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Editoriaal 
 
 
In de afgelopen nieuwsbrieven had ik het al uitgebreid over de 
fondsenwerving, waar we het afgelopen jaar sterk op ingezet hebben, en de 
manier waarop dit alles transparant geregeld wordt.  
 
Naast het benefiet door Wouter Deprez, was een groot deel van de 
fondsenwerving opgehangen aan “Expeditie Natuurpunt”, waarmee we bijna 
6000 euro binnengehaald hebben.  In deze nieuwsbrief vind je een uitgebreid 
verslag van onze expeditie, samen met een oproep voor de editie van 2020. 
 
Vaak is het niet zo makkelijk om de besteding van het ingezamelde geld 
direct te linken aan de aankoop van nieuwe natuur omdat er soms 
aanzienlijke tijd tussen zit. We zijn daarom erg verheugd te melden dat we 
recent 4 nieuwe percelen kunnen aankopen hebben voor in totaal net geen 
hectare. Door jullie steun werd ons natuurgebied daarmee weer wat groter 
en beter toegankelijk. De details lees je verder. 
 
Aan het begin van de zomer werd ook de overeenkomst voor het 
landschapsproject Rodeland ondertekend. Het doel is om door middel van 
diverse projecten, over verschillende doelgroepen (natuur, landbouw, 
toerisme, ...) heen, een nieuwe impuls te geven aan de herwaardering van 
de Gondebeek-Driesbeek vallei. Momenteel loopt de aanwerving van een 
coördinator, maar binnen enkele maanden zouden de eerste projecten vorm 
moeten krijgen. Uiteraard gaan wij daar stevig op inzetten om te zorgen voor 
meer natuur in onze streek.  
 
De komende maanden hebben we ook nog een aantal mooie activiteiten voor 
jullie in petto: op 29 september gaan we letterlijk proeven van natuur op de 
wandeling “eetbare natuur”. In oktober komt Dirk Draulans naar de bib met 
zijn “beestenboel” en op 10 november nemen we jullie mee voor een 
landschapswandeling in de Driesbeekvallei. Op 23 november, Dag van de 
Natuur,  plannen we een speciale werkdag in de Gondebeek met een grote 
boomplantactie. We hopen dat iedereen zijn boompje komt planten om 
samen met ons te werken aan een natuurrijke regio. 
 
Tot binnenkort, Mathieu  
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Rodeland 
 
Een meanderend en rustig kabbelend beekje met helder water. Een fleurige, 
bloemrijke oever wordt afgewisseld met natte beboste stukken. Af en toe 
zijn de oevers veel minder steil waardoor drassige gebieden ontstaan die 
kunnen overstromen bij een hoge waterstand. Iets verder weg van de beek 
wisselt bos zich af met een halfopen begroeiing van struweel, haagkanten en 
open ruimtes met hier en daar een poel in het grasland. De open ruimtes 
geven een mooi zicht op het omliggende agrarische landschap en de 
nabijgelegen dorpskernen. Allerlei planten en dieren vinden hier een 
geschikte plaats om te vertoeven en ook voor wandelaars en liefhebbers van 
natuur is het een oase van rust en genieten. 
 
Klinkt dit aangenaam in de oren? Vraag je je af waar deze plek zich bevindt 
of zou kunnen verwezenlijkt worden? Dichterbij dan je denkt! Langs de grens 
van Merelbeke en Oosterzele loopt de Driesbeek. Een vrij smalle waterloop 
die ontspringt nabij de Makegemse bossen, het grotendeels agrarische 
landschap doorkruist, doorheen de bosrijke Bottelaarse vijvers vloeit, 
stroomafwaarts samen met de Molenbeek overgaat in de Gondebeek en dan 
doorheen het Aelmoeseneiebos verder zijn weg zoekt richting Melle. Net 
buiten de vallei van de Driesbeek bevinden zich bovendien het Gentbos en 
het overstromingsgebied in Moortsele. 
 
Voor deze regio staan er geruime tijd heel wat mooie plannen op papier. Zo 
wil de Vlaamse Overheid al 20 jaar meer bos in de regio creëren en een 
corridor vormen tussen de Makegemse bossen en het Aelmoeseneiebos. 
Daarnaast zijn de bestaande bossen Europees beschermd als onderdeel van 
Natura 2000, waardoor ook hier bepaalde natuurdoelen gerealiseerd moeten 
worden. Met Natuurpunt zijn we steeds vragende partij geweest om al deze 
mooie plannen ook effectief uit te voeren. Jaren geleden zijn we dan ook 
zelf ons steentje gaan bijdragen met ons natuurgebied de Gondebeekvallei. 
Zoals jullie elders kunnen lezen, loopt de verdere uitbouw van dit gebied 
zeer goed (dankzij jullie!). 

NATUURNIEUWS 
UIT DE REGIO 
(BV/KV/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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Met blijdschap en fierheid kunnen we melden dat nu ook de verschillende 
overheden de nood hebben ingezien om eindelijk te starten met acties op 
het terrein. Dit heeft ertoe geleid dat afgelopen zomer 20 partners, 
waaronder Natuurpunt, een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend 
voor het project Rodeland.  
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Het doel van dit project is de verdere ontwikkeling van het landschap rond 
de Driesbeekvallei, de Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos 
en het overstromingsgebied in Moortsele. Concrete terreinacties die we 
willen realiseren zijn: 

 Uitbreiden van de bosclusters Makegemse bossen, Aelmoeseneiebos en 
Gentbos 

 Versterken van kleinere boskernen 
 Ecologische verbinding(en) tussen de Makegemse bossen en het 

Aelmoeseneiebos 
 Ecologische verbinding met de Scheldevallei 
 Herstellen van leefgebied van Europees beschermde soorten (bv. 

Kamsalamander) 
 Natuur, landbouw en dorpen kwaliteitsvol verweven in het landschap 
 Ruimte maken voor water 
 Ondersteunen van verbrede landbouw 
 Ondersteunen van landbouwers bij hun rol in ontwikkeling en beheer 

van landschap 
 Uitbouw van een recreatief netwerk met trage wegen 
 … 

Er wordt ook een halftijdse coördinator aangesteld om het project in goede 
banen te leiden. De coördinatie wordt gefinancierd door Het Agentschap 
Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen en de 
gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere. 
 
Uiteraard zullen wij er alles aan doen om dit project te laten slagen. Met 
Natuurpunt zetten we alvast onze schouders onder de realisatie van een 
ecologische verbinding tussen de Makegemse bossen en het Aelmoeseneiebos 
via de Driesbeekvallei. Een behoorlijke uitdaging, maar we gaan er voor. 
Ook benieuwd geworden naar dat fameuze landschap Rodeland? Kom dan 
zeker naar de landschapswandeling op 10 november. Op blz. 29 van deze 
nieuwsbrief lees je hierover meer. 
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Trage wegen:  Ook in Oosterzele is er een Lokale Werkgroep 
actief ! 
 
In een vorige nieuwbrief hebben we jullie in het algemeen bijgepraat over 
‘Trage Wegen’: wat zijn ze, wat zijn de voordelen en waarom staan ze onder 
druk.  In deze nieuwbrief zoomen we wat dieper in op de lokale Werkgroep 
die in Oosterzele actief is. 

Het begin 
 
De werkgroep is opgestart in 
oktober 2011 en profileert zich 
consequent als een politiek 
onafhankelijk burgerinitiatief dat 
pleit voor de herwaardering en van 
de Trage Wegen in Oosterzele.  In 
het eerste werkjaar, heeft de 
werkgroep de focus gelegd op de 
creatie van een visietekst, die nog 
steeds de kern vormt van de 

activiteiten die sindsdien door een variërende groep van vrijwilligers 
ondernomen worden.  
Deze visietekst en alle andere relevante informatie rond de werkgroep kan 
gevonden worden op deze website: http://www.tragewegenoosterzele.be/ 
 
Inventarisaties 
 
In 2013 is de gemeente Oosterzele – samen met de overkoepelende VZW 
Trage Wegen – gestart aan een inventaris van haar trage-wegen-netwerk.  
 
Daarbij werden de volgende vragen gesteld: 
  – Hoe is het vandaag gesteld met onze trage wegen? 
  – Welke zijn nog toegankelijk? 
  – Waar zijn de knelpunten ? 
  – Welke functionele of recreatieve verbindingen zijn er mogelijk ? 
 
De inventarisatie werd uitgevoerd door een aantal vrijwilligers, waarbij het 
vooral de leden van de lokale Werkgroep Trage Wegen zijn die het merendeel 
van het werk op zich genomen hebben, en op die manier heel wat 
terreinkennis opgebouwd hebben. 
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Deze inventarisatie werd aangepakt in 3 fasen: 
– 2013 – 2014: Projectgebied 1: Moortsele, Landskouter & Gijzenzele 
– 2015 – 2016: Projectgebied 2: Oosterzele ten oosten van de N42 
– 2017: Projectgebied 3: Rest Oosterzele ten westen van de N42 
 
Deze inventarisatie resulteerde uiteindelijk tot een wenselijkheidskaart & 
adviesnota voor elk deelgebied. Vervolgens is het met deze informatie dat 
het gemeentebestuur aan de slag kan voor het uittekenen van beleid rond de 
gemeentelijke trage wegen. 
 
Andere activiteiten 
 
Naast de actieve medewerking aan deze inventarisaties, heeft de werkgroep 
zich ook nog op andere aspecten gefocust: 

- Het regelmatig organiseren van korte of 
langere wandelingen over trage wegen in 
Oosterzele of buurgemeenten, om op die 
manier de bevolking te laten kennismaken 
met vaak nog onbekende wegeltjes. 

- Jaarlijkse activiteit op de ‘Dag Van De Trage 
Weg’, een actiedag die de overkoepelende 
VZW Trage Wegen landelijk organiseert in 
het 3e weekend van oktober. 

- Doorgang Voor Iedereen is een actieformule 
van de VZW waarvan ook onze lokale 
werkgroep al een aantal keren gebruik gemaakt heeft.  Hierbij wordt 
een ‘bedreigde trage weg’ onder de aandacht gebracht om op die 
manier de overheid aan te sporen actie te ondernemen.  

- Jaarlijks organiseren van een gezamenlijke activiteit met een aantal 
‘bevriende’ lokale organisaties zoals Natuurpunt, de Gezinsbond, Velt, 
EVA, enz. 
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- Aanspreekpunt via de website, het mailadres of de facebookpagina voor 
meldingen van burgers rond problemen/opportuniteiten omtrent trage 
wegen in Oosterzele. 

 
Samenwerking met de gemeente 
 
In de context van al deze activiteiten probeert de werkgroep een vruchtbare 
relatie te onderhouden met de gemeentelijke overheid: 

- Oproep tot samenwerking, waarbij de werkgroep steeds bereid is zijn 
expertise rond de Oosterzeelse trage wegen te delen  (bvb. 
inventarisatie) 

- Pleiten voor het plaatsen van naambordjes (ondertussen zijn er een 50-
tal geplaatst in gans Oosterzele) 

- Het aanbod om mee te werken aan de realisatie van een trage wegen-
kaart van Oosterzele 

- Het aanbod om mee na te denken over de prioriteiten en de vele 
adviezen die opgenomen zijn in de adviesnota’s en 
wenselijkheidskaarten 

- Promotie van het idee van ‘Wegspotters’: een groep van vrijwilligers 
die waken over de toegankelijkheid van de trage wegen in een bepaald 
gebied 
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Oproep 
 
Ben je geprikkeld door dit verhaal, 
heb je zin om deel  te nemen aan  1 
van de activiteiten van de werkgroep  
(zoals tijdens de Dag Van De Trage 
Weg op 20-21 oktober), of heb je 
interesse om actiever mee te werken 
binnen de werkgroep zelf, geef dan 
gerust een seintje. 
 
Dit kan via het mail adres tragewegen.oosterzele@gmail.com of via de 
facebookpagina https://www.facebook.com/TrageWegenOosterzele/ of 
http://www.tragewegenoosterzele.be/ 
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Reddingsactie Kerkuil 
 
Akkoord, het is geen wereldschokkend nieuws, maar ook kleine positieve 
gebeurtenissen zijn voor ons het vermelden waard. 
In september kregen we de melding van een 
Balegems gezin dat er een uil in hun schouw 
terecht was gekomen. Kerkuilen zijn 
holenbroeders en dus gebeurt het wel meer dat 
ze bij gebrek aan geschikte holtes in bomen of 
muren, gebruik maken van een schouw. Jammer 
genoeg had deze sukkel de risico’s blijkbaar niet 
goed ingeschat, want hij was onderaan in de 
haard terechtgekomen en kon niet meer terug 
richting vrijheid.  Met veel geduld en een listige 
aanpak is Mathieu erin geslaagd het beestje te 
vangen en het naar het Vogelopvangcentrum in 
Merelbeke te brengen. Zo zie je maar dat een 
voorzitter over vele talenten moet beschikken. 
Het uiltje is in het VOC zeer goed opgevangen en 
kwam vrij snel terug op krachten. De kans is groot 
dat hij bij het verschijnen van deze nieuwsbrief 
al weer volop van de vrijheid kan genieten.  
 

 
Hij kan het zelf niet onder woorden 
brengen, maar ik ben er van overtuigd dat 
hij Mathieu en het VOC-team Merelbeke 
(Nick, Steffi, Erika en de vrijwilligers) 
enorm dankbaar is voor de goede zorgen!  
 

Foto’s Mathieu en Marc
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Aankoop van percelen natuurgebied in natuurgebied Gondebeek 
 
In de eerste helft van 2019 hebben we verschillende activiteiten 
georganiseerd om de nodige centen te verzamelen zodat we onze 
natuurgebieden verder zouden kunnen uitbouwen. We hebben daarvoor 
diverse keren een beroep gedaan op onze leden, op u dus. En we hebben dat 
niet tevergeefs gedaan. De benefietvoorstelling van Wouter Deprez was in 
geen tijd uitverkocht. De Nature Trail in de omgeving van het 
Aelmoeseneiebos bracht meer dan 100 mensen op de been en ook voor de 
sponsor-challenge Natuurpunt Expeditie hebben jullie ons massaal gesteund. 
 
 

 
JULLIE ZIJN GEWELDIG! 

 
 
 
Dank zij jullie is 2019 op vlak van inkomsten een uitzonderlijk jaar geworden 
voor NPO. We hadden beloofd dat we jullie steun zouden omzetten in meer 
natuur en we hebben woord gehouden. In de loop van de zomer hebben we 
in de Gondebeekvallei opnieuw vier percelen weidegrond kunnen aankopen, 
met een totale oppervlakte van 
bijna een hectare (89are). 
 
Legende 
 
De donker gekleurde percelen 
waren al eigendom van 
Natuurpunt. 
 
Voor de vier lichter gekeurde 
percelen is recent een 
verkoopsovereenkomst 
afgesloten. 

NATUURGEBIED 
GONDEBEEK 

(DF) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Landskouter 
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Die weiden liggen bovendien zeer strategisch want ze grenzen allemaal aan 
eerder aangekochte percelen waardoor we dus een groter aaneengesloten 
geheel krijgen. Dat schept heel wat bijkomende mogelijkheden voor het 
beheer en voor de toegankelijkheidsregeling van het gebied. Langzaam maar 
zeker groeit ons natuurgebied Gondebeek uit tot een flink stuk natuur waar 
ruimte is voor natte ruigtes, dotterbloemgrasland en beekbegeleidend bos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe groter het natuurgebied wordt, hoe meer variatie in biotopen we kunnen 
creëren. Meer natuur en meer verschillende biotopen zijn ook bijzonder 
belangrijk voor de biodiversiteit. Het is ondertussen zonneklaar dat het niet 
goed gaat met onze soortenrijkdom en alle inspanningen die het tij kunnen 
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keren, zijn reuze belangrijk. Daarom nogmaals: dank voor jullie steun. We 
hopen ook in de toekomst op jullie hulp te mogen rekenen.  
Verder willen we nog even meegeven dat we in november al meteen werk 
gaan maken van meer beekbegeleidend bos. We voorzien een boomplantdag 
en u kunt daarbij een handje toesteken. Meer info hierover onder de rubriek 
‘Komende activiteiten’.  
 
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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Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens) 

Deze prachtige verschijning is terug te bewonderen in de omgeving van de 
Gondebeek in ons gelijknamig natuurreservaat op de grens van Oosterzele, 
Melle en Merelbeke. Met dank aan onze beleidsmakers die een decennium 
geleden beslisten dat al het afvalwater eerst gezuiverd moest worden voor 
het in onze waterlopen mocht terechtkomen. Volgens de Europese 
Kaderrichtlijn Water moest al het oppervlakte- en grondwater tegen 2015 van 
goede kwaliteit zijn. Die deadline is niet gehaald. Vandaag slaagt Aquafin 
erin om 82% van het huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Toch merken we 
dat het al heel wat beter gaat met de waterkwaliteit van de meeste beken 
en rivieren in Vlaanderen. Dat geldt zeker ook voor de Molenbeek en de 
Gondebeek. In vroegere nieuwsbrieven hebben we al gewezen op broedende 
IJsvogels in de oever van de Gondebeek. Tijdens de winter, als er meer water 
in de beek staat, kun je er zelfs jagende Aalscholvers spotten. De 
aanwezigheid van beide vogelsoorten wijst op een toenemend visbestand en 
aangezien veel vissen leven van kleine waterinsecten, moeten ook die weer 
in voldoende mate aanwezig zijn in onze beken. 

Dat laatste wordt nu bevestigd 
door de recente waarneming van 
enkele Weidebeekjuffers. 
Binnen de onderorde van de 
Juffers is dit een vrij grote soort 
(45-48 mm lang) die opvalt door 
zijn specifieke manier van 
vliegen die meer doet denken 
aan een vlinder dan aan een 
waterjuffer. De mannetjes zijn 
ronduit schitterend met hun 
blauw metaalglanzend lichaam 
en een grote donkere vlek in de 

vleugels. De vrouwtjes zijn minder opvallend met een flauw groen 
metaalglanzend lichaam en egale bleekgroene vleugels. De soort leeft vrijwel 
altijd in de buurt van stromend water, met een vrij hoge zuurstofgehalte en 
met voldoende drijvende of in het water hangende planten. Dat laatste is 

SOORT IN DE 
FOCUS  
(DF) 

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. 

Mannetje Weidebeekjuffer 
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noodzakelijk voor de ei-afzet. Het 
vrouwtje zet na de paring haar eitjes 
onder water af op de waterplanten. 
Ze gaat daarbij soms helemaal kopje-
onder. De eieren komen voor de 
winter uit. De larven leven één of 
twee winters in het water. De 
transformatie van larve tot volwassen 
insect gebeurt ergens van begin mei 
tot half augustus.  

De Weidebeekjuffer is een soort die 
de laatste jaren weer algemener geworden is in Vlaanderen dankzij de 
verbetering van de waterkwaliteit van onze waterlopen. In Wallonië leven ze 
massaal langs de oevers van de Ardeense rivieren zoals de Semois, de Ourthe 
en de Lesse. Hopelijk kan de soort hier ook verder uitbreiden en krijgen we 
over enkele jaren een stevige populatie Weidebeekjuffers langs de 
Molenbeek en de Gondebeek. 

Wil je meer weten over het effect van de waterkwaliteit op het dierlijk leven 
in onze beken en rivieren, dan moet je zeker eens kijken naar de vierdelige 
videoreeks ‘Bruisend Water’ waarin Joeri Cortens enkele weken samen met 
een jonge reporter op speurtocht gaat. Je vindt de reeks op de site van 
Natuurpunt: https://www.natuurpunt.be/nieuws/natuurpunt-tv-bruisend-
water-20190903. Zeker doen, het is leuke en boeiende TV. 
 
 
 

Larve Weidebeekjuffer
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1. Herken jij de rups van een Buxusmot?  

Dit insect komt uit Azië en is hier per 
ongeluk terechtgekomen. Oeioei! 

 
 
 
 
Ze kunnen een struik kaal eten en 
groeien razendsnel. Maar hun vijanden 
liggen al op de loer. 

 
Welke vogel in deze boom eet heel 
graag een rups van een Buxusmot? 

 
1.Mus 
2.Uil 
3.Ekster  
4.Kuifmees  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Welke 4 vogels passen niet in het rijtje? 

Bosuil – Ransuil – Groenling – Staartmees - Kuifmees – Crèmevogel 
Nachtzwaluw – Sijs - Buizerd – Houtvink – Mus – Vuurgoudhaan  
Ekster - Specht - Chocokoekoek – Zwartkop – Pimpelmees 
Havik - Boomkruiper – Sperwer – Winterkoningin 
 

NATUUR.KIDS  
(HG) 

Omdat onze kinderen een plaatsje in de natuur 
verdienen, maken wij alvast wat ruimte voor hen vrij in 
deze nieuwsbrief. 

Buxusmot  
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3. Zijn de diertjes goed verstopt in het bos? Of vind jij ze? 
(omcirkel ze allemaal!) 

1. Bibi de bij    5. Barto de vleermuis 
 2. Fluffie de vlinder   6. Vito de vlo 
 3. Pruimsie het konijn   7. Tjektopitotoloti de das 
 4. Willieminnie de uil   8. Kevin de kever 
 

 
 
 Antwoord 2: De juiste namen zijn …  

IJsvogel, Goudvink, Winterkoning en Koekoek 
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Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 

NATUURPUNT EXPEDITIE 
 
Zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019 
 
Natuurpunt organiseerde op 21, 22 en 23 juni 2019 voor de vierde keer 
‘Expeditie Natuurpunt’, een sponsortocht door de natuur. Dit jaar konden 
deelnemende teams zich inschrijven voor drie verschillende niveaus: een 
ééndaagse ontdekkingstocht, een tweedaagse kano/fiets/voet-tocht of een 
driedaagse avontuurlijke fietstocht, helemaal vanuit het noorden van 
Nederland. Teams nemen deel met 4 personen, en de plaatsen zijn beperkt.  
Expeditie Natuurpunt combineert avontuur in de natuur, fondsenwerving én 
natuurbescherming. In aanloop naar hun expeditie zetten de teams creatieve 
acties op om per team minstens 1500 euro in te zamelen voor hun 
natuurgebied. 
 
Voor onze eerste deelname besloten we het 
direct goed te doen: met niet één, maar twee 
teams van elk 4 personen + een coach gingen we 
overtuigd voor “niveau avontuur”, een 2-daagse 
combinatie van 35 km kano en 30 km wandelen 
van Lummen naar Mechelen. Een uitgebreid 
(foto)verslag van onze exploten als ‘Team 
Gondebeek 1 & 2’ lees je hieronder. 
 
Vooraf: Toch maar eens oefenen 
Maar ... kunnen we dat eigenlijk wel aan? De meesten onder ons hebben hier 
weinig ervaring mee. Omdat we er toch niet al te gerust in waren, besloten 
we op voorhand toch maar een klein beetje te oefenen: eens een langere 
wandeltocht uitproberen, de techniek van het kanoën onder de knie krijgen, 
hier en daar een buikje en een vetrolletje wegwerken, ...  

 
Vol spanning voor wat komt 
Op vrijdagavond sloegen we ons tenten op aan 
het Schulensmeer in Lummen. De coaches zetten 
onmiddellijk het culinair niveau van onze 
expeditie met een luxe-dessertje. Rond een 
kampvuurtje voelde je hier en daar toch wat 
spanning voor wat ons te wachten stond ...  
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Door de regen de week voordien, merkten we dat er toch wel wat stroming 
op de Demer zat ... het zou wel meevallen? 
 
D-day 
Zaterdag D-day. Na enkele pistolets en 
croissants, onze kano’s afhalen en min of 
meer elegant de Demer inglijden ...   
Off we went.  

Meestal ging het de goede kant uit en beetje bij beetje werd het genieten. 
Soms gleden we traag door het landschap, af en toe was er gelukkig ook een 
pittige stroomversnelling.  
 
Heel af en toe waren we ook wel eens het noorden kwijt of was er tijd voor 
een groepsmoment met wat krachtvoer. 
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Uiteindelijk bleek het uit- en 
terug instappen aan de 
tussenstops vaak nog het 
moeilijkst. 
 
Al bij al viel die 35 km meer 
dan mee en bereikten we 
zonder veel problemen de 
Natuurpunt camping in 
Begijnendijk. Na een korte douche in de omgebouwde paardenstal en het 
opzetten van de tenten, tijd voor een aperitiefje, (veggie) paella, en vooral 
veeeeel ijsjes van “Eagle Ice” (ons dames hadden zich voorgenomen alle 
smaken te testen).  
 
Dag 2: meer dan 30 km stappen 
We begonnen de dag goed vroeg, want het beloofde een lange en vooral hete 
dag te worden. Wonderbaarlijk genoeg had niemand last van stijve spieren 
van het kanoën de dag ervoor. 

 
Het werd een gevarieerde trip 
langs Demer en Dijle, door 
bosjes, Het Mechels Broek 
(prachtig!) en hier en daar een 
woonwijk (wat had je gewild in 
Vlaanderen). 
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Onze coaches 
Dit reisverslag zou niet compleet zijn zonder onze beide coaches, Mieke en 
Dirk, uitdrukkelijk te vermelden. Naast het vervoeren van ons tenten en 
bagage, was niets te veel om ons in de watten te leggen. Over de culinaire 
verwennerij van Mieke had ik het al even hierboven.  
 

 
Daarnaast hadden onze coaches over het ganse parcours voor extra 
aanmoediging gezorgd: hier en daar een spandoek of een bordje op een brug 
of langs de weg, een hinkelspel met verwijzingen naar NPO, ... zo hadden ze 
hun eigen expeditie. 
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De organisatie 
Ook Natuurpunt verdient een dikke pluim 
voor de puike organisatie van dit 
evenement: het materiaal, het parcours, 
de kampeerplaatsen, het eten, van ontbijt 
tot avondeten, waren tot in de puntjes 
geregeld. 

 
Enthousiaste ontvangst 
Na een lange maar zeker haalbare tocht bereikten we rond 16 uur Mechelen, 
waar Natuurpunt een mooi aankomstfeest georganiseerd had met drank en 
hapjes en een streepje (ludieke) muziek. Moe maar voldaan keken we terug 
op ...  
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Twee mooie dagen avontuur 
De slotsom is een goed geslaagde 
expeditie, goed doenbaar voor ook 
de minder sportievelingen, met 
bovenal een leuk gezelschap 

 
 
 
 
 
 
 
Passage door mooie landschappen en dorpen 

 
Tijd voor plezier 

 
Ja zelfs wat romantiek 

 
En wie nog niet genoeg heeft aan de 
bovenstaande foto’s kan nog terecht op 
https://expeditie.natuurpunt.be/ voor een 
knappe ‘after-movie’. 
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En wat bracht het op? 
Ons eerste doel was natuurlijk met deze actie geld in het laadje te brengen 
om meer percelen te kunnen aankopen in ons natuurgebied Gondebeek in 
Oosterzele. Elk team moest minimum 1.500 euro verzamelen. Dankzij de 
gulle steun van ons leden en sympathisanten werd dit echter maar liefst 5.694 
euro. Een dikke, dikke dank u wel daarvoor!  Alle teams samen zamelden 
een duizelingwekkende 183.000 euro in voor meer natuur. 
 
Ook zin gekregen? 
Naar alle waarschijnlijkheid organiseert Natuurpunt volgend jaar opnieuw 
een expeditie. Misschien heeft bovenstaande je ook wel zin doen krijgen om 
eens deel te nemen? We zoeken voor volgend jaar één of meerdere 
groepjes die voor Natuurpunt Oosterzele willen deelnemen en zich 
engageren om minimum 1500 euro in te zamelen voor ons natuurgebied. Wij 
schieten het inschrijvingsgeld voor, helpen bij de fundraising en spelen 
indien gewenst coach (vervoer materiaal, lunch, ja zelfs spirituele 
begeleiding indien nodig) tijdens de expeditie zelf.  
Geïnteresseerd? Laat het ons snel weten. De inschrijvingen starten begin 
2020. 
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BIOTOOPSTUDIE                          MET DIRK     
 
Zaterdag 10 augustus 2019 
 
Voor de tweede keer dit jaar 
zijn we in ons natuurgebied 
Gondebeek op zoek gegaan 
naar plantjes en beestjes in 
een poging om er de 
biodiversiteit in kaart te 
brengen. En met succes. 
Bovenop de 67 soorten die in 
juni al werden gevonden, 
hebben we er nog 21 nieuwe 
observaties kunnen ingeven in 
Waarnemingen.be. 
 
 
Enkele leuke vondsten waren de Bleke Borstelkurkzwam en een Landkaartje.  
De laatste was een vlinder van de tweede of mogelijks zelfs derde generatie 
van 2019. Zijn  typisch zomerkleed: zwart met een witte tekening krijgt hij 
doordat de rups verpopt is in een periode met een lange daglengte. Als de 
metamorfose van rups naar vlinder gebeurt bij een korte daglengte dan ziet 
hij er plots uit als een heel andere vlinder, dat is de voorjaarsvorm. 

 
Benieuwd wat we de volgende keer weer gaan ontdekken … en misschien 
ben jij dan ook wel van de partij. 

Landkaartje in zomervormLandkaartje in voorjaarsvorm 

Bleke Borstelkrukzwam
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EXCURSIE DIERENSPOREN      MET CARLA EN DIRK     
 
Zondag 18 augustus 2019 
 
Op zoek gaan naar diersporen blijft een 
leuke attractie voor groot en klein.  

De kleine spoorzoekers waren die 
zondag sterk vertegenwoordigd Ze 
werden door de gidsen aangespoord 
om actief op zoek te gaan naar alles 
wat de aanwezigheid van bepaalde 
dieren kon verraden.  

Dankzij onze jongste 
speurders hebben we heel 
wat diersporen gevonden: 
pluimen, eekhoornnesten, 
braakballen, vraatsporen, 
pootafdrukken, enz.  
Het was een leuke 
namiddag die wat druilerig 
begon, maar gaandeweg 
kwam de zon ons 
gezelschap houden. 
 
(Foto’s Lieve Van Acker)
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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 
BEHEERWERKEN RESERVAAT GONDEBEEK 
 
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! In principe is er elke 
laatste zaterdag van de maand in de voormiddag een werkdag voorzien. De 
volgende maanden vormen hierop een beetje een uitzondering.  
 
 Op 26 oktober is er wel degelijk een klassieke werkdag gepland d.w.z. 

van 9u tot rond de middag. Zoals steeds wordt er catering voorzien, maar 
graag een seintje op voorhand naar 0477/930 325 of 
jean_luc_eggermont@hotmail.com voor wie de honger wil stillen zodat we 
voor de nodige ‘foerage’ kunnen zorgen. 
 

 Op 23 november is het de dag van 
de natuur. We willen die dag met 
zoveel mogelijk mensen de handen 
uit de mouwen steken want we gaan 
heel wat boompjes aanplanten in ons 
natuurgebied Gondebeek. Groot en 
klein, iedereen is van harte welkom. 
Indien mogelijk breng je best een 
spade mee. Laarzen zijn een absolute must. Wij zorgen voor een 
tussendoortje en een drankje.  
We hopen op een massale opkomst om die dag de aanplant volledig te 
kunnen afronden! Ook kindjes zijn welkom. En uiteraard sluiten we af met 
een (warm) drankje en een gezellige babbel. Om een beetje een juiste 
inschatting te kunnen maken van de nodige catering, vragen we vooraf 
een seintje te geven als je komt helpen (dirk.fiers@skynet.be). 
Afspraak: om 13u30 aan het station van Landskouter.  

 
 In december slaan we een werkdag over. Dan genieten we van de 

gezelligheid tijdens de Kerstvakantie. 
 
LET OP: Extreme weersomstandigheden kunnen soms roet in het eten gooien. 
Lastminutewijzigingen worden steeds op de website weergegeven! 
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BEESTENBOEL I.S.M. BIBLIOTHEEK EN EVA OOSTERZELE          DOOR DIRK DRAULANS 
 
Woensdag 16 oktober 2019 
 
Elke week beschrijft Dirk Draulans in zijn rubriek ‘Beestenboel’ in Knack een 
dier uit onze Vlaamse leefomgeving. Hij probeert er telkens een verhaaltje 
van te maken, met wat relevantie voor het beter begrijpen van het 
functioneren van de mens. Hij illustreert dat de evolutie van het leven veel 
verschillende patronen uitgedokterd heeft, onder meer voor voortplanting en 
migratie. En dat ons systeem niet noodzakelijk het meest efficiënte is, 
ondanks het feit dat we tot dusver geweldig goed geboerd hebben. Maar 
bepaalde diersoorten zijn beter gewapend om het naar evolutionaire normen 
veel langer uit te zingen dan de mens.  
 

 
‘Beestenboel’ presenteert op humoristische wijze beesten variërend van 
onzichtbare mijten die in je wenkbrauwen leven tot een eenzame 
Groenlandse walvis uit het hoge noorden die voor onze kust terechtkwam. De 
voordracht passeert langs soorten waarvan het mannetje als een speldenkop 
in het lichaam van een vrouwtje leeft of waarvan de jongen als ze bijna groot 
zijn hun moeder opeten. En als je wilt weten wie de slimste vogel ter wereld 
is of wat het lelijkste dier op aarde is, moet je ‘Beestenboel’ zien. 
 
Afspraak: Woensdag 16 oktober om 20u in de bib van Oosterzele: 
Stationsstraat 13, 9860 Oosterzele.  
 
Reservatie:  is noodzakelijk via info@natuurpuntoosterzele.be 

of via de bibliotheek bibliotheek@oosterzele.be / 09 362 81 17 
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Deelnamekost: 6€ voor leden NP / 8€ voor niet-leden 
 
Meer info: dirk.fiers@skynet.be of 0494 395 297 
 
 
PADDENSTOELENWANDELING IN HET AELMOESENEIEBOS                     MET DIRK 
 
Zondag 20 oktober 2019 
 
Paddenstoelen blijven wonderlijke schepsels. Het zijn geen dieren, maar ook 
geen planten. Ze behoren dus niet tot de fauna en flora, maar vormen een 
apart rijk met name de fungi of het zwammenrijk. Ze zijn ook een beetje 
mysterieus. Gisteren was het gazon nog maagdelijk en vanmorgen staan er 
plots overal groepjes inktzwammen. Ze schieten letterlijk als paddenstoelen 
uit de grond en ze kunnen de meest gekke vormen aannemen.   
Op deze excursie willen wij iedereen, groot en klein, met of zonder ervaring 
laten kennis maken met deze 
bijzondere levensvorm. Ontdek 
de verborgen geheimen van de 
Grote stinkwam, de 
Satansboleet, de Kluifzwam en 
nog zoveel andere. Geniet van 
mysterieuze verhalen en leuke 
weetjes over eetbare, 
roesverwekkende en ronduit 
giftige exemplaren. 
 
Afspraak: Zondag 20 oktober om 14.30 uur op de parking met kapelletje in 
de Aalmoezenijestraat te Landskouter ter hoogte van nr. 2.  
De excursie eindigt om 17 u.  
 
Kostprijs: gratis voor leden van Natuurpunt; 1€ voor niet-leden 
 
Voorzieningen: in het najaar kan het bos zeer vochtig zijn en daarom jammer 
genoeg niet geschikt voor rol- of kinderwagens. Aangepaste kledij, laarzen of 
stevig schoeisel zijn een aanrader. 
 
Meer info: dirk.fiers@skynet.be of 0494 395 297 
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LANDSCHAPSWANDELING             MET ANNELIES EN DIRK 
 
Zondag 10 november 2019 
 
Op een mooie herfstdag (daar hopen we toch op) nemen we jullie mee op 
een wandeling doorheen de Driesbeekvallei. Op blz. 2 van deze nieuwsbrief 
kon je al lezen dat er een groots project op stapel staat onder de naam 
Rodeland. Als partners van dit project willen we met Natuurpunt Oosterzele 
en Natuurpunt Boven-Schelde ons samen inzetten voor meer natuur in de 
Driesbeekvallei. Onze visie daarop willen we graag met jullie delen tijdens 
deze landschapswandeling doorheen het projectgebied. We bieden jullie 
daarbij een beeld van hoe dit landschap tot stand is gekomen, hoe het er 
vandaag uitziet en hoe wij het de volgende jaren zien evolueren in het kader 
van het project Rodeland. Benieuwd? Kom maar af. 

Afspraak: Zondag 10 november om 14.30 uur aan de kerk van Moortsele.  
De wandeling eindigt om 17 u.  
 
Kostprijs: gratis voor leden van Natuurpunt; 1€ voor niet-leden 
 
Meer info: dirk.fiers@skynet.be of 0494 395 297 
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CURSUS ZOOGDIEREN                DOOR JOERI CORTENS 
 
November en december 2019 
 
Samen met Natuurpunt Boven-Schelde 
organiseren we in het najaar een cursus 
Zoogdieren. In vorige edities van deze 
nieuwsbrief hebben we al opgeroepen om er snel 
bij te zijn als je interesse had voor deze cursus.  
 
Ondertussen is inschrijven niet meer mogelijk. De 
cursus is volzet. Maar niet getreurd want we zijn 
al opnieuw plannen aan het uitbroeden voor een 
volgende lessenreeks. Hou onze nieuwsbrief in de 
gaten. We houden je tijdig op de hoogte. 
 
 
 
 
 

  

Piet Van der Veken 
 

Stationsstraat 11 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 

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

E-mail: scheldewindeke@bnpparibasfortis.com 
 

Hermelijn 
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Controle van de vleermuiskasten in Den Blakken 
Zondag 20 oktober 
 
De najaarscontrole van de vleermuiskasten in provinciaal domein Den Blakken 
is doorgaans productiever dan de controle in de lente. We zijn dus zeer 
benieuwd hoeveel vleermuizen we in de kasten zullen aantreffen, en welke 
soorten! Om de ruim 70 kasten te kunnen inspecteren hebben we wel wat 
helpers nodig. Kom jij een handje toesteken? 
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Scheldeland.  
Meer info:  
https://www.natuurpunt.be/agenda/controle-van-de-vleermuiskasten-den-
blakken-36992  
 
 
Film: Microcosmos 
Zaterdag 9 november 
 
De film neemt de kijker mee naar een Franse weide waar insecten en andere 
kleine diertjes een heel gewone dag beleven. De filmbeelden worden 
hoofdzakelijk begeleid door geluidseffecten en een prachtige soundtrack met 
nummers variërend van opera tot new age. Kijken en genieten, dat is de 
bedoeling. 
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Boven-Schelde. 
Meer info:  
http://www.natuurpuntbovenschelde.be  
 
 

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. 
 
 

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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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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Natuurpunt Oosterzele 
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Twitter: https://twitter.com/NPOosterzele  
 

 
 
   

 Oosterzele 
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Activiteiten september-oktober-november 2019 
 
Woensdag 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag  
 
 
Donderdag 
 
 
Zaterdag 
 

 
16 oktober 
 
 
20 oktober 
 
 
26 oktober 
 
 
10 november 
 
 
14 november 
 
 
23 november 

 
20u 
 
 
14.30u 
 
 
9u 
 
 
14.30u 
 
 
19.30u 
 
 
13.30u 
 
 

 
Voordracht Beestenboel 
 
 
Paddenstoelenwandeling 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Landschapswandeling 
Driesbeekvallei 
 
Start cursus Zoogdieren 
 
 
Boomplantactie Gondebeek 
i.k.v. Dag van de Natuur 
 

 
Bib Oosterzele 
 
 
Aelmoeseneiebos 
 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
Kerk Moortsele 
 
 
Fornalab 
Gontrode 
 
Neerstraat 
Gontrode 
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