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Beste leden, 
 
Er is de laatste tijd veel gezegd en geschreven over het beheer en vooral 
ook het kappen van bossen in Vlaanderen. De minister beschuldigde zowaar 
Natuurpunt ervan de grootste ontbosser te zijn in Vlaanderen. Dit is wel 
heel kort door de bocht, want ze vertelt er hier niet bij dat het hier dan 
vaak gaat over het omvormen van kaprijp populierenbos in meer 
waardevolle bostypen. Soms gaat het om het herstel van specifieke andere 
natuur zoals bv. heide. Haar cijfers houden ook geen rekening met het 
aantal bebossings-initiatieven door Natuurpunt, waardoor de netto cijfers 
er heel anders uit zien. Bij de dossiers waarvoor de minister onder vuur ligt, 
gaat het daarentegen vaak over definitieve ontbossing ten behoeve van 
industrie, bebouwing, ... Iets heel anders dus! 
 
Dat het thema ook leeft in onze eigen gemeente, mag blijken uit de vele 
reacties die we kregen op de recente kappingen door een aantal 
particulieren in Moortsele. Ook hier ging het grotendeels over het kappen 
van kaprijpe populieren, waarvoor het Agentschap Natuur en Bos makkelijk 
een kapvergunning toekent. De impact op het uitzicht en op flora en fauna 
hiervan is uiteraard niet te onderschatten en brengen begrijpelijkerwijs 
reacties los. Ook ikzelf was geschrokken bij de eerste aanblik. De percelen 
moeten echter verplicht opnieuw bebost worden met inheems e bomen, en 
alhoewel dit wat tijd zal vergen, komt het op de langere termijn dus wel 
weer goed, zelfs beter. We volgen het met Natuurpunt Oosterzele in ieder 
geval verder op. 
 
Veel leesplezier en tot op een van onze volgende activiteiten, Mathieu 
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Beheerwerken Natuurgebied Gondebeekvallei 

In de meeste natuurgebieden moeten regelmatig beheerwerken uitgevoerd 
worden zodat op termijn de vooropgestelde natuurdoelen worden bereikt. 
Zo ook in onze percelen in de vallei van de Gondebeek.  

Rond half mei werden de resten van het knothout onder handen genomen 
zodat de geplande machinale maaibeurt van de schapenweide geen hinder 
zou ondervinden. Het maaien zal uitgevoerd worden door de terreinploeg 
van Natuurpunt. Deze maaibeurt zou ondertussen uitgevoerd moeten zijn 
terwijl jullie dit artikel lezen. We hopen jaarlijks enkele maaibeurten te 
kunnen plannen op het juiste tijdstip van het seizoen om de bodem te 
verschralen en de soortenrijkdom van deze percelen te verhogen. 

Op 14 juni hebben we de exoten aangepakt. Om de verdere uitbreiding van 
de reuzenberenklauw tegen te gaan, zijn we met enkele dappere 
oudgedienden begonnen met het maaien en uitsteken ervan. 
Vooral het manueel uitsteken is een hels karwei door de flinke 
wortelkluiten van deze plant. Door een intensieve bestrijding hopen we op 
termijn deze invasieve exoot onder controle te krijgen. Ook hopen we af en 
toe hulp te krijgen van de provincie om het werk lichter te maken. 

Bij deze nog een warme oproep aan degenen die zich geroepen voelen om 
af en toe de handen uit de mouwen te steken om op een woensdagavond 
of een zaterdagvoormiddag in een mooie omgeving aan het werk 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 fondsenwerver. 

Elke gift, hoe klein ook, is welkom op rekening nr. 293-0212075-88 met vermelding 
“6666 – Landskouter – Gondebeek”. Voor giften vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest. 
 

 

NATUURGEBIED 

GONDEBEEK 

(JLE) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Landskouter 
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De Grote Glimworm ((Lampyris noctiluca) 
 
Als de winter op zijn einde loopt, kijk ik reikhalzend uit naar elk teken dat 
de komst van de lente aankondigt. Zo is er het bloeien ‘in mineur’ van de 
hazelaars, de eerste stralende bloemen van het klein hoefblad en het 
bekende geluid van de tjiftjaf die pas terug in het land is. Sinds enkele 
jaren is aan dat lijstje ook nog de vondst van de eerste glimwormen 
toegevoegd. Als ik na de winter in de tuin begin met de ‘grote kuis’ dan kijk 
ik zorgvuldig tussen de verzamelde dode bladeren en onder de worteldoek 
waarmee ik sommige plekken afscherm. Door die intensieve zoekactie naar 
glimwormen schiet het echte werk niet op, maar een mens heeft zo zijn 
prioriteiten. Dit jaar had ik weer prijs. Iedere dag dat ik in de tuin aan het 
opruimen was kwam ik minstens één larve van de grote glimworm tegen. 
Een betere remedie tegen de winterblues kan ik me niet indenken. 
Mogelijks heeft u ze ook al gezien, maar ze misschien niet als glimwormen 
herkend. Daar gaan we nu iets aan doen. 
 
De familie van de glimwormen 
telt zo’n 2000 soorten en behoort 
tot de groep van de kevers. 
Alleen de mannetjes zien er min 
of meer keverachtig uit. De larve 
en de vrouwelijke grote 
glimworm lijken eerder op een 
platte rups. Ze hebben geen 
vleugels en evenmin dekschilden. 
Het verschil tussen beiden zit in 
de gele vlekken die op de rand 
van het lichaam van de larve 
voorkomen. De volwassen 
vrouwtjes hebben donkere 
schubben en zijn roze tussen de 
schubben. Ze kunnen tot 2 cm groot worden.  
 

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. 

Volwassen vrouwtje



Jaargang 24 nummer 3 

 

     

 
 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 4

Oosterzele 

Tijdens de winter verblijft de larve 
onder dode bladeren, dood hout, 
stenen, mos en tussen de lage 
vegetatie. Daar leeft ze vooral van 
huisjesslakken die soms meer dan 
100 keer haar eigen massa hebben. 
De larven hebben een uitwendige 
vertering. Ze bijten de slakken en 
spuiten een giftig verteringssap in. 

Het gif verlamt geleidelijk de prooi en de 
verteringssappen veranderen een deel 
van het slakkenvlees in een bruine 
blubber die de larve kan oplikken.  
De prooi blijft daarbij leven en het 
gebeurt dat deels opgegeten slachtoffers 
na de maaltijd nog kunnen wegkruipen. 
De larven passen zich aan de 
leefgewoontes van de slakken aan en zijn 
vooral 's nachts actief en bij voorkeur bij 
vochtig weer. 

Tussen mei en juli worden 
de meeste dieren 
volwassen. Dan eten ze 
nauwelijks nog en 
concentreren ze zich op 
hun laatste en 
belangrijkste taak, de 
voortplanting. 
De vleugelloze wijfjes 
draaien hun lichtgevende 
achterlijven omhoog en 
trekken op die manier de 
rondvliegende mannetjes 
aan. Ze hoeven zich 
daarvoor niet aan te 
sluiten op het 
elektriciteitsnet. Ze 
produceren het licht zelf 
via bioluminescentie.  

Larve 

Vrouwtje (boven) en mannetje Grote Glimworm 
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De mannetjes zijn wat kleiner dan de vrouwtjes en hebben twee joekels 
van ogen op hun kop. Net zoals bij de wolf van Roodkapje dienen die om 
beter te kunnen zien want het licht dat de wijfjes uitstralen is niet zo fel 
en wordt in onze moderne samenleving sterk beconcurreerd door de 
alomtegenwoordige straat- en tuinverlichting.  
De meeste kans om glimwormen te zien, heb je in de maanden juni en juli, 
maar bij zacht weer kun je ze soms nog zien glimmen tot in oktober. Ze 
zitten meestal onder of in de buurt van struiken of bosranden en hebben 
uiteraard een voorkeur voor donkere plaatsen. Ze geven maar een paar uur 
licht per avond en zijn vooral actief van zonsondergang tot drie uur later. 
Informatie over jouw waarnemingen in Oosterzele krijg ik graag in mijn 
mailbox. Veel succes.  
 

Heb jij een leuke of bijzondere waarneming gedaan in je eigen tuin of 
omgeving. Ik verneem het graag en misschien komt het wel in een volgende 
nieuwsbrief: dirk.fiers@skynet.be  

 
 



Jaargang 24 nummer 3 

 

     

 
 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 6

Oosterzele 

Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
AMFIBIEËN-OVERZET 
 
Februari-April 
 
Zoals elk jaar hebben we opnieuw aan een aantal drukke oversteekplaatsen 
de amfibieën de weg over geholpen naar hun voortplantingspoel. Dit jaar 
kregen we daarbij de welkome hulp van Jana, een jonge dame met een 
groot hart voor de natuur. Dit is het relaas van haar ervaring. 
 
Mij werd vroeger als eens toegefluisterd dat je in je leven moet trachten 
zoveel mogelijk goede daden te verrichten. Nu weet ik dat dit niet mijn 
plicht is, maar zeg nu zelf, jij wordt er toch ook gelukkiger van? Bovendien 
kan iedereen de aard van zijn goede daden inkleuren naar gelang de dingen 
waar je waarde aan hecht. Ik als studente biologie vond mijn doel in mijn 

appreciatie voor de natuur, om haar 
te beschermen, te onderhouden en 
vooral te respecteren. Onder mijn 
motto “Leven en laten leven!” zette 
ik dit jaar voet aan wal bij een 
schitterende onderneming van 
Natuurpunt Oosterzele. De jaarlijkse 
paddenoverzet. Een overkoepelende 
term voor het helpen van padden, 
salamanders en kikkers die drukke 
straten willen oversteken. Maar 

waarom doen die beestjes dat eigenlijk? Wel, de voorouders van amfibieën 
waren de eerste gewervelde dieren in de geschiedenis die op het land 
konden overleven. Maar hun aquatische voorgeschiedenis laat nog sporen na 
tot op de dag van vandaag. Zo zijn hun eieren nog niet omgeven door een 
harde schaal. Ze leggen daarom hun eitjes af, op of in het water zodat ze 
niet kunnen uitdrogen. Aangezien ze dus voor de voortplanting nog steeds 
afhankelijk zijn van het water banen zowel de mannetjes als de vrouwtjes 
zich jaarlijks massaal een weg naar de dichtstbijzijnde waterplas. En dan 
durven wij beweren dat we veel overhebben voor onze kinderen!  
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Tegen onze stalen rossen maken de stelletjes natuurlijk geen schijn van 
kans. Daarom maakt Natuurpunt speciale diervriendelijk constructies om de 
beestjes even tegen te houden 
tot enkele vrijwilligers ze 
overzetten naar de andere 
kant.  
Dit was het eerste jaar dat ik 
meewerkte in de beurtrol en 
vanaf dag 1 had ik prijs: met 
als kers op de taart een 
vinpootsalamander! Een soort 
die ikzelf nog nooit in real life 
gezien had. In totaal zijn er dit 
jaar meer dan 700 individuen 
overgezet. Ik sta versteld dat zelfs in een kleine gemeente als Oosterzele 
z’n mooi initiatief op poten is gezet en efficiënt blijft werken. Mijn leven is 
een fantastische ervaring rijker en ik vervulde mijn goede daden tussen te 
padden, kikkers en salamanders. En u? Wat was uw goede daad vandaag?  
 
Groetjes, Jana Raman 

 
Voel jij het kriebelen om volgend jaar ook een handje toe te steken bij de 
paddenoverzet, laat het ons weten via info@natuurpuntoosterzele.be  
 
 
 

FILM ‘DEMAIN’ 
 

Hoe konden we op zaterdag 22 april beter de dag van de aarde vieren dan 
onze dorpsgenoten en sympathisanten uit te nodigen voor een hoopvolle 
film over hoe het anders kan met onze wereldbol? 
Met een 40-tal waren we, die geprikkeld door de mooie voostelling, tussen 
de spreekwoordelijke pot en pint laaiend enthousiast en boordevol ideeën 
de wereldproblemen al aan het oplossen waren. 
 

Vinpootsalamander (♂)
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“We hebben tijdens deze reis een nieuwe 
visie op de wereld gezien, waar macht en 
autoriteit niet enkel aan de top te vinden 
zijn. 
Waar alles samenhangt, in een netwerk. 
Zoals in de natuur. Een complexere 
wereld, waar diversiteit onze kracht is. 
Waar elke mens, elke gemeenschap 
zelfstandiger en vrijer is, meer macht en 
verantwoordelijkheid heeft. Zoals een cel 
in ons lichaam, die moet samenwerken, 
maar ook afhangt van de andere cellen. 
Deze mensen zeggen dat het niet te laat 
is, maar dat we moeten handelen. Nu. 
Deze mensen staan niet alleen. Ze zijn 

een klein onderdeel van iedereen die aan een toekomst bouwt. 
We kunnen onze kinderen niet beloven dat de wereld plots zal veranderen. 
Maar wel dat er oplossingen zijn. Dat duizenden mannen en vrouwen 
opstaan. Dat als we alles geven, als we samenwerken, we de wereld 
kunnen veranderen. Morgen..” 
 
 
 

EXCURSIE EN INVENTARISATIE GONDEBEEKVALLEI  
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we er al op gewezen dat een grondige 
kennis van de soortenrijkdom een essentiële voorwaarde vormt om op een 
verantwoorde manier een natuurgebied te beheren. Daarom zijn we op 
zaterdag 29 april met een zevental enthousiaste natuurliefhebbers naar ons 
gebied in de Gondebeekvallei getrokken en hebben er alles genoteerd wat 
we te zien kregen. Het was nog vrij vroeg in het voorjaar waardoor de 
insecten nog niet heel talrijk aanwezig waren en we ons dus vooral hebben 
geconcentreerd op de aanwezige planten. De ‘oogst’ was aanzienlijk. Op 
een paar uur tijd hebben we 67 plantensoorten, 13 soorten dieren en één 
zwam gedetermineerd. De volledige lijst is vervolgens ingevoerd in 
waarnemingen.be waardoor we na verloop van tijd met de verzamelde 
informatie onze beheermaatregelen in functie van de soortenrijkdom 
kunnen evalueren en bijsturen. Die namiddag heeft ook enkele 
opmerkelijke vondsten opgeleverd. Zo zijn we er achter gekomen dat er 
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opnieuw een koppel ijsvogels 
broedt in de oever van de 
Gondebeek. Op zich al een leuke 
ervaring, maar dat betekent ook 
dat de waterkwaliteit van de beek 
aanzienlijk verbeterd is en er 
opnieuw voldoende visjes leven 
die als voedsel voor de ijsvogels 
kunnen dienen. 
Een hoopgevende vaststelling. 
 
 
 

 
OCHTENDWANDELING: VROEGE VOGELS LUIDEN DE ZOMERVAKANTIE IN! 
 
Zondag 18 juni: vijfentwintig enthousiaste kinderen, van kleuter tot 10 
jarige, gidsten ouders en grootouders onder een stralende zomerzon langs 
de trage wegen van Oosterzele. Af en toe even halt houden om de zintuigen 
te prikkelen, wat horen we, wat voelen we, wat ruiken we, wat zien we?  
Ook qua afstand een wandeling op kindermaat want die kleine beentjes 
lopen graag zo snel en zoveel heen en weer. Na de wandeling stond een 
uitgebreid ontbijt op ons te wachten. Iedereen zocht een plekje in de 
schaduw en de hongerige magen werden gevuld. Terwijl de kindjes 
speelden in de schooltuin, praatten we nog rustig na. Het was een gezellige 
voormiddag! 
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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 
BEHEERWERKEN GONDEBEEK: 
 
In principe reserveren we elke laatste zaterdag van de maand om van 9u tot 
13u de handen uit de mouwen te steken in ons natuurgebied. In de lente en 
de eerste helft van de zomer gaat alles plots heel hard groeien waardoor 
we net zoals vorig jaar extra werkmomenten inplannen. Vanaf de maand 
juni tot eind augustus wordt daarom ook op de 2de woensdag van de maand 
vanaf 19u ’s avonds gewerkt.  
Omdat de weersomstandigheden soms roet in het eten kunnen gooien of het 
terrein soms bijzonder nat kan zijn, is het raadzaam om de website van 
Natuurpunt Oosterzele in het oog te houden. Concrete ‘last minute’ 
informatie vind je daar. Maar je kunt ook gewoon je naam en mailadres 
doorgeven op onderstaand mailadres. Dan wordt je steeds via mail op de 
hoogte gehouden van de geplande beheerwerken en kun je zelf bepalen of 
je ons daarbij wil/kan helpen.  
 
Meer info: jean_luc_eggermont@hotmail.com 
Website: www.natuurpuntoosterzele.be 
 
 
BIOTOOPSTUDIE GONDEBEEKVALLEI + KAMPVUUR MET EEN WORSTJE + VLEERMUIZEN 
 
Zaterdag 5 augustus 
 
Het nuttige aan het aangename paren. Dat is alvast wat we die dag van plan 
zijn.  
 
In de namiddag gaan we opnieuw ons natuurgebied verkennen, op zoek naar 
alles wat leeft zodat we de kaart van de soortenrijkdom verder kunnen 
aanvullen. Anders dan in april gaan we ons nu meer (maar niet uitsluitend) 
focussen op de beestjes. Het is dan hoogzomer en dat betekent dat 
allerhande insecten, vogels en ander dierlijk leven volop aanwezig zullen 
zijn. Iedereen is welkom en voorkennis van dierlijk of plantaardig leven is 
helemaal niet vereist. Uit ervaring weten we dat deze formule een ideale 
manier is om jouw soortenkennis bij te spijkeren. Wie beschikt over een 
planten- of insectengids, een loepepotje, een vlindernetje of andere 
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nuttige instrumenten die kan dat gerust meebrengen, maar ook dat is geen 
must en dus ook geen reden om niet te komen opdagen.  
 
Kostprijs: Gratis 
Afspraak: Aan de percelen in de Neerstraat (Gontrode) om 14.30 uur stipt. 

Einde is voorzien om 17u.  
 
 
Na deze nuttige inventarisatie gaan we 
geruisloos over naar het aangename in de vorm 
van een afsluitend kampvuur in volle natuur. 
Geef toe, iets waar je altijd van droomde en nu 
dankzij Natuurpunt werkelijkheid ziet worden. 
Wij trakteren op een (veggie) worstje en wat 
groentjes. We voorzien ook wat wijn, bier en fris 
tegen zeer democratische prijzen. 
 
Kostprijs: Gratis, met uitzondering van de 

drankjes. 
Afspraak: Aan de percelen in de Neerstraat (Gontrode) vanaf 17 uur. 
Inschrijven: Omdat we een idee moeten hebben hoeveel eten we moeten 
voorzien, vragen we vóór 2 augustus te laten weten aan Mathieu 
(mathieu@natuurpuntoosterzele.be) met hoeveel personen (# kinderen en 
#volwassenen) je deelneemt en of je voorkeur uitgaat naar vlees of veggie. 
 
 
Omdat we er gewoon niet genoeg kunnen van krijgen, gaan we die avond 
rond 21.30u met gevulde pens op zoek naar de vleermuizen die in de buurt 
van de Gondebeek leven. Hopelijk krijgen we verschillende soorten te 
horen en te zien, zodat we jullie als uitsmijter een beetje kunnen inwijden 
in de wondere wereld van de vleren. 
 
Je hoeft niet aan elke activiteit deel te nemen. Je kan bijvoorbeeld enkel 
kiezen voor het kampvuur of je komt alleen voor de biotoopstudie. Maar 
welke formule je ook kiest, voor ons is het duidelijk: wie op 5 augustus op 
reis is, heeft dikke pech. 
 
Opmerking: in geval van extreme droogte, zoeken we omwille van het 
brandgevaar een alternatief voor het kampvuur. 
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FILM IN HET BOS – NATUUR.CAFÉ 
 

Vrijdag 18 augustus 
 
Naar goede gewoonte zetten we ons Natuur.Café op bij Film in het Bos. Een 
leuke manier om nog te genieten van de laatste vakantiedagen met de kids. 
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TAPIS D’AMIS – GRANDIOOS GEZELLIGE GEZINSDAG 
 

Zondag 10 September 
 

We slaan opnieuw de handen in elkaar met onze vrienden van EVA, VELT, 
Oxfam Wereldwinkel, Trage Wegen en (nieuw!) Gezinsbond Balegem. Deze 
keer rollen we letterlijk onze matten uit in en rond het Erfgoedhuis in 
Moortsele voor allerhande gratis workshops en een gezellige samen-
picknick. Wereldwinkel-drankstandje is voorzien om de dorst te lessen. De 
EVA-kookworkshop levert een gratis dessertje op voor alle deelnemers. 
Deelname is gratis, maar we vragen om bij voorkeur een seintje te geven 
als je plant deel te nemen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NPO KOMT NAAR BUITEN … IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTE OOSTERZELE 
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In het najaar zullen we de natuur enkele weken in de schijnwerpers 
plaatsen en we gaan dat doen in samenwerking met enkele gemeentelijke 
diensten. 
Zo zal gedurende twee weken ‘de natuur’ het hoofdthema vormen in de 
gemeentelijke bibliotheek, met name van 25 september tot 8 oktober. 
Natuurpunt zal aan die themaweken meewerken voor de aankleding, door 
informatie te voorzien en door enkele blikvangers te plaatsen. Deze actie 
past in een groter geheel. Zo hebben de scholen van Oosterzele het aanbod 
gekregen om tijdens de week van het bos met de leerlingen van de derde 
graad een educatieve boswandeling te maken in het Aelmoeseneiebos te 
Landskouter/Gontrode. Dat aanbod naar de scholen is een initiatief van 
NPO en wordt ondersteund door de dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid 
van de gemeente. De week van het bos start op 8 oktober en sluit dus 
naadloos aan op de twee 
themaweken in de bibliotheek. 
Dat biedt de geïnteresseerde 
scholen de kans om zich klassikaal 
voor te bereiden op de excursie 
die wordt begeleid door 
gediplomeerde en ervaren 
natuurgidsen. De kinderen zullen 
er genieten van leuke weetjes en 
krijgen spelenderwijs een dieper 
inzicht in de relaties tussen 
planten, dieren en zwammen.   
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EXCURSIE POPULAIRE PADDENSTOELEN 

 
Zondag 8 oktober 2017  
 
Paddenstoelen hebben iets magisch. Ze 
worden dikwijls in verband gebracht 
met boskabouters, elfen, dansende 
heksen en gifbekers. Gisteren was het 
gazon nog maagdelijk en vanmorgen 
staan er plots overal groepjes 
inktzwammen. Ze schieten letterlijk als 
paddenstoelen uit de grond.  
 

 
Op deze excursie willen wij 
iedereen, groot en klein, met of 
zonder ervaring laten kennismaken 
met deze aparte 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. 

 
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. 
 
Kostprijs: Gratis 
 
Afspraak: om 14.30 uur aan het Gentbos, Poelstraat te Merelbeke. De 
wandeling eindigt om 17 u.  
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Familiewandeling met thema dagvlinders (NP Zwalmvallei) 
Zondag 30 juli  

De wandeling vertrekt aan de Boembekemolen (Brakel). Dat is één van de 
vijf watermolens op de Zwalm en ligt centraal in het natuurgebied 
Middenloop Zwalm, een vrij gaaf natuur- en cultuurlandschap in de 
Zwalmvallei. 
 

Zomerwandeling (NP Scheldeland) 
Zondag 30 juli  

Een ervaren natuurgids neemt je mee voor een mooie wandeling in de 
streek rond Uitbergen en de Kalkense Meersen. Je komt er langs natuur in 
volle ontwikkeling, maar je maakt ook kennis met prachtige, vochtige 
loofbossen en natuurlijk ook met de Schelde! 
 

Avondwandeling in de Perlinkvallei: het verborgen leven van bomen (NP 
Zwalmvallei) 
Vrijdag 25 augustus  

Een avondwandeling met bespreking van het boek van de Duitse boswachter 
Peter Wohlleben: Het verborgen leven van bomen. We laten concrete 
bomen hun verhaal vertellen en brengen zo de inhoud van het boek tot 
leven.  
 

Open Monumentendag 'Erfgoed en Natuur' (NP Zwalmvallei) 
Zondag 10 september  

Opening van het eerste wandelpad doorheen de Steenbergse Bossen en de 
voorstelling van de wandelknooppuntenkaart Zwalmvallei van het 
Milieufront Omer Wattez. 
 

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. 



Jaargang 24 nummer 3 

 

 

 
 
 

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

Oosterzele 

Dagfietstocht langs natuurgebieden (NP Scheldeland) 
Zondag 17 september  

Een mooie fietstocht langs de verschillende natuurgebieden in Wetteren, 
Wichelen, Laarne en Berlare. We houden er natuurlijk ook even halt en 
natuurgidsen geven een woordje uitleg. Rond de middag houden we een 
langere stop aan Natuurpuntboerderij Meersenhof voor een lekkere lunch. 
De afstand is voor iedereen haalbaar en we fietsen aan een rustig tempo.  
 
 
 

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. 

 
 



 
 
 

 

 
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 (in 2017)? 

 

 

*  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 op 015-29 72 50  

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

Bestuur 
 
Voorzitter Mathieu Wille   
Secretaris Bart Vleminckx 
Penningmeester Barbara Ooghe   
Redactie Dirk Fiers   
Reservatenwerking Jean-Luc Eggermont   
Inventarisatie Jean-Luc Eggermont   
Algemene werking Annelies Sevenant     
 Bart De Rijcke 
 Marc De Spiegeleer   
 
Natuurpunt Oosterzele 
Pontslag 11, 9860 Balegem 
Tel: 0494 316304 
e-mail: info@natuurpuntoosterzele.be  
 
Redactie e-mail: redactie@natuurpuntoosterzele.be 
Website: www.natuurpuntoosterzele.be 

Facebook: https://www.facebook.com/natuurpuntoosterzele 
Twitter: https://twitter.com/NPOosterzele 
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Activiteiten juli – augustus - september 2017 
woensdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Woensdag 
 
 
Vrijdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag  
 
 
Maandag  
 
Zaterdag 
 
 
Zondag  

12 juli 
 
 
29 juli 
 
 
5 augustus 
 
 
5 augustus 
 
 
9 augustus 
 
 
18 augustus 
 
 
26 augustus 
 
 
10 september 
 
 
25 september 
 
30 september 
 
 
8 oktober 

19u 
 
 
9u 
 
 
14.30u 
 
 
17u 
 
 
19u 
 
 
21u 
 
 
9u 
 
 
10.30u 
 
 
 
 
9u 
 
 
14.30u 

Beheerwerken 
Gondebeekvallei 
 
Beheerwerken 
Gondebeekvallei 
 
Excursie en inventarisatie 
Gondebeekvallei 
 
BBQ en vleermuisspotten 
 
 
Beheerwerken 
Gondebeekvallei 
 
Film in het bos 
 
 
Beheerwerken 
Gondebeekvallei 
 
Tapis d’Amis – grandioos 
gezellige gezinsdag 
 
Start themaweken ‘Natuur’ 
 
Beheerwerken 
Gondebeekvallei 
 
Populaire paddenstoelen 
 

Neerstraat 
Gontrode 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
Geraardb. Stwg 
267 Gontrode 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
Erfgoedhuis, 
Moortsele 
 
Bib Oosterzele 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
Gentbos 
 

 
 
 

 

  



 
 
 

 

 
 

 
 

 
Piet Van der Veken 

 

Stationsstraat 11 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 

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

E-mail: scheldewindeke@bnpparibasfortis.com 
 


