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Editoriaal XXXL: VOORZITTERSWISSEL BIJ NPO 
 
Mathieu blikt terug: 
 
Na ruim 12 jaar (ik heb het toch even moeten opzoeken) 
geef ik de fakkel van het voorzitterschap door. Niet omdat 
ik het niet meer graag doe of beu ben, maar vooral omdat 
ik denk dat het goed is dat dit af en toe wisselt. Een kans 
voor iemand anders, met andere focus, met nieuwe ideeën, 
dat lijkt me gezond en doet verder groeien. 
Twaalf jaar geleden ben ik eerder toevallig voorzitter geworden, doordat de 
toenmalige voorzitter er abrupt een punt achter moest zetten wegens 
persoonlijke problemen. Weinig vertrouwd met vooral de meer 
administratieve kant van Natuurpunt was het toch wel wat zoeken. Gelukkig 
was er altijd de tomeloze steun van de “oude garde” (Jean-Luc, Nico, Marc 
1, Marc 2, Henk, …). Het waren de begindagen van ons eerste natuurgebied 
de Gondebeek. Ondertussen is dit onder de hoede van Dirk en Jean-Luc en 
een sterk beheerteam, een knap stuk natuur geworden dat gestaag uitgebreid 
wordt. Heel binnenkort komen er nog meer wandelpaden, zodat iedereen er 
nog meer van kan genieten. 
 

Wilgen knotten in de Gondebeek met de hulp van “Fanny” (2008) 
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Andere hoogtepunten zijn voor mij de vele activiteiten voor kinderen die we 
gaandeweg opgezet hebben. Workshops en lessen rond (roof)vogels, 
amfibieën, klassen meenemen naar onze paddenoverzet, … kinderen de 
natuur laten ontdekken kan niet overschat worden.   

 

Workshop nestkastjes maken op 
het Leefschoolfeest (2011)   Jawadde een padde (2019) 
 
Ik kijk ook tevreden terug op de vele samenwerkingen met andere 
verenigingen: onze buurafdeling NP Boven-Schelde, Velt, Trage Wegen, EVA, 
de Wereldwinkel, BOS+, Gezinsbond, jeugdverenigingen , …  
Dikke merci voor de fijne momenten! 

Duurzame wandeling (2013) 
 
De aankoop van 12 ha van Ettingebos in 2020 was een ander hoogtepunt. De 
centrale ligging op een steenworp van Balegem, Scheldewindeke en 
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Oosterzele biedt heel veel mogelijkheden voor natuurbeleving voor groot en 
klein. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het beheerplan. Heel 
binnenkort kan iedereen meegenieten van dit mooie stuk natuur. 

 
Ettingebos (2019) 
 
Voor de toekomst verwacht ik veel van het landschapsproject Rodeland, dat 
een uitgelezen kans is voor nieuwe samenwerkingen met gemeentebesturen, 
ANB, kennisinstellingen, … en zeker ook met de landbouwsector. De eerste 
terreinrealisaties worden ondertussen zichtbaar met de aanleg van 
amfibieëntunnels in Landskouter en het op stapel staande poelenplan.  
 
Bovenal ben ik fier op de sterke groep die NPO geworden is. De hierboven 
aangehaalde realisaties zijn vooral te danken aan de eindeloze inzet, kennis 

en creativiteit van onze 
bestuursploeg samen met een 
grote groep vrijwilligers en de 
steun van een sterk groeiend 
aantal leden en sympathisanten. 
Als voorzitter moest ik enkel het 
overzicht bewaren en af en toe 
wat sturen. Ik wil ook 
uitdrukkelijk de professionele 
steun van het secretariaat in 
Mechelen bedanken. Jullie zijn 
goud waard! 
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Deelname van (een deel van) het bestuur aan Expeditie Natuur (2019) 
En nu? Op NPO-pensioen? Nee zeker niet! Ik blijf actief in het bestuur en ga 
me nu onder andere (samen met Annelies) op het beheer van Ettingebos 
storten.  
Met Bart staat nu een enthousiaste jonge voorzitter klaar die al heel wat 
jaren meedraait in het bestuur en dus al heel goed met Natuurpunt vertrouwd 
is. Als drijvende kracht achter de oprichting van Rodeland heeft hij al 
bewezen dat hij van aanpakken weet. Ik geef dus met een gerust hart de 
fakkel door. 
 
Bart kijkt vooruit 
 

Mathieu, bedankt voor al je mooie jaren als 
voorzitter. Je hebt al die jaren niet alleen 
gigantisch veel werk verzet maar je hebt er ook 
voor gezorgd dat we met het bestuur een hecht 
team vormen en dat zeer veel mensen zich welkom 
voelen bij NPO. Gelukkig is het geen vaarwel. We 
kennen je ondertussen en weten dat je nog veel zal 
bezig zijn met NPO. Gelukkig! Met jou en Annelies 
heeft Ettingebos twee fantastische en uiterst 
kundige conservators gekregen. Ik ben er zeker van 

dat daar een geweldig verhaal gaat geschreven worden. Nogmaals en in naam 
van iedereen: bedankt! 
Véél beter dan Mathieu kan ik het niet doen als voorzitter. Even goed zou al 
geweldig zijn. Gelukkig heb ik de afgelopen jaren als secretaris al een 
heleboel ervaring kunnen opdoen. Vele Natuurpunt mysteries zijn 
ondertussen ontsluierd en de eens gebrekkige natuurkennis is ook al flink 
bijgespijkerd (al valt er nog zeer veel te leren). Veel of weinig natuurkennis 
doet er eigenlijk niet toe. In die jaren heb ik vooral gezien hoe belangrijk het 
is om een mix van mensen, elk met eigen talenten, samen te laten werken. 
Wat we samen als “simpele” vrijwilligers kunnen realiseren onder de paraplu 
van Natuurpunt is immens. De Gondebeekvallei verder uitbouwen, mee aan 
de wieg van Rodeland staan, Ettingebos aankopen, talloze activiteiten en 
acties organiseren… Ik had het 6 jaar geleden bij mijn eerste 
Natuurpuntstappen niet kunnen bedenken. 
 
Ik heb er het volste vertrouwen in dat we met de bende enthousiaste 
vrijwilligers die NPO is, nog veel moois gaan realiseren. Dat zal ook nodig 
zijn! Op gebied van natuur en milieu wachten er in het drukke Vlaanderen 
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nog grote uitdagingen. Ik vermoed dat we allemaal onze kinderen een 
gezondere planeet willen achterlaten. Laten we met Natuurpunt dus ook in 
Oosterzele ons steentje blijven bijdragen en verder gaan met de 
succesformule van de afgelopen jaren. Hierbij is er altijd nog plaats voor 
nieuwe vrijwilligers. Iedereen die wil bijdragen aan meer en betere (nabije) 
natuur is welkom, als bestuurslid, als sterke schouder in onze 
natuurgebieden, als helpende hand bij een activiteit, jong of oud, het maakt 
niet uit! 

Zoals jullie verderop in deze nieuwsbrief kunnen lezen, hebben we de 
afgelopen maanden alvast weer niet stilgezeten. Er is weer heel wat gebeurd 
in de Gondebeekvallei en Ettingebos, onze stoel blijft zijn tocht door 
Oosterzele verderzetten én we maken voorzichtig plannen voor enkele 
activiteiten. Of deze activiteiten kunnen doorgaan, zal uiteraard afhangen 
van de COVID-19 cijfers op dat moment. 

 

Hopelijk tot gauw, ergens in de Oosterzeelse natuur! 
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FACEBOOK-PRIKBORD 
 
NPO heeft een eigen Facebook pagina. Daar komen heel wat berichtjes op. 
Voor wie echter geen Facebook heeft, prikken we voortaan graag enkele van 
deze berichtjes hier op ons Facebook-prikbord! 

 

 

 

EXPEDITIE NATUURPUNT 
 
Meer natuur in Oosterzele, daar gaan we voor! En dit voorjaar krijgen we 
daarbij het schitterende engagement van maar liefst 3 toffe teams die voor 
onze natuurgebieden willen stappen en fietsen en hun kilometers laten 
sponsoren. De volledige opbrengst van deze benefiettochten gaat naar de 
uitbreiding en het beheer van de natuurgebieden Gondebeek en Ettingebos.   
 

NATUURNIEUWS 

UIT DE REGIO 

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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Expeditie natuurpunt gaat dit jaar door op 26 en 27 juni. Teams van over gans 
Vlaanderen trekken de natuur in per kano, per fiets of met stevige 
wandelschoenen aan en laten hun kilometers vol plezier, zweet en blaren, 
sponsoren. Het sponsorgeld dat zo verzameld wordt, gaat rechtstreeks naar 
een door de teams gekozen natuurgebied.   
De teams die kozen voor de natuurgebieden van Natuurpunt Oosterzele zijn 
dit jaar de Psychocyclistas, de Muscles & Mastellen en de Gestreepte 
Gondeliers!  
 
Ons eerste team, de Psychocyslistas, bestaat uit Bram, Tom, Jan en Bart.  
 

 Vier enthousiaste heren met 
goeie fietskuiten. Nadat Expeditie 
Natuurpunt vorig jaar door corona 
werd geannuleerd, wagen deze 
mannen zich dit jaar aan een 
herkansing! Extra getraind en nog 
meer gemotiveerd, dat komt 
helemaal goed met hen én met 
Ettingebos!  

Dit team sportieve bourgondiërs plant o.a. een wijn-, Westmalle kaas - en 
bierverkoop.  
Bezoek hun teampagina: https://expeditie.natuurpunt.be/project/29417  
 
Team 2 is niemand minder dan De Gestreepte Gondeliers!  
 
Nancy, Thomas, Jan, Erika, Bruno en Ilse: 4 
dappere fietsers en 2 coaches bereid tot het 
nodige duwtje, vormen dit mooie team en 
zullen heel wat kilometers affietsen ten 
voordele van de Gondebeek.  
De Gestreepte Gondeliers plannen een 
wijnverkoop, tombola en take-away 
maaltijd.  
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Hun teampagina vind je op: https://expeditie.natuurpunt.be/project/29304  
 
Last but not least, team 3: Muscles en Mastellen!  
 

Deze gezellige vrouwengroep 
heeft een hart voor natuur én voor 
kinderen.  Zij trekken met plezier 
hun wandelschoenen aan ten 
voordele van meer speelnatuur in 
Oosterzele. Want hossen door de 
bossen is plezant voor jong én 
oud.  Dat realiseren we graag 
samen in een stuk van Ettingebos. 
De pagina van de dames: 

https://expeditie.natuurpunt.be/project/29551  
 
Alvast een dikke merci aan al deze fijne mensen, en heel veel succes!  
 
Zin om via deze teams onze natuurplannen te steunen? Neem dan vlug een 
kijkje op hun teampagina’s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jaargang 28 nummer 2 
   
  

 
 

 

V.U. Bart Vleminckx, Vijverhoek 9  -  9860 Oosterzele 9

Oosterzele 

SUBSIDIE STEENUILKASTEN 

Vorig jaar besliste onze werkgroep Soortenbescherming om bijkomende 
nestkasten voor kerkuil en steenuil te plaatsen. De kerkuilkasten werden 
gemaakt door de BUSO-school Sint Franciscus in Velzeke. Zo hadden de 
leerlingen een heel concreet project om op te werken. De steenuilkasten 
werden in eigen beheer gemaakt. Hieronder een kleine impressie van de 

werkzaamheden en het 
eindresultaat. 

 

 

 

 

Voor de kosten dienden we een 
projectaanvraag in bij de Milieu- 
en natuurraad (Mina-raad) van de 
gemeente Oosterzele. De totale 
kost van 1448 euro voor 5 
kerkuilkasten en 14 steenuilkasten kregen we volledig terugbetaald. Hartelijk 
dank hiervoor! 

AMFIBIEËNOVERZET 
 
1 pad, 2 padden, 3 padden ... oh een salamander, 4 padden, ...   
 
Zo gaat het op de overzet. Een emmertje vol padden. Ten minste als we geluk 
hebben en het een top trekavondje is. Dat willen zeggen: zachte 
temperaturen en een beetje vochtig. Dan hoor je de padden al van ver 
kwaken en komen ze tevoorschijn uit de velden. Ze willen de baan over, op 
weg naar hun eindbestemming: de poel waar ze hopen te kunnen paren.   
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Het lijkt misschien voor velen onnozel, zo wat padden helpen oversteken. Je 
zou best wel kunnen denken dat die paar auto's die in het donker passeren, 
niet veel slachtoffers veroorzaken. Maar vergis je niet. Geen overzet, eindigt 
steevast op dagelijks heel wat vers platgereden padden. We helpen ze dus 
met plezier een handje.   
 
Naast de overzetplaatsen aan Hoek ter Hulst en de Lembergestraat, werd er 
dit jaar voor gekozen om ook een overzet te houden aan de Turkenhoek. En 
met succes! Het bleek een super overzetlocatie! 3 maart was een topdag en 
werden er aan de Turkenhoek maar liefst 287 padden overgezet!   
Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief op 19 maart stond de teller van 
alle overzetplaatsen samen op 1965 padden, 49 kikkers en 9 salamanders.  
 
Dank aan de gemeente en Pro Natura voor het plaatsen van de schermen!  
En aan de talrijke vrijwilligers van het overzetteam voor hun dagelijkse inzet! 
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AMFIBIEËNTUNNELS EN POELENPLAN 

Terwijl onze vrijwilligers nog volop in de weer zijn om de paddentrek in 
goede banen te leiden, is er alvast voor de amfibieënpopulatie aan de 
Lembergestraat in Landskouter goed nieuws. De gemeentebesturen van 
Merelbeke en Oosterzele hebben zich bereid verklaard om de geplande 
Aquafinwerken aan te 
grijpen om bij de heraanleg 
van de weg, een 5-tal 
amfibieëntunnels in het 
wegdek te integreren. Dit op 
aansturen van NPO. De 
meerkost zal grotendeels 
gefinancierd worden door 
een Projectsubsidie Natuur 
(PSN) van het Agentschap 
voor Natuur en Bos . Dit alles 
werd gefaciliteerd binnen 
het landschapsproject 
Rodeland.  

Binnen Rodeland staan 
nog meer concrete 
terreinacties op stapel: in 
navolging van Merelbeke, 
komt er nu ook een 
poelenplan voor Melle, 
Gavere en Oosterzele. 
Dertig bestaande poelen 
worden het komende 
seizoen geïnventariseerd 

en er komen 30 nieuwe poelen bij. Met NPO hebben we onze terreinkennis 
ten dienste gesteld bij het bepalen van geschikte locaties voor de aanleg van 
de nieuwe poelen en we hebben ons geëngageerd om 24 bestaande poelen 
op grondgebied Oosterzele te inventariseren.  

Met de amfibieëntunnels en het poelenplan is Rodeland weer twee mooie 
realisaties rijker en onze amfibieën zijn nu dubbel zo gelukkig. 
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WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 
 
Stuk voor stuk bomen van vrijwilligers, hebben we bij NPO. We zijn hen 
ongelooflijk dankbaar. Voor alle hulp om onze natuurambities te helpen 
waarmaken. Voor de toffe babbels tijdens het werken. Voor de humor. Het 
luisterend oor. De vriendschap. De gedeelde dromen over bos en 
biodiversiteit. Want het is gewoon superfijn om samen te komen in de natuur, 
voor het goede doel.  

 
Het voorbije jaar werden de beheerwerken en de samenkomsten uiteraard 
omwille van corona beperkt. Onze vrijwilligers dit jaar belonen met een 
feestje, zat er helaas niet in. In kleine groepjes werden op 27 februari en 7 
maart 2 werkmomenten gehouden in de Gondebeek en Ettingebos. De 
aanwezige vrijwilligers konden we bedanken met een lekker biertje. Maar we 
hopen van harte dat we het komende jaar weer met grotere groepen gezellig 
mogen samen komen om de handen uit de mouwen te steken. En wees maar 
zeker dat we ernaar uitkijken om achteraf zorgeloos bij een pintje of een 
koffie bij te keuvelen. Bedankt en tot snel!   
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De werkdagen in januari en februari werden benut om een rij knotwilgen 
onder handen te nemen. De terreinploeg van Natuurpunt nam het knotten 
voor haar rekening, terwijl onze ploeg vrijwilligers ervoor zorgde dat het 
knothout verzaagd en afgevoerd werd met het ijzeren paard richting 
straatkant. Verder werden er nog een heleboel wilgenpoten aangeplant op 
het perceel tussen de Lembergestraat en de Gondebeek. Dankzij onze 
enthousiaste vrijwilligersploeg kunnen we steeds een berg werk verzetten en 
het reservaat verder uitbreiden en aantrekkelijker maken voor de vele 
wandelaars die er komen genieten van de rust. 

 
Zoals onlangs te lezen was via onze NPO nieuwsberichten maken we er werk 
van om twee historische buurtwegen terug open te stellen voor het publiek, 
zodat er via verschillende wandelwegen een veilige verbinding gemaakt kan 
worden  met ons natuurgebied. Ook werd er onlangs opnieuw een stuk bos 
aangekocht, grenzend aan de spoorweg in Landskouter. Op termijn zal er 
bekeken welke beheer we hierop zullen toepassen. 
 

NATUURGEBIED 
GONDEBEEK 

(JL/DF) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Landskouter 
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Dra schoontijd: schop afkuisen! 
 
Met de aankoop van het Ettingebos, kregen we spontaan de helpende handen 
aangeboden van verschillende van onze leden. Die namen we dankbaar in 
ontvangst. Deze winter al, startten we met het verwijderen van de dichte 
populierenopslag in het jonge bestand aan de kant van Hettingen. Zo stellen 
we de proefaanplant van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (INBO) 
en de inheemse soorten die overwoekerd worden vrij. Het INBO heeft hier 
een aanplant van stuk voor stuk unieke klonen geplant om te testen op 
groeikracht, ziekteresistentie, … Op deze manier ondersteunen we dus 
wetenschappelijk onderzoek in de praktijk. Inmiddels zullen we de 
vrijgekomen ruimte de komende jaren geleidelijk inplanten met inheemse 
soorten, zoals Zwarte Els, Zomereik, Haagbeuk, Iep, Zoete kers en een aantal 
struiksoorten voor de toekomstige onderetage en de bosrand. 

NATUURGEBIED 
ETTINGEBOS 
(AS/MW) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Balegem 

Verwijderen van populieropslag, de gemerkte INBO bomen en inheemse soorten worden behouden 
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We respecteren hierbij de “schoontijd”. Dat is de periode waarin je geen 
bosbeheerwerken mag uitvoeren om broedende vogels niet te storen. Maar 
ook bodembescherming, het voorkomen van zeldzame vegetatie of bepaalde 
diersoorten kunnen een reden zijn. De schoontijd loopt standaard van 1 april 
tot 30 juni, maar kan afhankelijk van de situatie aangepast worden. Op dit 
moment zijn de opmaak van het bosbeheerplan aan het afronden. De manier 
waarop de schoontijd wordt toegepast, wordt ook best vastgelegd in dit 
bosbeheerplan. Zo kunnen we systematisch rekening houden met de 
specifieke omstandigheden en de meest kwetsbare periode en de passende 
beschermingsmaatregelen bepalen voor bv. de unieke voorjaarsvegetatie die 
Ettingebos rijk is. 
 
Te voet door het Ettingebos.. 
 
We zijn blij te kunnen aankondigen dat er met de medewerking van de 
gemeente een doorgaand wandelpad is gecreëerd door het Ettingebos. 
Vanaf de kant van de Stokerij (Issegem) loopt er een officiële trage weg, die 
bijna aansluit op de dreef door ons percelen. Er was enkel een kleine missing 
link. Dankzij overleg dat gefaciliteerd werd door de gemeente hebben we 
voor deze ‘missing link’ een akkoord met de eigenaar van het perceel. We 

De gerealiseerde verbinding tussen Issegem en Hettingen 
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zijn hier uiteraard heel blij mee! Je kan nu schuin tegenover de Stokerij het 
landweggetje direct naast het oude boerderijtje inslaan en doorwandelen tot 
aan Hettingen. Een mooie rustige doorsteek door het bos. 
 
En toch zal je aan de start van het wandelpad een lage bareel vinden. Dat 
omdat we gemotoriseerd verkeer uit het bos willen houden. Zo kunnen de 
wandelaars in alle rust hun tred zetten en is er geen verstoring voor de 
dieren! 
 

 
 
 
Ook interesse om eens de handen uit de mouwen te steken in het bos? 
Laat het ons dan zeker weten. Ook na de schoontijd en de komende jaren 
staan er nog bosbouwwerken gepland. En zelfs in Corona-tijd waren het tot 
nu toe zeer gezellige momenten. 
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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”  
Of 
 met vermelding “Gift Natuurpunt - 6708 – Balegem – Ettingebos”. 
 
Voor giften vanaf 40 euro krijgt u automatisch een fiscaal attest en 
bovendien krijgt u via de belastingen 45% terugbetaald. 
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Gehoornde metselbij (Osmia cornuta) 
 
Als we het hebben over bijen, dan denken de meeste mensen 
automatisch aan  beestjes van het type Maya. Bijen met een 
gestreept achterlijf die in kolonies leven, met een koningin,  
honderden werksters en een handjevol darren. Dat zijn de 
honingbijen die wij mensen heel lang geleden gedomesticeerd 
hebben en die we houden omwille van de honing die ze ons 
leveren. Deze soort leefde ooit in het wild en maakte nesten in holle 
bomen, maar is nu een zeldzaamheid geworden in onze wilde natuur. 
 
Naast deze zogenaamde sociale bijen zijn er ook heel wat solitaire bijen 
actief in onze regio. Zo’n 350 verschillende soorten bijen leven niet in een 
kolonie maar doen alles op hun eentje. Wanneer ze in de lente als volwassen 

insect het zonlicht zien gaan 
ze snel op zoek naar een 
geschikte partner. Er is geen 
tijd te verliezen want na de 
bevruchting beginnen ze 
onmiddellijk met het maken 
van een nest en droppen daar 
een eitje in, samen met een 
uitgebreid lunchpakket dat in 
de meeste gevallen bestaat 
uit stuifmeel. Een volwassen 
solitaire bij leeft maar enkele 
weken en kan dus niet zitten 
lanterfanten want er moeten 
veel nestjes gemaakt worden.  
 

Als het larfje uit het ei slijpt, kan het onmiddellijk beginnen snoepen van het 
aangeboden voedsel en groeit het als kool. Na enkele weken is de larve 
volgroeid en verandert ze in een pop. Ze blijft als pop in het afgesloten nest 
zitten tot de lente van het volgende jaar. Pas dan zal ze als volwassen insect 
uit het nest breken en kan de cyclus zich herhalen. 

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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Honingbijen overwinteren als groep volwassen insecten en hebben dus heel 
wat voorraad nodig om de winter door te komen. Wij, mensen nemen een 
deel van die honing weg voor eigen consumptie en geven suikerwater of een 
ander zoethoudertje in de plaats. Omdat solitaire bijen niet als volwassen 
insecten de winter moeten trotseren, hebben ze er geen behoefte aan om 
een wintervoorraad aan te leggen. Het heeft dus voor die soorten geen enkele 
zin om honing te gaan produceren. Dat heeft er voor gezorgd dat ze door ‘de 
mens’ lange tijd met rust werden gelaten omdat er toch niets te rapen viel. 
 
Jammer genoeg is daar nu verandering in gekomen. Door de steeds groter 
wordende problemen met het kweken van honingbijen als gevolg van mijten, 
schimmels, insecticiden, enz. wordt nu geprobeerd om massaal solitaire bijen 
te kweken om ze vervolgens in te zetten als bestuivers bij -hoofdzakelijk- 
fruitkwekers. Ik schrijf ‘jammer genoeg’ omdat slechts enkele soorten echt 
geschikt zijn om die klus te klaren en door die massaal te gaan kweken zullen 
we wellicht het broze evenwicht onder de solitaire bijen grondig verstoren. 
 
Van de 350 verschillende soorten is 
de gehoornde metselbij één van de 
veel voorkomende soorten in onze 
natuur. Voor het deponeren van 
haar eitjes gaat ze op zoek naar 
holle stengels of gaatjes in hout of 
zelfs stenen. Nadat ze er een eitje 
en een hoopje stuifmeel in heeft 
ondergebracht wordt de 
broedkamer vakkundig dicht 
gemetseld en herhaalt dit proces 
zich tot heel de holte is opgevuld met achter elkaar liggende kamertjes. 
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Wat zouden deze padden zeggen als zij de straat over moeten?  
Vul jouw eigen tekst in deze tekstballonnen. 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Help jij Paddie de weg zoeken bij zijn oversteek?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Bosproefje 
 
Met zijn tweetjes kun je de bostelefoon testen. Zoek een lange stam, die 
ergens in het bos ligt. Een van jullie drukt zijn oor stevig tegen de bovenkant 
van de stam, terwijl de ander met een steentje krast of een klopje geeft 
tegen de onderkant. Degene die luistert, moet zeggen of hij krassen of 
kloppen hoort. Doen, veel plezier! 
 
 
Maak jij dit roodborstje volledig? 
Teken onder het kopje het lijfje en kleur deze in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En als jouw tekening klaar is. Gluur eens buiten, zie 
je het? Zie jij een roodborstje in de tuin  
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Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
DE STOEL IN ‘T GROEN                           
 
Je kon erover lezen in onze vorige nieuwsbrief. Of misschien heb je onze 
posts gezien op Facebook, of kwam je hem onverhoeds tegen op een 
wandeling in onze natuurgebieden in Oosterzele, maar feit is, sinds eind 
december reist er een ‘Stoel’samen met zijn Uiltje door onze gemeente. 

 
Na de Gondebeek in januari en Ettinge in februari (foto’s hierboven) heeft 
onze Uil zijn vleugels uit geslagen en samen met de Stoel een nieuwe plek 
uitgekozen (foto’s op de volgende bladzijde). 
 
Wie vindt die drinkt ! Nog steeds hebben we een voorraad Westmalle die we 
graag delen met onze stoel-spotters. Neem een selfie, post of mail naar ons 
en wie weet ben jij de volgende. 
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En ja, we mogen wel wat fier zijn op onze Stoel. Hij viel in de belangstelling 
van Natuurpunt nationaal voor hun ‘Nieuws voor Natuurpunters’ van 17 
februari als een creatieve alternatieve nieuwjaarsreceptie.  
Op je gezondheid ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Natuurpunt Oosterzele lokt zijn leden op een coronaproof 
manier naar de Oosterzeelse natuur. Ze maakten een stoel 
uit afvalhout en verstoppen hem ergens in een van hun 
natuurgebieden. Elke maand verplaatst de stoel zich en 
wie 'm vindt en dat bewijst met een selfie, maakt kans op 
een dozijn trappisten. De stoel herken je aan het uiltje dat 
erop zit. Aangezien samen aperitieven nu geen optie is, 
deelt Natuurpunt Oosterzele z'n voorraad op deze ludieke 
manier uit. 
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WIE IS WIE IN HET NPO-BESTUUR                     
  
Op onze jaarlijkse receptie, of op andere activiteiten, kunnen we ons steeds 
even voorstellen. Dit jaar kon dit nog niet, en aangezien we zoveel nieuwe 
leden mochten verwelkomen de voorbije maanden, stellen we ons hier nog 
even kort voor.  

 
Van links naar rechts, bovenste rij:  
Mathieu Wille - tot en met 2020 onze voorzitter, nu conservator van 
Ettingebos.   
Hannes Goffin - Creatief brein  
Marc De Spiegheleer, van wie we helaas het voorbije jaar afscheid moesten 
nemen.   
Annelies Sevenant - Conservator van Ettingebos.   
Kris Van Heghe – secretaris en kenner van alle trage wegen in Oosterzele.   
Bart Vleminckx - nam de voorzittersfakkel over van Mathieu.   
Barbara Ooghe - penningmeester   
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Van links naar rechts, onderste rij:  
Wouter Verbouwe - Creatief brein  
Dirk Fiers - Conservator van de Gondebeek  
Jean-luc Eggermont - Conservator van de Gondebeek  
Sien Lievens – externe communicatie 
 
We hebben allen -uiteraard- een grote liefde voor de natuur en een warme 
vriendschap voor elkaar.   
 
De voorbije weken stelden enkele bestuursleden zich reeds voor op onze 
Facebookpagina (https://www.facebook.com/natuurpuntoosterzele) en 
deelden ze hierbij één van hun favoriete wandelingen in het Oosterzeelse. 
Nog niet iedereen kwam aan bod, dus hou zeker de pagina in de gaten voor 
nog extra voorstellingen én wandelingen!   
Heb je geen facebook en krijg je graag de wandelingen doorgestuurd? Stuur 
ons gerust een mailtje naar info@natuurpuntoosterzele.be en we bezorgen 
jullie de wandelroutes! 
 
 

 

Kantoren Melle-Oosterzele 
 
 

 
Fsma  0690.647.225 
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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 

! OPGELET ! 
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief was het nog 

niet duidelijk op welke manier de onderstaande 
activiteiten zullen kunnen doorgaan.  

Raadpleeg onze digitale media om de modaliteiten voor 
de activiteiten te vinden.  

 
BEHEERWERKEN RESERVAAT GONDEBEEK 
 
De volgende werkdagen vinden plaats op 24 april, 29 mei en 26 juni.  
 
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 jong tot iets 
minder jong is van harte welkom! 
 
Praktisch: afspraak aan 
de Gondebeek (ingang 
Meersstraat, Gontrode). 
We beginnen om 9u en 
stoppen gewoonlijk 
rond 12.30u om samen 
iets te eten. Ben je wat 
later en/of moet je 
vroeger vertrekken: 
geen probleem! Zorg 
ook voor gepaste kledij. 
 
Catering wordt voorzien, maar graag een seintje op voorhand naar  
0477/930 325 of jean_luc_eggermont@hotmail.com als je een handje wil 
toesteken bij de beheerwerken. 
 
LET OP: Extreme weersomstandigheden kunnen soms roet in het eten gooien. 
Lastminutewijzigingen worden steeds op onze website 
www.natuurpuntoosterzele.be vermeld. 
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VOORJAARSBLOEI IN ETTINGEBOS              MET DIRK, YVES EN ANDERE NATUURGIDSEN 
  
Zondag 11 april 2021 
  
Een heel jaar lang hebben we er naar uitgekeken om met jullie, onze 
natuurminnende leden op stap te kunnen gaan. Op zondag 11 april hopen we 
samen met jullie te kunnen genieten van de voorjaarsbloeiers in het 
Ettingebos. Nu de natuur terug langzaam tot leven komt, zijn het vooral deze 
vroege soorten die in de prille lente onze bossen kleuren. Nog voor de 
knoppen van de bomen open springen zijn, hebben zij de bosbodem al 
omgetoverd tot een kleurrijk schouwspel. Heb je zin om te genieten en 
tegelijk iets op te steken over deze planten die zo uitzonderlijk vroeg bloeien 
terwijl de omstandigheden in de zomer toch zoveel gunstiger zijn? Zorg dan 
dat je erbij bent. 
 
Afspraak: aan Stokerij Van Damme, Issegem 2 te Balegem om 14.30u. Het 
einde van de wandeling is voorzien voor 17u. 
 
Voorzieningen: in de lente kan het bos zeer vochtig zijn en daarom jammer 
genoeg zelden geschikt voor rol- of kinderwagens. Laarzen of stevig schoeisel 
zijn een aanrader.  
 
Kostprijs: gratis voor leden van Natuurpunt; 2€/persoon voor niet-leden  
 
Inschrijven via info@natuurpuntoosterzele.be is noodzakelijk.  
 
Meer info: 0494 395 297 of dirk.fiers@skynet.be  
 
 
VROEGE VOGELWANDELING       MET THOMAS EN JEAN-LUC 
 
Zaterdag 1 mei 2021 
 
Op 1 mei komen alle vroege vogels onder jullie voor ‘dag en dauw’ uit de 
veren. Want we gaan al bij het eerste ochtendgloren op stap in de 
Gondebeekvallei, met bijzondere aandacht voor de vogelzang. Jean-luc en 
Thomas zullen ons daarbij begeleiden en ons heel wat vogelgeluiden leren 
kennen. Een unieke beleving voor alle natuurliefhebbers.  
Vooraf inschrijven is noodzakelijk om te voldoen aan de COVID-regelgeving. 
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We hadden jullie na de wandeling graag een ontbijt in open lucht 
aangeboden, maar dat is jammer genoeg nog niet mogelijk.  

 
 
Afspraak: STIPT om 5.30u uur aan het station van Gontrode.  
 
Kostprijs: Gratis voor leden, 2€ voor volwassen niet-leden. 
 
Voorzieningen: denk aan stevig schoeisel want sommige paden kunnen nat 
zijn. 
 

Inschrijven via info@natuurpuntoosterzele.be is noodzakelijk.  
 
Meer info: 0477/930 325 of jean_luc_eggermont@hotmail.com 
 
 
KIDS OP INSECTENPAD MET ‘MENEER ONKRUID’             MET HANNES 
  
Zondag 13 juni 2021 
 
Ben je jonger dan 13 en wil jij op pad als ‘een 
natuurRANGER’ tussen al het groen en al wat 
kriebelt? Een lieveheersbeestje of libelle, 
sprinkhaan, wants, krekel of een strontvlieg 
op jouw hand. Het maakt niet uit wat het is! 
Zolang we maar kunnen ontdekken en 
genieten van wat wij als echte rangers vinden 
op ons pad.  
Schrijf je in als natuurRanger en ga samen 
met meneer Onkruid op pad. 
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Afspraak: om 14u aan het station van Gontrode. De activiteit eindigt om 16u 
aan het station. 
 
Kostprijs: 2 grassprietjes voor leden en 1€ voor niet-leden 
 
Voorzieningen: stevig schoeisel want sommige paden kunnen nat zijn. 
 

Inschrijven via info@natuurpuntoosterzele.be is noodzakelijk. Er is een 
maximum van 15 kinderen.  
 
Meer info: 0486 871 818 of info@gifant.be 
 
 
CURSUS ROOFVOGELS           DOOR KOEN LEYSEN  
 
Al jaren organiseert NPO samen met onze buren van de afdeling NP Boven-
Schelde een cursus. En jawel, ook voor volgend najaar hebben we opnieuw 
iets in petto voor jullie. Ik weet het, we zijn ruim op tijd met deze 
aankondiging maar de ervaring leert dat onze cursussen snel volzet zijn. 
Daarom willen we iedereen maximaal de kans bieden om zich in te schrijven.  
 
Tijdens deze bijzonder populaire cursus 
worden prachtige beelden getoond van 
onze roofvogels. De cursus bestaat uit 4 
theorielessen en een dagexcursie. In de 
eerste les behandelen we hun ecologie, 
de relaties die ze hebben met hun 
omgeving, trek en lichaamsbouw. Ook de 
bedreigingen komen aan bod. De 
hoofdbrok is determinatie. Het is vaak 
moeilijk om roofvogels juist op naam te 
brengen. We leren de cursisten stap voor 
stap hoe ze hierbij te werk moeten gaan 
en wanneer ze welke soort mogen 
verwachten. Daarbij wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan de belangrijkste 
determinatiekenmerken. 
 
 
 

© Erwin Derous   
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Data:  14 , 21 en 28 oktober en 18 november 
 20 november (dagexcursie: locatie volgt later) 
 
Locatie voor de theorielessen:  GOC Gontrode 
 Geraardsbergsesteenweg 94 
 9090 Gontrode – Melle 
 
Kostprijs: 45€ voor leden en 50€ voor niet-leden van Natuurpunt 
 
Inschrijven via: 
https://www.natuurpunt.be/agenda?filters%5Bwhat%5D=roofvogels  
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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  



Jaargang 28 nummer 2 
 

V.U. Bart Vleminckx, Vijverhoek 9  -  9860 Oosterzele 32 

Oosterzele 

 

Bestuur 
 
Voorzitter Bart Vleminckx   
Secretaris Kris Van Heghe  
Penningmeester Barbara Ooghe   
Redactie Dirk Fiers  
Reservatenwerking en inventarisatie Jean-Luc Eggermont en Dirk Fiers  
 Annelies Sevenant en Mathieu Wille 
Externe communicatie Sien Lievens  
Creatieve input Hannes Goffin en Wouter Verbouwe 
 
Natuurpunt Oosterzele 
Vijverhoek 9, 9860 Oosterzele 
Tel: 0495 943 247 
 
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 april-mei-juni 2021 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 

 
11 april 
 
 
24 april 
 
 
1 mei 
 
 
29 mei 
 
 
13 juni 
 
 
26 juni 
 
 

 
14.30u 
 
 
9u 
 
 
5.30u 
 
 
9u 
 
 
14u 
 
 
9u 
 
 

 
Voorjaarsbloei in Ettingebos 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Vroege vogelwandeling 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Kids op insectenpad met 
‘meneer Onkruid’      
 
Beheerwerken Gondebeek 
 

 
Stokerij Van 
Damme 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
NMBS-station 
Gontrode 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
NMBS-station 
Gontrode 
 
Meersstraat 
Gontrode 
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Gezondheid is geen statische toestand, maar 
een dynamisch en voortdurend proces. 
Iedereen met een positieve instelling en 
bereidheid tot aanpakken, kan beduidende 
resultaten bereiken. Voor een luisterend oor, 
advies en mogelijke oplossingen maak ik graag 
tijd vrij.  
Rudy Vervaet rudy.vervaet@gmail.com 0470 
038 130 www.bio-protect.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


