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Editoriaal 
 
Bij het schrijven van dit editoriaal is de klimaattop in Madrid net afgelopen. 
Opnieuw werd een vaag en weinig ambitieus akkoord bereikt. Ook dichter bij 
huis lijkt de urgentie om een krachtdadig beleid uit te werken om de 
klimaats- en biodiversiteitscrisis aan te pakken nog steeds niet door te 
dringen. Wat te denken van het Vlaams klimaatsplan? Als het al die naam 
waardig is. En dan moet de uitvoering nog beginnen. Op lokaal vlak start onze 
gemeente binnenkort met de opmaak van haar eigen klimaatsplan. Is er hier 
wel voldoende ambitie en durf? Natuurpunt heeft alvast de hand uitgestoken 
naar het bestuur om rond natuur samen te werken. Wordt de uitgestoken 
hand ook aangenomen? 
 
Terugblikkend op 2019, durf ik in deze context met de hand op het hart te 
zeggen dat we met onze kleine afdeling heel wat verwezenlijkt hebben het 
afgelopen jaar: Er konden opnieuw verschillende percelen aangekocht 
worden in de Gondebeekvallei, er werd bijna 1 ha bos aangeplant, we legden 
2 poelen en een brugje over de Gondebeek aan, onder onze impuls werd het 
project Rodeland opgestart, en we organiseerden heel wat druk bijgewoonde 
wandelingen en activiteiten, zelfs een heus benefiet. We konden daarbij 
opnieuw rekenen op de helpende handen en (financiële) steun van vele leden 
en sympathisanten, sponsors en partners, wat dit alles mogelijk maakte. In 
alle bescheidenheid kijken we dan ook fier en tevreden terug. 
 
Ondertussen krijgen onze activiteiten en plannen voor 2020 ook meer en 
meer vorm. Een voorsmaakje krijg je in deze nieuwsbrief. Om meer te weten 
te komen nodigen we iedereen graag uit op onze nieuwjaarsdrink op 1 
februari voor een (hernieuwde) kennismaking met Natuurpunt 
Oosterzele. 
 
Maak er een mooi en “warm” eindejaar van en heel graag tot volgend jaar. 
 
Mathieu 
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Kappen van bos in tijden van klimaatcrisis  
 
Het kappen van bos, of het nu gebeurt door het ANB, Natuurpunt of private 
eigenaars, ligt in tijden van klimaatsverandering steeds meer onder vuur. 
Denk maar aan de verontwaardiging die de plannen om het Ravottersbos in 
Zottegem te kappen opriep. Ook wij kregen verschillende vragen i.v.m. het 
kappen van bos aan de Kasteelstraat in Moortsele en in de Makegemse bossen 
in Merelbeke. 
 
Waarom kappen natuurbeheerders zoals Natuurpunt soms toch bomen, 
terwijl de strijd tegen de klimaatverandering juist vraagt om méér bos? Je 
leest het in het opiniestuk hieronder (herwerkt van tekst van Robin 
Verachtert & Hendrik Moeremans): 
 
Waarom kappen natuurbeheerders zoals Natuurpunt soms bomen, terwijl 
de strijd tegen de klimaatverandering juist vraagt om méér bos? 
Als natuurvereniging heeft Natuurpunt te maken met twee grote uitdagingen: 
de biodiversiteitscrisis en klimaatverstoring. Het zou onverstandig zijn om de 
klimaatcrisis op te lossen door de poten van onder het biodiversiteitsbeleid 
te zagen. De sleutel om beide crisissen tegelijk aan te pakken: meer ruimte 
voor natuur en een klimaatbeleid dat de uitstoot drastisch inperkt. 
Onze natuur lijdt onder klimaatverandering en een overdosis stikstof 
afkomstig van landbouw, verkeer en industrie. Hierdoor dreigen waardevolle 
en typisch Vlaamse landschappen te verdwijnen, waardoor planten en dieren 
die daarvan afhankelijk zijn hun leefgebieden verliezen. Is dat erg? Absoluut. 
Voor onze Kalmthoutse heide, veengebieden en bloemrijke graslanden, 
allemaal open leefgebieden, dragen wij net zo’n grote internationale 
verantwoordelijkheid als de Brazilianen voor het Amazonewoud. Als we er 
niet in slagen om bijvoorbeeld onze heide te houden, dan komen ook dieren 
als de heivlinder, nachtzwaluw, gladde slang en boomleeuwerik in de 
problemen.  
Soms is het hierbij ook nodig om bomen te kappen. Wanneer we daarvoor 
kiezen, gaat het vaak om plantages met Corsicaanse den, fijnspar, 
Amerikaanse eik of canadapopulieren. Allen met een beperkte waarde voor 

NATUURNIEUWS 
UIT DE REGIO 
(MW) 

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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onze inheemse natuur. Bestaat er dan geen bos met hoge natuurwaarde? 
Natuurlijk wel: Natuurpunt kapt zelden of nooit bossen met een hoge 
natuurwaarde en zorgt op andere locaties net voor, vaak natuurlijke  
bosuitbreiding. Netto boekt de natuur dan winst: plantages voor houtoogst 
worden op die manier vervangen door natuurlijke bossen. Bossen met 
verschillende boomsoorten zijn op de koop toe beter bestand tegen een 
verstoord klimaat. 
 
De taart moet vooral groter worden. 
Wat is belangrijker: biodiversiteit of het klimaat? Het is een zinloze discussie. 
Maar het gaat vooral voorbij aan de vaststelling dat er gewoon veel te weinig 
plaats is voor natuur in Vlaanderen. We zijn de meest bosarme regio van 
Europa. Daarnaast is amper 3% van Vlaanderen aangeduid als natuurgebied. 
Ter vergelijking: in Nederland gaat het over 12%. Door de taart groter te 
maken, hoeven we helemaal geen hartverscheurende keuze te maken tussen 
klimaat en biodiversiteit.  
 

Heideherstel in LIFE project Kleine Nete 
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Klimaatbossen zijn niet het volledige verhaal.  
Voor ons staat het buiten kijf dat de natuur een levensbelangrijke 
bondgenoot is in de strijd tegen klimaatverandering. En het klinkt heel 
simpel: om klimaatverstoring op te lossen hebben we bomen, bomen en nog 
eens bomen nodig. En even belangrijk: naast bossen zullen we ook andere 
types natuur nodig hebben: zowel om CO2 op te slaan, als om de grootste 
klimaatschokken op te vangen. Denk aan veengebieden, slikken en schorren, 
moerassen of natte heide: zolang die nat blijven, houden die niet alleen CO2 
vast in de bodem, maar vullen tegelijkertijd het grondwater aan en 
beschermen ons tegen overstromingen, periodes van droogte en hittegolven. 
Echte klimaatbuffers dus, die een grote bijdrage leveren aan een 
klimaatrobuust Vlaanderen én aan onze biodiversiteit. 
 
 
Is jouw tuin ook jachtgebied?  
 
Zoals wellicht vermoed, zijn we bij Natuurpunt Oosterzele geen grote fan van 
jacht. Jacht viseert o.a. soorten zoals patrijs en haas die sowieso al erg onder 
druk staan. Jacht kan voor ons enkel als laatste middel bij bestrijding van 
plaagsoorten en exoten. 
Jagers moeten jaarlijks een jachtplan indienen bij de overheid. De meesten 
onder ons zijn er zich niet van bewust dat ook onze eigendommen zonder ons 
medeweten in deze jachtplannen opgegeven worden. Meer nog, een blik op 
de jachtplannen leert dat zowat gans Oosterzele, inclusief dorpskernen, 
scholen, zelfs het gemeentehuis opgenomen zijn. Zo komen jagers aan de 

minimum oppervlakte van 40 hectare om een 
jacht te mogen inrichten. Dit betekent niet 
noodzakelijk dat er effectief gejaagd zal 
worden op je eigendom, maar we vinden het 
wel een weinig correcte (zelfs absurde) 
manier van doen en onrechtsreeks houden we 
met zijn allen op deze manier wel de jacht in 
stand. 
We vroegen daarom (via de Minaraad) aan het 
gemeentebestuur om de burgers hierover 
correct te informeren en alvast alle publieke 
ruimte te laten schrappen. 
 

Oosterzele dorp: enkel de ambachtelijke  
zone is niet ingekleurd als jachtgebied 
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Wil je weten of je tuin ook in een jachtplan opgenomen is en nu al in actie 
“schieten” om je eigendom te laten schrappen, dan vind je de nodige links 
op https://www.natuurenbos.be/jachtplannen of op de speciale site van 
Vogelbescherming Vlaanderen www.schietinactie.be . 
 
 
Gevraagd: aangepaste verlichting fietssnelweg Zottegem-Melle 
 
Enkele weken terug werd met het stuk tussen Moortselestation en 
Schellaertweg een nieuw stuk van de fietssnelweg Zottegem-Melle 
ingehuldigd. In het voorjaar staat de verbinding tussen het station van 
Scheldewindeke en Moortsele ingepland. 
Bijkomende fietspaden zijn uiteraard een 
goede zaak. Toch dreigt hierbij echter ook 
natuur verloren te gaan. Kleine bosjes, 
houtkanten, bermen, poelen, moeten soms 
plaats maken en het zorgt voor extra 
ontsluiting van vaak interessante biotopen. Een 
bijkomende factor is de verstoring van 
nachtfauna, en meer in het bijzonder ook 
vleermuizen, door  de verlichting van het 
fietspad. We begrijpen dat veiligheid 
belangrijk is, maar toch vroegen we de 
provincie en de gemeente om zeker voor de 
volgende fase die langs het waardevolle 
overstromingsgebied Drooghout loopt, 
aangepaste verlichting te overwegen zoals dit 
ook voor andere fietssnelwegen in de provincie 
gebeurd. Dit kan in de vorm van reflectoren, lichtbakens, of als dit niet 
mogelijk is, licht in het rood spectrum. In januari volgt een overleg. 
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Bouw van het bruggetje over de Gondebeek 
 
Het was een lange en moeizame administratieve weg om de noodzakelijke 
vergunning voor de voetgangersbrug te bekomen, maar in juli kregen we dan 
eindelijk een positief advies. Zodra de omgevingsvergunning toegekend was, 
zijn we onmiddellijk van start gegaan met de voorbereidende 
werkzaamheden.  
 
Ondertussen is de bouw van het bruggetje afgerond, waardoor we niet langer 
afhankelijk zijn van omgewaaide populieren om met bosmaaiers en ander 
beheermaterieel over de Gondebeek te geraken  . 
Het materiaal voor de brug werd deels (de stalen liggers) betaald via een 
projectsubsidie van CERA en voor het overige deel (alle houten onderdelen) 
door Natuurpunt Beheer. De constructie werd uitgevoerd door de 
terreinploeg van Natuurpunt. Het spreekt vanzelf dat we alle actoren heel 
erg dankbaar zijn. De aanleg van deze voetgangersbrug heeft NPO dus geen 
euro gekost waardoor we onze financiële middelen maximaal kunnen blijven 
besteden aan het aankopen van nieuwe natuurgebieden. 
 

NATUURGEBIED 
GONDEBEEK 

(DF) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Landskouter 
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Aanleg van de amfibieënpoelen 
 
Het was een lange en moeizame administratieve weg om … Inderdaad 
hetzelfde verhaal als hiervoor met de voetgangersbrug.  
 
Maar op 15 oktober was het dan 
toch zo ver. Ons natuurgebied 
was een amfibieënpoel van 
ongeveer 150 m² rijker. Met 
dank aan de Gemeente 
Merelbeke die in het kader van 
hun Poelenplan de aanleg en de 
kosten voor hun rekening 
namen. 
 
Ondertussen hadden we ook een aangrenzend perceel aangekocht en daar 
was ooit al eens een poel(tje) gegraven, maar dat was in de loop van de tijd 
volledig dicht geslibd. We hebben dan maar van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om ook die poel terug open te maken. Het resultaat zie je op 
bijgevoegde foto. Nu is het de beurt aan de natuur om er een levendig 
biotoop vol waterdiertjes en waterplanten van te maken, m.a.w. een plek 
waar amfibieën zich thuis voelen. 
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Hooilandbeheer in samenwerking met Klavertroef 
 
In ons natuurgebied Gondebeek hebben we naast bos en ruigte ook ongeveer 
2,3 hectare weidegrond die we al verschillende jaren beheren als hooiland 
met de bedoeling de soortenrijkdom er gevoelig te verbeteren. In de praktijk 
betekent zo’n extensief hooilandbeheer dat er een tweetal keer per jaar 
wordt gehooid, maar zonder toevoeging van meststoffen en uiteraard zonder 
gebruik van herbiciden of pesticiden. Het gevolg van deze aanpak is een 
progressieve verschraling van de bodem waardoor de grassen en 
stikstofminnende soorten het minder goed gaan doen. Hierdoor krijgen de 
andere plantensoorten meer kansen en meer ruimte met op termijn een 
grotere diversiteit aan planten tot gevolg. Bij de intensieve landbouw beoogt 
men net het tegenovergestelde. Door stevige bemesting krijgen vooral de 
grassen een flinke boost waardoor ze nagenoeg het volledige hooiland gaan 
overheersen en andere soorten geen kans krijgen, wat in de praktijk 
neerkomt op een vorm van monocultuur. 
 
In onze strijd voor meer 
biodiversiteit kiezen wij bij 
Natuurpunt dus resoluut voor 
extensief hooilandbeheer. Vanaf 
januari 2020 hebben we daarbij 
een “partner in crime” aan onze 
zijde uit de sector van de 
landbouw. We hebben een 
beheercontract afgesloten met 
de bio-geitenboerderij 
Klavertroef die vanaf nu zal 
instaan voor het maaien en 
nadien over het hooi kan 
beschikken.  
 
Dit is duidelijk een win-win want wij (lees NPO) moeten geen energie meer 
steken in het hooien en afvoeren waardoor er meer tijd vrijkomt voor andere 
beheerwerken, terwijl Klavertroef kosteloos bio-hooi kan oogsten als voeding 
voor hun geiten. Het spreekt vanzelf dat er in de overeenkomst voorwaarden 
gesteld zijn met betrekking tot het aantal maaibeurten en de periode waarin 
er kan gemaaid worden. Dit alles in functie van de doelstellingen op vlak van  
biodiversiteit die we nastreven voor deze percelen.  
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Verder hebben we vanuit NPO het gevoel dat we met dit beheercontract Joke 
en Peter, de bezielers van Klavertroef een beetje kunnen ondersteunen bij 
hun schitterend project om met biolandbouw de kost te verdienen. En ook 
dat was een belangrijke reden om met hen in zee te gaan. 
 
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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Gewoon fluweelpootje (Flammulina velutipes) 

Het is algemeen geweten dat de herfst hèt seizoen bij uitstek is om op zoek 
te gaan naar paddenstoelen. Minder bekend is dat er eigenlijk het jaar rond 
wel wat te beleven valt in paddenstoelenland, al is hun aanwezigheid dan 
wat minder uitgesproken dan in de herfst. Veel paddenstoelen bestaan voor 
het grootste gedeelte uit water en zijn daardoor zeer gevoelig voor vorst. 
Eén vorstnacht volstaat om zo goed als alle paddenstoelen op slag te doen 
verdwijnen. “Zo goed als …” want er zijn enkele soorten die daar toch iets 
op gevonden hebben. 

De meeste soorten die je 
het hele jaar door op 
stammen van bomen kunt 
bewonderen, hebben een 
houterige structuur en 
bevatten weinig water 
waardoor ze ongevoelig zijn 
voor negatieve 
temperaturen.  

Andere soorten zijn 
helemaal niet houterig en 
bevatten wel veel water, 
maar slagen erin om een 
soort antivries aan te 
maken waardoor ze 
onbeschroomd een flinke 
neus kunnen zetten naar de 

vriezeman. Het Gewoon Fluweelpootje is daarvan een mooi voorbeeld. Van 
november tot in maart kun je deze vrij algemene soort bewonderen op 
stronken, stammen of takken van loofbomen. In de meeste gevallen gaat het 
om dode bomen of exemplaren van wie de dagen geteld zijn. Gewoonlijk 
groeien de Fluweelpootjes in bundels, dikwijls in grote aantallen bijeen. Met 
een hoeddiameter van 1 tot 5 cm zijn ze niet echt groot te noemen, maar 
door hun warm oranjebruine kleur vallen ze sterk op in de eerder kleurarme 

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. 
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winterse natuur. Bij vochtig weer voelt het oppervlak van de hoed vettig tot 
zelfs slijmerig aan. Zeer kenmerkend is de steel die vanaf de basis bruin 
donzig/viltig is. Aan deze eigenschap dankt de paddenstoel zijn naam. Naar 
de top toe verbleekt de steel tot bleek geel, dezelfde kleur als de plaatjes. 
Als je ze vindt, neem dan even de tijd om ze eens goed te bekijken. Ze 
verdienen het om bewonderd te worden want het zijn echte meesterwerkjes 
van de natuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je erin geslaagd om het Gewoon Fluweelpootje te ontdekken, geef je 
waarneming dan in op Waarnemingen.be. Op die manier help je mee om het 
verspreidingsgebied van deze (en eventueel ook andere soorten) in kaart te 
brengen. Succes met de jacht op de Fluweelpootjes.
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Wist je dat vogeltjes in de lente hun nestjes bouwen daar waar ze in de 
winter veel voedsel vonden? Wil jij ook veel kleine vogeltjes in je tuin? Dan 
moeten we dus nu zorgen voor goed vogelvoer. Die bolletje in netjes, daar 
kunnen vogelpootjes in vast geraken. Nee, we weten een veel betere en 
veiligere manier zonder plastiek netjes! Doe jij mee? 
 
Stap 1: Zoek deze dingen bij elkaar:  

 Droge denappels met open schubben 
 Natuurtouw 
 Ongezouten plantaardig vast frietvet (laat die 

lekker zacht worden in de woonkamer) 
 Zadenmengsel voor tuinvogels 
 Kom en schaar  

Stap 2: Knoop rond het topje van de denappel een stukje 
touw om straks de denappel omhoog te kunnen 
hangen.  
 
Stap 3: Het plezantste, stroop je mouwen maar 
omhoog voor een lekker 
kneedwerkje!  
Doe een blokje vet in de 
kom en giet er een 
hoeveelheid zaadjes bij. 
Hopsa, kneden maar!  
 
Stap 4: Vul de ruimtes 

tussen de schubben 
van de denappel op met het vetdeegje.  

 
 

NATUUR.KIDS  
(SL, 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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        Kleur jij mij in 😊 

Stap 5: Hang de vogelvoerdenappels op in de tuin, 
verstop je binnen achter het venster met je 
verrekijker en wachten maar! Veel plezier!  
 
 
Let op: 25 en 26 januari is het vogeltelweekend! 
Leer de vogels herkennen en tel mee! Alle info 
hierover vind je op de website van Natuurpunt! 
 
 
 
 

 
 

Help jij Floris de vogels in zijn tuin te ontdekken? 
 
O Kuifmees                                                                           O Roodborstje 
 
 
 
                                                                                                       O Gaai 
 
 
O Sijs (mannetje) 
 
 
 
O Vink                                                                                  O Knuffelvogel 
 
 
 
 
 
                                                                                         O Sijs (vrouwtje) 
O Winterkoning 
 
 
 
O Koolmees                                                                          O Pimpelmees 
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Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 

BEESTENBOEL I.S.M. BIBLIOTHEEK EN EVA OOSTERZELE          DOOR DIRK DRAULANS 
 
In een goed gevulde bibliotheek bracht bioloog, journalist en BV Dirk Draulans 
met Beestenboel een verrassend verhaal over de verborgen dierenwereld. 
Met veel gevoel voor humor en detail én een “scherpe tong” zoals we van 
hem gewoon zijn, vertelde hij over de boeiende bijzonderheden rondom ons. 
We leerden dat er onzichtbare mijten in onze wenkbrauwen kunnen huizen, 
dat liefde op het eerste zicht eerder zeldzaam is in de dierenwereld en dat 
Orka vrouwtjes één van de enige dieren zijn, waarbij de vrouwtjes ook in 
menopauze gaan. En dit om voor de “kleinkinderen” te kunnen zorgen.  
Na de voorstelling serveerde EVA Oosterzele heerlijke seitanstoverij en werd 
er nog wat nagebabbeld bij een drankje aan onze bar.  
 
Met dank aan Bibliotheek Oosterzele  en EVA Oosterzele voor de mede-
organisatie!  
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PADDENSTOELENWANDELING IN HET AELMOESENEIEBOS                  
 
Zondag 20 oktober waren Sien en 
haar kinderen erbij om 
paddenstoelen te gaan ontdekken in 
een herfstig bos. Sien bezorgde ons 
haar indrukken. 
 
Dat het deugd doet om in de herfst 
het bos in te trekken, dat hadden 
heel wat mensen begrepen. En dat 
paddenstoelen herkennen moeilijk 
maar wel heel boeiend is, daar 
hoefden we niemand meer van te 
overtuigen. Op deze mooie herfstdag kwamen er dan ook een 50-tal 
man/vrouw/kind samen in het Aelmoeseneiebos om naar Dirks 
paddenstoelenverhalen te luisteren. Klein en groot stonden versteld van de 
reuzenbovist, hoorden nu eindelijk waar die witte stippen op de 
vliegenzwam vandaan komen en we ontdekten hoe pikant sommige russula’s 
kunnen zijn (ja, we mochten ook wel eens proeven). Het was een herfst met 
uitzonderlijk veel paddenstoelen en dat smaakte naar meer 
(paddenstoelenwandelingen natuurlijk)! 
Sien 
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LANDSCHAPSWANDELING                
 
Je hebt zo van die dagen dat de zon en de hemel zó staan dat om het even 
welk landschap er gewoonweg prachtig uitziet. En dat geluk trof ons op de 
landschapsexcursie op 10 november. Niet dat dat landschap enkel onder een 

heerlijke herfstgloed mooi oogt, hoor. Want laat nu net het unieke landschap 
om en rond de Driesbeek de reden zijn waarom we het via het Rodeland 
project willen beschermen en in stand houden (zie ook onze vorige 
nieuwsbrief). 
 
We zoomden in en uit, doken terug tot in de ijstijden, konden een blik werpen 
op het oude landschap en zagen in waarom dit landschap vandaag niet enkel 
een belangrijke natuurwaarde, maar ook een cultuurhistorische 
erfgoedwaarde heeft. En zo werden we ook ingewijd in het mooie 
Rodelandproject. In de blozende herfstblikken zagen we dat ons talrijk 
aanwezig publiek maar al te goed begrepen heeft waarom we dit project 
vanuit Natuurpunt Oosterzele op de agenda gezet hebben. We waren dan ook 
enorm verheugd dat we de kersverse coördinator van het project Sofie Van 
Brussel meteen konden meetronen in haar werkgebied. 
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De lange mensensliert streek uiteindelijk neer aan de Heemkring en 
verwarmde zich bij ondergaande zon en vurige tongen aan heerlijke cake en 
een verkwikkend winterdrankje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaargang 27 nummer 1 
   
  

 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 18 

Oosterzele 

BOOMPLANTACTIE N.A.V. DE DAG VAN DE NATUUR     

Zaterdag 23 november: Dag van de Natuur 2019. Een gat graven in de natte 
Gondebeekse grond, boompje erin, wortels netjes toedekken en opkijken hoe 
de kale takken afsteken tegen een kil winterzonnetje. En met elk boompje 
precies wat zuurstof bij. Geen gezucht van de arbeid maar een zucht van 
bewondering en verademing. Jaja, een mens zou er zowaar lyrisch van 
worden. Een waar genot voor een Natuurpunter! En niet alleen wij van NPO 
haalden op de Dag van de Natuur ons hartje op tijdens het bomen planten, 

ook heel wat andere 
sympathisanten staken 
maar al te graag de 
handen uit de mouwen. 
Super! Zo hadden we 
samen in een mum van 
tijd maar liefst 325 
bomen geplant en werd 
ons bosgebied weer een 
stuk groter en rijker.  

 

 

We hadden zin in meer 
en maakten tijdens een 
gezellige drink achteraf 
al plannen voor een 
dubbel zo grote 
aanplant volgend jaar. 
Joepie!  
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Er werd een weldoordachte combinatie van inheemse bomen geplant: 50 
gewone esdoornen,100 zwarte elzen, 25 zwarte populieren, 50 boskersen, 50 
zomereiken en 50 fladderiepen.  

Speciale dank aan alle helpers waaronder de jongeren van JNM 
Onderstebovenschelde! Hopelijk kunnen we volgend jaar opnieuw op zoveel 
enthousiasme rekenen! Zullen we meteen al afspreken op zaterdag 21 
november 2020? 

 
CURSUS ZOOGDIEREN                DOOR JOERI CORTENS 
 
Het begint zo langzaamaan traditie te worden. Elk jaar organiseren we samen 
met onze vrienden van de Natuurpunt Boven-Schelde een cursus rond een 
thema dat -hoe kan het ook anders- gelinkt is aan natuur. En ook de grote 
interesse voor deze cursussen blijft een constante. Ondanks de 
tijdsinvestering voor deze zoogdierencursus (5 avonden en een 
praktijknamiddag) waren er opnieuw meer kandidaten dan beschikbare 
plaatsen. Dat stimuleert ons om er mee door te gaan en daarom zijn we nu 
al plannen aan het maken voor volgend jaar. Zorg dat je er tijdig bij bent.  
 
De cursus Zoogdieren was niet enkel qua opkomst een succes, maar ook 
inhoudelijk een echte voltreffer. Joeri Cortens is een volbloed verteller. Of 
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het nu over de bosmuis, de bunzing of simpelweg de egel gaat, hij blijft over 
de hele lijn boeien.  
De reacties van de deelnemers aan het eind van de cursus logen er niet om. 
Het was een super boeiende ervaring. Bedankt Joeri. 
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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 
BEHEERWERKEN RESERVAAT GONDEBEEK 
 
Met een goed gevoel kunnen we terugblikken op de beheerwerkactiviteiten 
van het voorbije jaar. Dankzij de inspanningen van onze gemotiveerde 
vrijwilligersgroep hebben we het afgelopen jaar een berg werk verzet en daar 
kunnen we terecht fier op zijn. Maaien, het bestrijden van de  
reuzenberenklauw, aanplanten van struiken en bomen, het verwijderen van 
oude prikkeldraad en dergelijke meer. Al deze inspanningen hebben ons 
reservaat terug een frisse uitstraling gegeven. Een welgemeende dankjewel 
van Dirk en Jean-luc aan de toffe groep die dat realiseerde. 
 
Ook in 2020 gaan we er weer met vol enthousiasme tegenaan. De 
eerstvolgende werkdag vindt plaats op 25 januari. Dan nemen we de 
knotbomen onder handen links van de ingang en wordt het hout verdeeld 
onder de deelnemers die dat wensen.  
Mee te brengen: stevig schoeisel en of laarzen, werkhandschoenen en in de 
mate van het mogelijke een hakmes of bijl. Wij zorgen voor enkele 
kettingzagen om het hakhout te verzagen. 
 
De volgende werkdagen vinden eveneens plaats op de laatste zaterdag van 
elke maand. Dat wil zeggen op 29 februari en 28 maart. 
 
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 van harte welkom! 
 
Praktisch: afspraak aan de Gondebeek (ingang Meersstraat, Gontrode). We 
beginnen om 9u en stoppen meestal rond 12.30u om samen iets te eten. Ben 
je wat later en/of moet je vroeger vertrekken: geen probleem! Zorg voor 
gepaste kledij. 
 
Catering wordt voorzien, maar graag een seintje op voorhand naar  
0477/930 325 of jean_luc_eggermont@hotmail.com voor wie na het werk de 
honger wil stillen. 
 
LET OP: Extreme weersomstandigheden kunnen soms roet in het eten gooien. 
Lastminutewijzigingen worden steeds op de website weergegeven! 
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NIEUWJAARSDRINK: MAAK KENNIS MET NATUURPUNT OOSTERZELE 
 
Zaterdag 1 februari 2020 
 
Met veel plezier nodigen we alle leden en sympathisanten uit op onze 
nieuwjaardrink.  De ideale gelegenheid om kennis te maken met onze 
mensen, hun realisaties van de voorbije jaren en onze plannen voor de 
toekomst. We voorzien uiteraard een drankje en een hapje, een korte 
(ludieke) presentatie van wat we zoal doen en nog gaan doen (*) en tijd voor 
een  gezellige babbel. Voor de kleinsten is er aangepast vermaak. 
 
* Lokale algemene vergadering. Zou je het leuk vinden in de toekomst op 
een of andere vorm met ons mee te helpen, laat het dan weten via 
info@natuurpuntoosterzele.be of 0494 31 63 04. 
 
Afspraak: Zaterdag 1 februari vanaf 17 uur in Praatcafé GC De Kluize, 
Sportstraat 3, Oosterzele  
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SLAPEN BOMEN IN DE WINTER?                                                   MET LIEVE VAN ACKER 
 
Zondag 2 februari 2020 
 
Bomen vertellen in de winter hun eigen verhaal. 
In de zomer is het gemakkelijker om onze 
bomen op naam te brengen. 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. De 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. 
Ook boeiend in de winter zijn de zichtbare 
nesten die ons tonen dat vogels niet alleen de 
onderste lagen van het bos bewonen.  
Natuurpunt Oosterzele en Boven-Schelde 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. 
 
Afspraak: Zondag 2 februari om 14 uur op de parking Labo voor Bos en 
Natuur, Geraardbergsesteenweg 267 Gontrode.  
De excursie eindigt om 16.30 u.  
 
Kostprijs: vrije bijdrage 
 
Voorzieningen: in de winter 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: lievevanacker@hotmail.com  of 0498 739 885 
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JAWADDE, EEN PADDE                                             MET CARLA EN DIRK 
 
Zondag 1 maart 2020 
 
Vanaf februari, wanneer de temperaturen terug beginnen oplopen, tot 
ongeveer april, zijn onze vrijwilligers druk in de weer om andere amfibieën 
“over te zetten”. Maar wat is dat nu juist?  
In het voorjaar ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en trekken ze 
massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Tijdens hun tocht 
moeten ze vaak een straat of een weg oversteken en lopen de padden en 
kikkers een groot risico om overreden te worden. Met paddenoverzetacties 
helpt Natuurpunt de amfibieën om hun geboortepoel veilig te bereiken.  
 
 
 

 
 

Ook in Oosterzele zijn er zo een aantal gevaarlijke oversteekplaatsten waar 
wij met een “paddenoverzet” de dieren veilig naar de overkant brengen.  
Tijdens deze activiteit help je de padden, kikkers en salamanders te 
verzamelen en over te brengen naar de poel. Onze gidsen leren je deze 
dieren te herkennen en vertellen je over het belang van deze dieren en wat 
ze nodig hebben om te overleven. We sluiten af met een ontbijt (verse 
koffiekoek met warme choco of koffie) uit het vuistje. 

Iedereen, zeker gezinnen met jonge kinderen, van harte welkom. 
 
Afspraak: Zondag 1 maart om 9.30 uur.  
Inschrijven is verplicht: info@natuurpuntoosterzele.be 
Na inschrijven wordt de exacte locatie en andere praktische afspraken 
doorgegeven. 
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Kostprijs (mini-ontbijt inbegrepen): €3 pp voor volwassenen, €2 pp voor 
kinderen tot 12 jaar. 
 
 
WATERFESTIVAL MERELBEKE                                  ISM GEMEENTE MERELBEKE 
 
Zaterdag 21 maart 2020 
 
Die dag staat Merelbeke in het kader van proper water. Op verschillende 
plaatsen in de gemeente kun je duurzame initiatieven bezoeken waar men 
zich inzet voor proper water. Natuurpunt Oosterzele zal meewerken aan dit 
evenement door in het natuurreservaat Gondebeek duiding te geven bij het 
concept “amfibieënpoel” en bij het poelenplan van de Gemeente Merelbeke.  
 
Op het moment dat deze nieuwsbrief werd samengesteld, was er nog geen 
gedetailleerde informatie over dit project.  
Meer info volgt via mail, facebook en op onze website. 
 
 
FEESTELIJKE OPENING VAN BRUGJE, POELEN EN NIEUWE PERCELEN 
 
Zondag 5 april 2020 
 

Meer dan een hectare natuur erbij  
Een 300-tal nieuwe bomen aangeplant 

2 nieuwe poelen voor amfibieën gegraven 
én een nieuw brugje over de Gondebeek 

… 2019 was een super jaar voor ons Natuurgebied aan de Gondebeek! 
 
En dus dachten we: dat moeten we vieren ...  
 
Nieuwe bomen kunnen we moeilijk één voor één gaan verwelkomen. 
Een stuk grond formeel ‘onthalen’ is 
lastig. 
Maar … een brug is toch iets dat we 
plechtig kunnen openen met een lintje. 
En zeker als we ze dan nog eens 
ceremonieel ‘dopen’ met vers water uit 
onze nieuwe poelen. 
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Zo hebben we alles bij elkaar meer dan genoeg redenen voor een ‘Feestelijke 
Opening’! 

 
Concreet plannen we deze opening op 
zondag 5 april 2020 om 10u. 
Afspraak aan het station van Gontrode, van 
waaruit we een korte wandeling zullen 
maken door het gebied voor het presenteren 
van alle nieuwigheden. 
En op die manier zorgen we dat we net op het 
ideale aperitief-moment aan het brugje zijn 
voor de formele feestelijke opening mét 
bijhorende bubbels. Zorg dat je erbij bent, 
iedereen is van harte welkom.  
 

Graag vooraf inschrijven via info@natuurpuntoosterzele.be. 
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Het weidse landschap aan de Schelde en hoe deze stroom het landschap 
heeft getekend  
Zondag 29 maart 
 
Weidse uitzichten op meersen, oude knotwilgen en rijen met populieren aan 
de horizon… Deze weidsheid is zeldzaam geworden en brengt ons rust.  
Niet gek dat zich hier een weelde aan planten en vogels thuis voelt.  
Al wandelend genieten we van de schoonheid van dit landschap, staan we stil 
bij enkele karakteristieke natuurelementen en vernemen we meer over hoe 
de Schelde door de noeste arbeid van vele generaties deze natuur haar 
huidige aanzicht heeft geschonken. 
Meer info: yves.opstal@telenet.be of  0479 895 688 
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Boven-Schelde. 
 
Hoera, de lente is aangekomen 
Zondag 5 april 
 
Bloemen steken hun kopje op, vogels komen terug en maken een nestje. 
Samen met de gids gaan we op wandeling in de Scheldemeersen.  
De dagen worden langer, de temperatuur stijgt langzaam, de bomen krijgen 
blaadjes, dieren komen uit hun winterslaap, vogeltjes fluiten een vrolijk 
deuntje … De natuur ontwaakt na de lange en donkere winter. Dit is het 
moment om samen met de gids de Scheldemeersen in Schelderode en Melsen 
te verkennen en te genieten van de pracht van de ontluikende natuur. We 
kijken, ontdekken en beleven wat de lente ons brengt. 
Meer info: lievevanacker@hotmail.com of  0498 739 885 
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Boven-Schelde. 
 
 

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 
(DF) 

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 30 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 30 € 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 
Pontslag 11, 9860 Balegem 
Tel: 0494 316304 
 
e-mail: info@natuurpuntoosterzele.be  
Website: www.natuurpuntoosterzele.be 
Facebook: https://www.facebook.com/natuurpuntoosterzele  
Twitter: https://twitter.com/NPOosterzele  
 

   

 Oosterzele 
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Activiteiten januari-februari-maart 2020 
 
Zaterdag  
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag  
 

 
25 januari 
 
 
1 februari 
 
 
2 februari 
 
 
29 februari 
 
 
1 maart 
 
 
21 maart 
 
 
28 maart 
 
 
5 april 
 

 
9u 
 
 
17u 
 
 
14u 
 
 
9u 
 
 
9.30u 
 
 
14u 
 
 
9u 
 
 
10u 
 

 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Nieuwjaarsdrink: maak 
kennis met NPO 
 
Slapen bomen in de winter? 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Jawadde een padde 
 
 
Waterfestival Merelbeke 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Opening Poel en brugje 
 

 
Meersstraat 
Gontrode 
 
Praatcafé 
GC De Kluize 
 
Labo voor Bos en 
Natuur Gontrode 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
Afspraakplaats 
volgt 
 
 
 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
NMBS-station 
Gontrode 
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Piet Van der Veken 
 

Stationsstraat 11 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 

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

E-mail: scheldewindeke@bnpparibasfortis.com 
 


