit is een sponsor-challenge om geld in te zamelen ten 
voordele van de natuur. Met twee teams van 5 personen, doet een groot deel 
van ons bestuur mee aan deze uitdaging. We hebben gekozen voor de 
combitocht van Lummen naar Mechelen: de eerste dag 35 km per kano, de 
tweede dag 30 km te voet. Slapen doen we onder de blote hemel. 
Het doel is dus niet om ons bestuur op vakantie (zei het een avontuurlijke) 
te sturen. Expeditie Natuurpunt is bedoeld om geld in te zamelen voor lokale 
natuuruitbreiding. Het sponsorgeld komt rechtstreeks op een rekening van 
Natuurpunt gelinkt aan een specifiek lokaal project, bij ons is dat de 
Gondebeekvallei. Uw bijdrage komt dus zeker goed terecht en kan alleen 
gebruikt worden voor de aankoop van nieuwe natuur in onze regio. 
Bij het schrijven van deze tekst hebben onze beide teams reeds het minimum 
bedrag van 1500 euro verzameld. Maar uiteraard stopt het hier niet. Aankoop 
van natuurgebied kost veel geld. Geld dat Natuurpunt weliswaar voorschiet, 
maar uiteindelijk moet de lokale afdeling wel minstens 50% van de kosten 
dragen. Aangezien we ambitieuze plannen hebben om op termijn een groen-
blauwe corridor te maken tussen het Aelmoeseneibos en de Makegemse 
bossen, moeten we dus sterk inzetten op fondsenwerving. 

NATUURNIEUWS 
UIT DE REGIO 
(DF) 

In deze rubriek houden we jullie op de hoogte over het 
reilen en zeilen van de natuur in Oosterzele en 
omliggende gemeenten 
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Uw steun voor onze teams (en dus de lokale natuur) is nog steeds meer dan 
welkom: 
https://expeditie.natuurpunt.be/project/16867 (Team Gondebeek 1) 
https://expeditie.natuurpunt.be/project/16942 (Team Gondebeek 2) 

Voor giften vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest. 
Om extra fondsen te werven, organiseren we op 5 mei ook nog een sportieve 
activiteit midden in de natuur met name onze Nature trail, meer info 
daarover bij komende activiteiten). 
 
 
Ook de natuur is soms slachtoffer van vandalisme  
 
Voor het tweede jaar op rij moeten we vaststellen dat het werk van onze 
vrijwilligers soms ten prooi valt aan brute en zinloze vernielzucht.  
Een paar jaar terug hebben we een bunker ingericht ter ondersteuning van 
overwinterende vleermuizen. Deze beestjes hebben het in ons verstedelijkt 
Vlaanderen niet gemakkelijk. Er leven hier 17 soorten vleermuizen van de 23 
in België voorkomende soorten. Van die 17 zijn er niet minder dan 13 soorten 
ernstig bedreigd. Alle hulp is dus zeer welkom. Cruciaal voor een goede 
overwinteringsplaats is dat ze rust biedt aan de vleermuizen. Verstoring van 
hun winterslaap kan letterlijk dodelijk zijn. Daarom worden 
vleermuisbunkers afgesloten voor het publiek. Een bijhorend infobord zorgt 
ervoor dat een toevallige passant daarover goed geïnformeerd wordt.  
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Maar blijkbaar is dat voor sommige mensen toch niet voldoende want recent 
werd de toegang tot de bunker 
opnieuw en deze keer met het gebruik 
van zwaar materiaal opengebroken en 
volledig vernield. NPO overweegt om 
het vandalisme te laten vaststellen 
door de politie en om klacht neer te 
leggen.
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Tijdens de werkdagen van de  afgelopen maanden mochten we verschillende 
nieuwe vrijwilligers verwelkomen in onze ploeg. Dankzij de tomeloze inzet 
van iedereen hebben we ondertussen een heleboel werk verzet in het 
reservaat. Niet alleen namen we de knotwilgen onder handen, maar zijn 
ondertussen ook de oude betonnen weidepalen en de ingegroeide 
prikkeldraadafsluiting verwijderd.  
 
In de loop van de maand februari heeft de terreinploeg van Natuurpunt met 
een kraan de dichtgeslibde grachten terug vrijgemaakt zodat  het overtollige 
regenwater via deze gracht opnieuw vlot afgevoerd wordt naar de 
Gondebeek. Ons natuurgebied ligt er weer netjes bij en is klaar voor de lente. 
 

 
En dat werken in ons natuurgebied gewoon heel leuk is, bewijst deze foto. 
Ook goesting in wat frisse lucht? Je bent welkom. De data vind je bij de 
komende activiteiten. 
 

NATUURGEBIED 
GONDEBEEK 

(JL) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Landskouter 
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Hoornaar (Vespa Crabro) 
 

De hoornaar was tot vorig jaar een vrij ongekend insect. De opkomst van de 
Aziatische hoornaar echter bracht hier verandering in. Vorige zomer werd 
deze exoot steeds vaker gespot, én verward met onze eigen Europese versie.  

De Europese hoornaar behoort tot de familie van de Vespidae, de 
plooivleugelwespen. In België en de rest van Europa is de Vespa Crabro forma 
Germana de inheemse soort. Van 1950 tot 1980 kende de hoornaar een dipje, 
waarna hij terugkwam als belangrijk onderdeel van ons ecosysteem. De 
Europese hoornaar is de grootste wesp. De mannetjes kunnen tot 26mm lang 
worden, de vrouwtjes tot 27mm en de koninginnen maar liefst tot 35mm! 
Hiermee zijn ze 2 à 3 keer groter dan de gewone wesp. Ze hebben geel-
zwarte tekens op hun achterlijf, maar de kop, borst en de basis van het 
achterlijf zijn kenmerkend roodbruin gekleurd.  

SOORT IN DE 
FOCUS  
(SL) 

In deze rubriek plaatsen we een soort (dier, plant of 
zwam) in de spotlights. We beperken ons tot soorten die 
op het grondgebied van Oosterzele voorkomen. 
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Hoornaars leven in kolonies, maar enkel de jonge koninginnen overwinteren. 
Zij werden in de late herfst bevrucht door een mannetjeshoornaar, 
verschuilen zich de ganse winter, en vliegen terug uit vanaf half april. Op een 
verscholen plaats – een nestkastje, schuur, holle boom… - begint een koningin 
met een heel klein nest, gemaakt uit cellulosevezels. Ze legt er een tiental 
eitjes in, waaruit haar eerste werksters komen. Deze werksters nemen erna 
de bouw van het verdere, bolvormige nest over. De ganse zomer worden 
onvruchtbare werksters geboren. Pas in de nazomer zorgt de koningin voor 
geslachtsrijpe werksters en mannetjes. Van zodra deze geboren worden, 
wordt de koningin verwaarloosd en sterft ze. De geslachtsrijpe werksters 
paren, en blijven na de eerste nachtvorst alleen achter.  

Je kan een nest van een Europese hoornaar rustig naderen tot op 1 meter 
afstand. De hoornaar zal zelden aanvallen, tenzij ze zich bedreigd voelt. 
Anders dan de gewone wesp, is de hoornaar niet geïnteresseerd in zoetigheid. 
Ze zal de mens dus geen overlast bezorgen tijdens een gezellige picknick. De 
hoornaar voedt zich voornamelijk met vliegen en muggen. Zij doodt ze met 
haar gif, waarna de prooi vermalen wordt en als papje aan de larven 
opgediend wordt. De larven op hun beurt geven een suikerrijke stof af die de 
werksters voedt. Ze jaagt zowel overdag als ’s nachts. Af en toe voedt een 
werkster zich ook met plantensap, voornamelijk van de klimop en van de 
honingdauw die bladluizen op boswilgen afscheiden. Ook (honing)bijen en 
wespen kunnen ten prooi vallen van de hoornaar, maar dat in slechts kleine 
aantallen. De Europese hoornaar zal bijenvolken niet massaal belagen.  

De hoornaar heeft niet zoveel natuurlijke vijanden. Veel dieren laten haar 
met rust. Haar gif is dan ook sterk. Daarom imiteren enkele andere insecten 
haar: zo lijken de Stadsreus en Hoornaarsvlinder wel vliegen en vlinders in 
een hoornaarsjasje. De Wespendief vindt de larven van een hoornaar echter 
een heerlijk lekkernij.  

Sinds de opkomst van de Aziatische hoornaar, worden hoornaars door de mens 
massaal vernietigd. Ook de Europese. Zeer jammer, want de Europese is een 
belangrijk onderdeel in ons ecosysteem. Het is dus van groot belang om het 
verschil te leren tussen de Europese en Aziatische versie: qua uiterlijk, maar 
ook qua gedrag en impact op een biotoop.  

Gebeten 😉 om hier meer over te weten? Kom dan naar onze voordracht 
rond de Aziatische hoornaar. Voor meer info: zie komende activiteiten!
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Help jij Eggie de weg zoeken? 

 

 

In het bos leven veel herten. Vandaag is 
een heel bijzondere dag, want ze gaan 
samen met de kindjes  van           
mevrouw Elsiepad op uitstap.  

Maar er wacht hen een uitdaging. Met 
z’n allen willen ze de baan oversteken. 
Maar waar zitten de 10 kindjes van 
mevrouw Elsiepad? Vind jij ze alle 10? 

NATUUR.KIDS  
(HG) 

Omdat onze kinderen een plaatsje in de natuur 
verdienen, maken wij alvast wat ruimte voor hen vrij in 
deze nieuwsbrief. 
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Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
 
‘PLANNEN VOOR PLAATS’, NIEUWJAARSDRINK EN LEDENVERGADERING 
 
Mieke was één van de aanwezige leden op deze activiteit. Hieronder lees je 
haar verslag. 

 De vonken sloegen over van 2018 naar 2019, van oud naar nieuw, van de iets 
oudere generatie naar de jongere. Deugddoend om te zien hoe initiatieven 
die het voorbije jaar genomen werden, gedragen worden door een groep 
enthousiaste mensen. 
De nieuwe dynamiek was al voelbaar bij het binnenkomen van de zaal. Een 
groepje levendige kinderen werd er geanimeerd begeleid en in hun 
creativiteit gestimuleerd. Hun jeugdig hartje werd er alvast warm gemaakt 
voor de natuur. 
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Eerst stond de film ‘Plannen voor plaats’ op het programma. Die werd op een 
begeesterende manier ingeleid door een bevlogen bestuurslid. Zeker even 
boeiend als de film zelf. 
 

Met een vlotte presentatie werd het jaaroverzicht van NP-Oosterzele 
uitgebreid uit de doeken gedaan en werd geïllustreerd hoe talrijk de acties 
van het voorbije jaar waren.  
En een nieuwjaarsreceptie zou geen nieuwjaarsreceptie zijn zonder een 
drankje en een selfmade hapje. De sfeervol aangeklede zaal verpopte zich al 
snel tot een ontmoetingsplaats van mensen die elkaar ongedwongen een 
warm hart toedragen.  
Het nieuwe jaar luidt zich intussen in. Een jaar waarin nieuwe stappen 
worden gezet, ondersteund door een groeiende groep van mensen met een 
uitgesproken liefde voor de natuur. 

Mieke 
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AMFIBIEËNOVERZET         DOOR ONZE VRIJWILLIGERS 
 
Hanne is vrijwilligster bij de werkgroep Soortenbescherming en helpt vanaf 
dit jaar ook bij de paddenoverzet. Ze beschrijft haar eerste ervaringen.  
 
Ik kreeg enkele weken geleden de vraag of ik geen zin en tijd had om mij te 
engageren voor de paddenoverzet dit jaar. Daar moest ik niet lang over 
nadenken. Na een infovergadering werd mij de donderdag toegewezen als 
vaste “check-dag”. De twee te controleren locaties dit jaar zijn ‘Hoek ter 
Hulst’ en de ‘Lembergestraat’.  

 
Een korte nota voor de geïnteresseerden 
van zo’n jaarlijkse paddentrek: zodra de 
nachttemperatuur in het voorjaar 
minimum 8 graden bedraagt en het 
voldoende vochtig is, komen de padden 
uit hun schuilplaats en trekken ze naar 
een nabijgelegen waterplas. Onderweg 
zoeken de mannetjes naar een geschikt 
vrouwtje. Eenmaal aangekomen in de 
poel, zet het vrouwtje haar eitjes af en 

worden ze bevrucht door het mannetje. Aangezien de dieren tijdens deze 
trek soms drukke wegen moeten oversteken, bestaat een reëel gevaar om 
plat gereden te worden. Vandaar het belang van deze actie! 
Donderdag 28 februari was ik samen met Dirk op post aangezien het de eerste 
keer was dat ik dit zou doen. Het werd al snel duidelijk dat de grote trek 
begonnen was. In totaal hebben we die nacht ongeveer 200 amfibieën naar 
een poel aan de overkant 
geholpen! Het merendeel 
hiervan waren padden. 
Jammer dat ik geen 
geluidsfragment kan 
toevoegen, want ik was 
echt verrast door het geluid 
dat ze maakten!!  
 
Ook kwamen we één 
alpenwatersalamander 
tegen. De meest 
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uitzonderlijke vondst van de avond was een groene kikker. Dirk legde uit dat 
deze dieren normaal pas tegen eind april de oversteek maken.  
 
Na een geslaagde avond –waarbij helaas ook enkele slachtoffers op de weg 
genoteerd werd- keerden we terug huiswaarts. Volgende week sta ik met 
plezier weer paraat! 
 

Hanne 
 
 
Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief liep de paddentrek stilaan op zijn 
einde. Dat is iets vroeger dan vorige jaren waardoor we jullie de resultaten 
van de overzetactie van 2019 in deze editie van de nieuwsbrief al kunnen 
meegeven. Het was net zoals vorig jaar een ‘rijk’ paddenjaar. Het is 
hoopgevend dat het aantal padden duidelijk in de lift zit. Dat motiveert ons 
om er volgend jaar opnieuw energie en tijd in te investeren. Jammer genoeg 
is die positieve trend niet zo overtuigend voor de kikkers en de salamanders. 
Daarom willen we met Natuurpunt Oosterzele bijkomende poelen aanleggen 
om die soorten extra overlevingskansen te bieden. 
 

Totaal 

Jaar Padden Kikkers Salamanders 

2019 1035 15 13 

2018 1290 38 6 

2017 639 24 11 

2016 739 19 16 

2015 942 48 41 
 

Lembergestraat 

Jaar Padden Kikkers Salamanders 

2019 409 4 7 

2018 615 11 1 

2017 273 15 9 

2016 281 11 6 

2015 409 29 30 
 

Hoek ter Hulst 

Jaar Padden Kikkers Salamanders 

2019 626 11 6 

2018 675 27 5 

2017 366 9 2 

2016 458 8 10 

2015 533 19 11 
 

 
Wil jij volgend jaar, net als Hanne ook meewerken aan de paddenoverzet 
van Natuurpunt? Laat het ons dan nu al weten op 
info@natuurpuntoosterzele.be . We houden je dan verder op de hoogte. 
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CURSUS AMFIBIEËN EN REPTIELEN 
                                             DOOR JOERI CORTENS, DOMINIQUE VERBELEN EN DIRK 
 
Yves was samen met 33 andere enthousiastelingen ingeschreven in deze 
cursus die georganiseerd werd door de afdeling Oosterzele en Boven-
Schelde. Yves heeft ons zijn indrukken gemaild. 
 
Joeri Cortens, een gepassioneerde natuurliefhebber voor wie alle facetten 
van natuurbeleving geen geheimen kent brengt twee avonden een boeiende 
les over amfibieën en reptielen in het ontmoetingscentrum van Lemberge.  
Geen moeite was hem te veel om op zo’n ecologische mogelijke manier 
vanuit het verre Olen tot Lemberge te komen: gecombineerd vervoer met de 
fiets, vervolgens de trein en aansluitend met Cambio (al dan niet een 
elektrisch model). Dat alles om ons de nodige kennis en liefde over te 
brengen voor de kwetsbare wezens die amfibieën zijn.  
 

Slangen mogen dan al beter 
vertegenwoordigd zijn in het verre 
Limburg waar zelfs succesvolle 
herintroducties worden gedaan van 
ringslangen (rare jongens toch die 
Limburgers, zegt dan iemand met een 
fobie voor slangen), veel dichter bij huis 
vinden wij de enige plek in Vlaanderen 
waar we alle vijf de inheemse soorten 
salamanders terugvinden.      

De Makegemse bossen waar een afsluitende wandeling doorgaat op 30 maart 
bieden een geschikt biotoop voor zowel de alom bekende 
alpenwatersalamander met z’n mooi oranje buikje, de meer zeldzame 
vinpootsalamander en kleine watersalamander, de kamsalamander met z’n 
prehistorische look en zelfs de vuursalamander.  
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Deze bossen vormen een mooi restant 
van een heel oud en uitgebreid 
boscomplex. Het gebied biedt onder 
meer een hele reeks poelen binnen een 
straal van enkele honderden meters. 
Van diepe poelen die het hele jaar 
door water bevatten tot andere die 
droog komen te staan in de warmere 
jaargetijden. En precies deze biotopen 
verkiezen die diertjes als leefgebied.  
 
Amfibieën vormen een oeroude levensvorm die nog sterk afhankelijk is van 
het water om er zich in voort te planten. Ook aan land heeft het diertje een 
vochtige omgeving nodig zodat het niet zou uitdrogen. Daarom zoekt het 
rottend hout op of een stapeltje stenen waar het langer vochtig blijft. 
Joerie vertelde honderduit over deze bijzondere diertjes. Enkele weetjes 
mag ik u niet onthouden:  
- een pad kan tot 30 jaar leven en deze die je in je eigen tuin ontmoet zijn 
wellicht steeds weer dezelfde.  
- hoe rommeliger je tuin hoe meer kansen je de beestjes biedt.  
- de bruine kikker is een landkikker en zoekt alleen het water op bij de 
voortplanting.  
-  de groene kikker neemt vele 
gedaantes aan, niet verwonderlijk 
dat we twijfelen om hem te 
determineren: gerangschikt van klein 
naar groot onderscheiden we de 
poelkikker, de middelste groene 
kikker en de meerkikker. Eigenaardig 
genoeg planten ze zich soms 
onderling ook voort om hybride 
vormen te ontwikkelen die toch ook 
weer vruchtbaar zijn.  
 
Heel boeiend allemaal. Van harte dank Joeri voor de aangename en leerrijke 
lessen.  

Yves 
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JAWADDE EEN PADDE        DOOR MATHIEU, CARLA EN DIRK 
 
Meer dan 50 inschrijvingen voor een activiteit op een zondagochtend, dat 
hadden we niet durven hopen. De trek van de amfibieën is duidelijk iets wat 
veel mensen voldoende boeit om er hun zondagochtend voor op te geven. 
Het was een beetje fris, maar het winterzonnetje deed toch haar best om 
ons op temperatuur te houden. 
Hoewel de paddentrek al bijna op zijn einde liep, waren er toch nog 

voldoende beestjes voorhanden om de 
vele kinderen en volwassenen een beeld te 
geven van het wereldje van de amfibieën. 
Naast de padden konden we ook 
verschillende soorten salamanders laten 
zien en zelf de typische snoeren van 
paddeneitjes die deze lieverds nu massaal 
in onze poelen deponeren. 
Om het geheel een extra zondags karakter 
te geven, werden alle deelnemers 
getrakteerd op een drankje en een 
koffiekoek uit het vuistje.  
 
Wat ons betreft: zeker voor herhaling 
vatbaar! 
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NATUURWANDELING IN HET HEIDEBOS             DOOR JEAN-LUC 
 
Ondanks de slechtweersvoorspelling konden we toch genieten van een 
voorjaarszonnetje en de wandeling in het Heidebos maken. De hevige 
windstoten van de voorbije week hebben wel hun tol geëist van talloze 
ontwortelde en afgebroken bomen in het gebied. Toch kon men zien dat de 
lente stilaan haar intrede doet in de natuur door de ontluikende bloesems 
van wilgen en hazelaars. Vinken, roodborstjes en winterkoninkjes oefenden 
volop hun eerste schuchtere liedjes om een partner te kunnen versieren. 
 
Een koppel buizerds maakten gretig gebruik van de thermiek om de omgeving 
af te speuren. Ook een sperwer scheerde rakelings langs de akkerrand op 
zoek naar een middagmaal. 
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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 
BEHEERWERKEN RESERVAAT GONDEBEEK 
 
Elke laatste zaterdag van de maand: 27 april, 25 mei en 29 juni. 
 
Het beheer van ons natuurgebied de Gondebeek vraagt wel wat werk. 
Aanplantingen, maaien van graslanden, knotten, verwijderen van exoten, 
onderhoud van wandelpaden … We doen het allemaal! Daarom komen we elke 
laatste zaterdag van de maand samen voor een werkdag. 
 
Wil je zelf eens de handen uit de mouwen steken in het midden van de 
natuur! Of kom je liever gewoon eens een kijkje nemen? Het is een ideale 
gelegenheid om je hoofd helemaal leeg te maken! Iedereen, van klein tot 
groot, is welkom! 
 
Praktisch: afspraak aan de Gondebeek (ingang Neerstraat, Gontrode). We 
beginnen om 9u en stoppen meestal rond 14u. Ben je wat later en/of moet 
je vroeger vertrekken: geen probleem! Draag gepaste kledij. 
Weersomstandigheden en dergelijke kunnen soms roet in het eten gooien. 
Lastminutewijzigingen worden steeds op de website weergegeven! 
 
Catering wordt voorzien, maar graag een seintje op voorhand naar  
0477/930 325 of jean_luc_eggermont@hotmail.com voor wie de honger wil 
stillen. 
 
 
 
Aangezien de budgetten voor aankoop van natuur steeds minder worden en het deel 
restfinanciering dat NPO zelf moet voorzien opgetrokken werd, is uw financiële bijdrage 
meer dan welkom om onze aankopen verder te kunnen zetten. Volgend jaar plannen we 
hiervoor ook een speciale fondsenwerving. 

Elke gift, hoe klein ook, is welkom op rekening BE56 2930 2120 7588 met vermelding “Gift 
Natuurpunt - 6666 – Landskouter – Gondebeek”. Voor giften vanaf 40 euro krijgt u 
automatisch een fiscaal attest. 
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BENEFIETVOORSTELLING LEVEND EN VERS                  DOOR WOUTER DEPREZ 
 
Dinsdag 23 april 2019 

Zoals jullie weten mogen we op 23 april Wouter 
Deprez verwelkomen in GC De Kluize voor een 
benefietvoorstelling van zijn laatste show 
LEVEND & VERS.  

De ticketverkoop startte op 14 januari en was al 
na 10 dagen afgelopen. Alle tickets zijn de deur 
uit en er is zelfs een behoorlijk grote wachtlijst. 
De benefiet is dus nu al een groot succes voor ons 
en voor de natuur in Oosterzele en omgeving. 
Want de opbrengst van deze avond gaat integraal 
naar meer natuur in Oosterzele, Merelbeke en 
Melle.  

Natuurpunt focust daarbij vooral op het 
natuurgebied Gondebeek en de verbinding met 
de Makegemse bossen terwijl BOS+ onderzoekt 
waar het elders in de regio voor bosuitbreiding 
kan zorgen. Natuur realiseren kost handen vol 
geld en precies daarom zijn we zo blij met de 
steun van Wouter. 

We kijken er naar uit om jullie massaal te mogen 
verwelkomen op wat vast een memorabele avond 
zal worden! 

Afspraak: dinsdag 23 april om 20u in GC De Kluize, indien u tickets heeft 
want de voorstelling is helemaal uitverkocht. 
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NATURE TRAIL – SPONSORLOOP IN EN TEN VOORDELE VAN LOKALE NATUUR 
 
Zondag 5 mei 2019 
 

 
 
Na weken van conditietraining, workouts en proteïne shakes zijn onze twee 
expeditie-teams klaar voor een eerste challenge (zie Oosterzele doet mee 
aan Expeditie Natuurpunt op bladzijde 2). Samen met jullie willen ze hun 
conditie testen om te zien of ze klaar zijn voor het echte werk op 22 en 23 
juni, of dat de “love handles” nog in de weg zitten en er nog moet gewerkt 
worden aan de pyramidalis en biceps. 
Op deze nature traIl zetten we een hindernissenparcours voor groot en klein 
van 1,8 km uit in het bos. Je kan zo veel rondes lopen als je zelf wil. De iets 
minder sportievelingen onder ons kunnen ook een uitgepijld traject van 8 km 
wandelen of joggen. Helemaal geen zin in actie? Dan kan je ook gewoon 
komen supporteren vanaf onze bosbar.   
Voor de deelnemer met het meeste aantal rondjes voorzien we een leuke 
attentie! 
De opbrengst van deze activiteit gaat volledig naar Expeditie Natuurpunt 
(Team Gondebeek 1&2) en dus naar aankoop van nieuw natuurgebied in de 
Gondebeekvallei. 
Ook bij regenweer gaat de activiteit door. De uitdaging (en de voldoening) 
zal des te groter zijn! 
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Afspraak: zondag 5 mei tussen 14u en 15u aan het station Gontrode 
(Chirolokaal) 
 
Deelnamekost: 10 € voor volwassenen / 5 € vanaf 6 tot 12 jaar / <6 jaar 
gratis; water onderweg en drankje op het einde inbegrepen 
 
Inschrijven: lopers ajb vooraf inschrijven op info@natuurpuntoosterzele.be 
 
 
 
VOORDRACHT OPKOMST VAN DE AZIATISCHE HOORNAAR      

DOOR KAREL SCHOONVAERE (UGENT) 
 
Vrijdag 31 mei 2019 
 
Enkele jaren geleden werd een eerste Aziatische Hoornaar gespot in 
Frankrijk. Ondertussen is het een ware invasie bij onze Franse buren. Ook in 
Vlaanderen kwamen vorige zomer de eerste meldingen binnen van Aziatische 
Hoornaars. Door de zachte winter, zullen wellicht veel hoornaarkoninginnen 
de kans hebben gekregen om te overleven. Verwacht wordt dan ook dat ze 
komende zomer overal bij ons zullen opduiken.  
 

Maar wat betekent dat 
voor onze eigen 
solitaire bijen en onze 
honingbijen? Welke 
natuurlijke vijand heeft 
de Aziatische Hoornaar 
en hoe onderscheiden 
we hem van onze 
inheemse Europese 
versie? Kunnen we iets 
doen om de invasie van 
deze exoot onder 
controle te houden?  

 
Van 27 mei tot 2 juni 2019 is het “De week van de bij”. Een ideale week om 
samen te komen rond dit voor bijen belangrijke thema!  
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Karel Schoonvaere doctoreert aan UGent en is verbonden aan 
Honeybeevalley. Hij bestudeert de Aziatische Hoornaar en komt ons graag 
het verhaal van dit bijzondere insect uit de doeken doen.  
 
Praktisch: Vrijdag 31 mei 2019 om 20u in het GC IJzeren Hekken te Rooberg 
38 in Landskouter 
 
Deelnamekost: gratis voor Natuurpuntleden; 2 euro voor niet-leden 
 
 
 
BEZOEK BALEGRO EN DE OEVERZWALUWEN 

DOOR WERKGROEP SOORTENBESCHERMING 
 
Zaterdag 1 juni 2019 
 
De directie van Balegro (vroeger de Balegemse steengroeve) nodigt u uit om 
kennis te maken met het bedrijf. Alles wat je ooit wilde weten over de 
ontginning van funderingszand en natuursteen en over grondverwerking zal 
die dag uitvoerig worden toegelicht door de site-verantwoordelijke Hendrik 
Vergote. 

 
Aansluitend zal Natuurpunt Oosterzele u begeleiden tot bij de nesten van de 
Oeverzwaluwen waar vrijwilligers van de werkgroep Soortenbescherming een 
boekje zullen opendoen over deze zeer bijzondere soort die maar op enkele 
plaatsen in Vlaanderen meer voorkomt.  
 
De gemeente participeert ook in deze actie door langs de grens van de site 
een infobord te plaatsen over het belang van bescherming van deze 
bedreigde vogelsoort. 
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Laat deze unieke samenwerking tussen een bedrijf, de gemeentelijke 
overheid en Natuurpunt niet aan u voorbij gaan. 
 
Deelnamekost: Gratis 
 
Afspraak: om 15 u aan de ingang van Balegro BVBA; Berg 24a te Balegem. 
Het einde is voorzien voor 17u. 
 
 
 
BIOTOOPSTUDIE                          DOOR DIRK 
 
Zaterdag 8 juni 2019 
 
Het is ondertussen een beetje een traditie aan het worden om de natuur in 
ons reservaat Gondebeek een paar keer per jaar te inventariseren. En ook dit 
voorjaar gaan we terug op stap om zoveel mogelijk planten, dieren en 
zwammen te ontdekken en op naam te brengen. 
Een degelijke kennis van de soortenrijkdom is noodzakelijk om een 
natuurgebied op een verantwoorde manier te beheren. Zo kan het beheer 
afgestemd worden op het behoud van die soorten en kunnen we maatregelen 
nemen om de biodiversiteit te verhogen.  
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Wil je graag leren hoe je planten, 
dieren en zwammen op naam kan 
brengen of heb je al enige 
voorkennis, maakt niet uit, 
iedereen is welkom. Als je daarover 
beschikt, breng dan een flora of 
paddenstoelen- of insectengids 
mee. Maar geen probleem als je die 
niet hebt, het is zeker geen 
noodzaak. 
 
 
Kostprijs: Gratis 
 
Afspraak: aan de percelen in de Neerstraat (Gontrode) om 14.30 uur stipt. 
Einde is voorzien om 17u. In het voorjaar zijn laarzen aangewezen! 
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Vlaamse Ardennendag: Vroege vogels en ontbijt 
Zondag 28 april 
 
Tijdens de Vlaamse Ardennendag gaan we bij het krieken van de dag op pad 
in een mooi stukje natuur, de Smoorbeekvallei in Sint-Lievens-Houtem. We 
gaan er op zoek naar zingende vogels in bosgebied en open terrein. 
Aansluitend is er een ontbijtbuffet. 
Meer info op https://www.natuurpunthoutem.be/?p=3215. 
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Houtem. 
 
 
Avondlijke gruttowandeling in de Kalkense Meersen 
Zaterdag 4 mei 
 
In deze tijd van het jaar laten de grutto’s het meest van zich horen in de 
Meersen! Ze zijn druk doende met het verdedigen van hun territorium tegen 
andere grutto’s en vooral tegen ongewenste indringers zoals reigers of 
kraaien. Zeker bij valavond komen de meersen nu tot leven! 
Meer info op https://www.natuurpunt.be/agenda/avondlijke-
gruttowandeling-de-kalkense-meersen-34656. 
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Scheldeland. 
 
 
De Scheldevallei: meersengebied met een rijk verleden! 
Zondag 2 juni 
 
Deze nu zo vredige stroom heeft het landschap van een hele streek vorm 
gegeven en bracht eeuwenlang leven en voorspoed. Al wandelend doorheen 
de vallei ontdekken we sporen van onze Keltische voorouders – de putten 
waaruit de Scheldesteen werd gewonnen – de meersen en hoe de stroom de 
voedingsbodem was voor zoveel menselijke activiteit. 
Meer info op http://www.natuurpuntbovenschelde.be. 
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Boven-Schelde. 
 
 
 

GLUREN BIJ DE 
BUREN 
(BV) 

Ook in de buurgemeenten van Oosterzele kun je 
deelnemen aan allerlei leuke activiteiten van 
Natuurpunt. We lijsten er hier enkelen voor je op. 
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Meer informatie over deze activiteiten vind je op 
www.natuurpuntoosterzele.be/gluren-bij-de-buren. Neem zeker ook eens 
een kijkje op www.natuurpunt.be/op-stap. Hier staat een overzicht van alle 
activiteiten van Natuurpunt over heel Vlaanderen. 
 
 

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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Karine De Clercq melde ons op  1 februari dat ze in Scheldewindeke een witte 
reiger had gezien. Aan de hand van de foto’s van Karine stelden we vast dat 
het om de Grote Zilverreiger ging. Een soort die hier nu en dan waargenomen 
wordt als wintergast. Leuke vondst Karine.  

 

     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: 
redactie@natuurpuntoosterzele.be 
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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 27,00 euro. 
 

Wat krijg ik als lid van Natuurpunt? 

*  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 27,00 € over op rekeningnummer BE37 0012 2707 2228 van 

Natuurpunt Oosterzele, Pontslag 11, 9860 Balegem met vermelding van 

‘nieuw lid’ of maak je online lid via de website www.natuurpunt.be of 

bel naar 015/29 72 50  
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Bestuur 
 
Voorzitter Mathieu Wille   
Secretaris Bart Vleminckx 
Penningmeester Barbara Ooghe   
Redactie Dirk Fiers   
Reservatenwerking en inventarisatie Jean-Luc Eggermont en Dirk Fiers  
Algemene werking Annelies Sevenant     
 Marc De Spiegeleer 
 Sien Lievens 
 Hannes Goffin  
 Kris Van Heghe 
 
Natuurpunt Oosterzele 
Pontslag 11, 9860 Balegem 
Tel: 0494 316304 
e-mail: info@natuurpuntoosterzele.be  
 
Redactie e-mail: redactie@natuurpuntoosterzele.be  
Website: www.natuurpuntoosterzele.be 
Facebook: https://www.facebook.com/natuurpuntoosterzele 
Twitter: https://twitter.com/NPOosterzele 
 

 
 

   

 Oosterzele 
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Activiteiten april – mei - juni 2019 
 
Dinsdag 
 
 
Zaterdag  
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Vrijdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 
 
 

 
23 april 
 
 
27 april 
 
 
5 mei 
 
 
25 mei 
 
 
31 mei 
 
 
1 juni 
 
 
8 juni 
 
 
29 juni 

 
20u 
 
 
9u 
 
 
14-15u 
 
 
9u 
 
 
20u 
 
 
15u 
 
 
14u 
 
 
9u 

 
“Levend en Vers” door 
Wouter Deprez 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Nature Trail 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Voordracht Aziatische 
Hoornaar 
 
Bezoek Balegro en de 
Oeverzwaluwen 
 
Biotoopstudie Gondebeek 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 

 
GC De Kluize 
 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
Station Gontrode 
(Chirolokaal) 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
GC IJzeren 
Hekken 
 
Site Balegro 
Balegem 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
Neerstraat 
Gontrode 
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