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

 

Oosterzele 
 
 
 
 

 

 
9860 OOSTERZELE  1 

P206434 
 

Driemaandelijkse nieuwsbrief 
Jaargang 25 nummer 1 
Januari – Maart 2018 



 
 

 



Jaargang 25 nummer 1 
     

 
 
 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 1

Oosterzele 

Natuur verkennen 
 
2017 loopt stilletjes aan ten einde en daarom hebben we recent 
samengezeten om de activiteiten voor komend jaar te plannen en voor te 
bereiden.  Rode draad hierbij is werken aan meer natuur in Oosterzele en 
vooral ook de natuur meer te beleven. Op onze Nieuwjaarsdrink op 28 januari 
verneem je meer over wat we zo allemaal gepland hebben. Binnenkort zullen 
alle activiteiten voor 2018 ook terug te vinden zijn op 
www.natuurpuntoosterzele.be. 
Om natuur voluit te kunnen beleven is enige kennis vaak nuttig. Daarom 
hebben we beslist om volgend jaar de cursus “natuurverkenner” aan te 
bieden. In deze reeks van 4 theorielessen en 6 praktijksessies komen zowel 
overkoepelende thema’s als landschapslezen, ecologische samenhang, en 
natuurbeheer als meer specifieke kennis van planten, vogels en lokale 
biodiversiteit aan bod. De cursus kan eventueel gezien worden als een opstap 
naar de cursus natuurgids. De begeleiding gebeurt zowel door eigen 
medewerkers als externe lesgevers. Een absolute aanrader voor wie meer uit 
de natuur wil halen! 
We willen jullie alvast warme en sfeervolle feestdagen wensen en hopen 
jullie opnieuw talrijk te mogen ontmoeten in 2018. 
Mathieu  
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De bufferfunctie van beekbegeleidende natuurgebieden 
 
Op 14 december is de Gondebeek stevig buiten haar oevers getreden als 
gevolg van de hevige regenval in combinatie met de smeltende sneeuw. Ons 
natuurgebied in de Gondebeekvallei vervulde hierbij haar functie als buffer 
waardoor de waterschade stroomafwaarts beperkt bleef.  
Dit betekent echter wel dat we onze knotactiviteiten die gepland waren voor 
het weekend van 16 december moesten uitstellen. We hebben een datum 
voor een nieuwe werkdag geprikt op zaterdag 27 januari. Hopelijk zijn de 
omstandigheden dan een heel stuk beter. 
 
 

 
 
 
 

NATUURGEBIED 
GONDEBEEK 

(DF) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Landskouter 
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Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt ons natuurbeheer 
 
Vorig schooljaar werden we gecontacteerd door lector An De Schrijver van 
de Hogeschool Gent met de vraag of we wilden participeren aan een 
onderzoeksproject rond graslandherstel op voormalige landbouwgronden. 
Nadat we ons meer in detail hadden geïnformeerd over het opzet en de 
doelstellingen van het project, zijn we met hen in zee gegaan. 
Het hoofddoel is om voor een relatief klein natuurdomein met graslanden en 
ruigtes een analyse te maken van de huidige functies (ecologische, 
economische en sociale functie), de belangrijkste bedreigingen voor de 
biodiversiteit in kaart te brengen en een voorstel te formuleren voor een 
mogelijk herstelbeheer in functie van het realiseren van Europese of 
regionaal belangrijke natuurdoelen.  
Daartoe was de Hogeschool op zoek naar een onderzoeksgebied dat bestond  

 
uit graslanden en ruigtes die in een vrij recent verleden nog landbouwgrond 
waren. De “schapenweiden” van Natuurpunt Oosterzele, gelegen langs de 
Neerstraat in de Gondebeekvallei maken deel uit van een meersengebied dat 
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hoofdzakelijk bestaat uit vochtige hooilanden, natte ruigtes, knotbomenrijen 
en kleinere bosjes. Ze zijn daarom heel geschikt voor dat doel. 
Vanaf de start van het nieuwe academiejaar 2017-2018 zijn kleine groepjes 
studenten onder begeleiding van hun lesgevers in actie gekomen in de 
Gondebeekvallei. Qua veldwerk komt het er concreet op neer dat er: 
 een aantal peilbuizen op onze graslandpercelen worden geïnstalleerd om 

het grondwaterniveau op te volgen; 
 bodemstalen worden genomen volgens een gradiënt van de straatkant naar 

de Gondebeek; 
 een studie wordt gemaakt van de vegetatie (met ook aandacht voor 

exoten); 
 een topografische meting wordt uitgevoerd langsheen dezelfde gradiënt.  

Met de resultaten van dit veldwerk gaan de studenten aan de slag om eerst 
een volledige studie te maken van de historische landschapsevolutie, aan de 
hand van alle beschikbaar kaartmateriaal en orthofoto's. Vervolgens zullen 
ze berekenen wat de ‘distance to target’ wordt voor het bereiken van de 
natuurstreefdoelen om tenslotte een optimaal beheertraject uit te tekenen 
waarmee Natuurpunt Oosterzele verder aan de slag kan.  
Naar ons gevoel een mooi voorbeeld van een win-win situatie waarbij we de 
studenten een onderzoeksgebied aanreiken voor hun veldwerk en we in ruil 
een wetenschappelijk onderbouwd beheerplan kado krijgen dat overigens 
conform is aan de nieuwe wetgeving.  
 
Wie zich verder wil verdiepen in het onderzoek naar herstelmaatregelen voor 
natuurgebieden met een verleden als landbouwgebied kan het artikel 
‘Bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden’ lezen in NATUUR.FOCUS van 
september 2017 (jaargang 16 – nr. 3). 
En om helemaal met een positieve noot te eindigen willen we er ook op 
wijzen dat we met deze samenwerking tussen NP-Oosterzele en Hogeschool 
Gent meteen ook inspelen op het artikel ‘Mind the gap’ van prof. dr. ir. Kris 
Verheyen in dezelfde editie van NATUUR.FOCUS waarin hij een lans breekt 
om de kloof tussen onderzoekers en beheerders van natuurgebieden zo goed 
mogelijk te dichten. Al zeggen we het zelf … we zijn goed bezig! 
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Sporkehout (Rhamnus frangula) 

Ik spork, hij sporkt, wij sporken… 

Sporkehout, vuilboom, spork, 
bloedboom, hondskers, duvelskeersj, 
pijlhout, sprokkel… Veel verschillende 
namen voor een op het eerste zicht 
weinig opvallende, bladverliezende 
heester, familie van de Wegedoorn.  

Hoewel de spork verspreid is over West 
– Europa en dus ook in België, vooral in 
de Kempen en de Ardennen, kennen 
weinig mensen deze heester. Nochtans 
is de spork van bijzonder grote 
ecologische waarde. Zo is het een 
favoriet voor vogels, vlinders en bijen.  

De spork is de langstbloeiende struik in onze streken: hij draagt bloemen van 
april tot september. Dat is bijzonder, want hierdoor groeien tegelijk bloemen 

en bessen aan de struik. De bessen zijn 
niet lekker van smaak voor de mens en 
licht giftig en laxerend, maar vrucht 
etende vogels zoals de grote lijster en 
fazanten zijn er dol op.  

Voor de citroenvlinder en het 
boomblauwtje is de spork een zeer 
belangrijke waardplant. De rupsen van 
citroenvlinders overleven zelfs enkel op 
spork en wegedoorn!  

De bloemen behalen de maximum score 
wat betreft nectar- en stuifmeelwaarde. 
Dat, in combinatie met de lange 

SOORT IN DE 
FOCUS  
(SL) 

In deze rubriek plaatsen we een soort (dier, plant of 
zwam) in de spotlights. We beperken ons tot soorten die 
op het grondgebied van Oosterzele voorkomen. 



Jaargang 25 nummer 1 
 

   
  
 

 
 

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

Oosterzele 

bloeiperiode, maakt de spork tot een paradijs voor bijen. Zeker als de heester 
in de zon staat, zal hij in de zomer een bron van zoemend en fladderend 
leven zijn in een tuin of boskant. Een spork groeit gemakkelijk op alle 
bodems, maar het liefst op wat zure, licht vochtige grond. Hij kan tot 5 meter 
hoog groeien als een kleine boom. Maar als hij echter regelmatig gesnoeid 
wordt (wat meer takken en bloemen geeft), kan een rij sporken uitgroeien 
tot een mooie heg of houtkant.  

Ik spork, hij sporkt, wij sporken… Spork jij ook mee?  

Nog ergens wat plaats over in uw tuin, park, berm? Zin om één of meerdere 
sporken aan te planten? Imkerij De Bijenvriend gaat ervoor om samen met 
onze hulp 100 000 sporken te planten om zo de bedreigde bijenpopulatie een 
handje te helpen. Via www.bijenvriend.be kan je eenvoudig je sporken 
bestellen aan 1€ per stuk. Afhalen kan bij Natuurpunt bestuurslid Sien op 
zondag 18 februari van 9 tot 12u: Oudenaardse steenweg 39 – Balegem. Bij 
vragen, neem gerust contact op met Sien via sienlievens@hotmail.com  Alvast 
bedankt!  
 
 

Piet Van der Veken 
 

Stationsstraat 11 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 

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

E-mail: scheldewindeke@bnpparibasfortis.com 
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Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
TAPIS D’AMIS 
 
Terugblik op Tapis d’amis, de grandioos gezellige gezinsdag op zondag 10 
september 2017 
 
Voor de derde keer nu al sloegen 
we met 6 verschillende 
Oosterzeelse verenigingen de 
handen in elkaar en rolden we 
allen samen de duurzame loper 
uit. In verschillende workshops 
probeerde elke vereniging zowel 
jong als oud te prikkelen. De blije 
kindergezichtjes en stralende 
mama’s en papa’s maakten ons 
duidelijk dat de activiteit meer 
dan geslaagd was. Met meer dan 
honderd waren ze! 
Bij EVA werd gezond en plantaardig gekokkereld. Een enthousiast team van 
Oxfam Wereldwinkels maakte (h)eerlijke cocktails. De Werkgroep Trage 
Wegen Oosterzele nam ons mee langs spannende (en soms natte) paadjes. 
Bij de Gezinsbond Balegem waanden we ons op een echte Vlaamse kermis 
met al die gezellige volksspelen. Hoe je best plantjes kan verspenen 

vernamen we van Velt. En 
Natuurpunt Oosterzele liet elke 
nieuwsgierige als een echte 
Sherlock Holmes de braakballen 
van uilen pluizen. Daarnaast 
knutselden de kleinsten 
enthousiast met wat de natuur op 
dit moment te bieden heeft. 
Prachtige kunstwerken werden 
het! 
Na de workshops genoten we 
allemaal samen van een 
welverdiende en overheerlijke 
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picknick op het grootse tapijt die we voor de gelegenheid uitgespreid hadden. 
We sloten af met een plant-aardig dessertje. 
Wat ons betreft: voor herhaling vatbaar! 
 
 

NP-OOSTERZELE KWAM NAAR BUITEN 
 
In de aanloop naar de Week van het Bos vormde ‘de natuur’ gedurende enkele 
weken het hoofdthema in onze gemeentelijke bibliotheek. Natuurpunt 
Oosterzele werkte mee aan deze themaweken door een infostand te voorzien 
en enkele blikvangers te plaatsen. Van 25 september tot 12 oktober kon je 
er informatie vinden over de werking van jouw plaatselijke 

Natuurpuntafdeling en 
genieten van een ruim 
overzicht aan 
dierensporen die je in 
onze bossen kunt 
aantreffen. 
 
 
 
 
 
 

Heb je het gemist? Misschien doen we dit nog wel een keertje over … op een 
ander moment of op een andere plaats. Hou vooral onze nieuwsbrief in de 
gaten. 
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EXCURSIE POPULAIRE PADDENSTOELEN 
 
Zondagnamiddag, 8 oktober, rustig herfstweertje, ideaal voor een 
herfstwandeling in het bos. We hebben in beperkte groep dan ook enorm 
genoten van de paddenstoelenexcursie in het Gentbos waarbij onze gids Dirk 
maar al te graag zijn passie en kennis met ons deelde. 
Wie herfst zegt denkt aan paddenstoelen. Gek eigenlijk, want ze zijn er het 
hele jaar door. Maar vooral in de herfst komen door het vochtige weer enorm 
veel soorten tevoorschijn in de afgevallen bladeren, op knoestige 
boomstronken, in holtes… 
De variaties zijn haast eindeloos. Van felgekleurde, flamboyante hoeden tot 
bescheiden, maar fijn afgewerkte bolletjes en alle mogelijke vormen 
ertussen. En onder elk prachtig hoedje rijpen miljoenen sporen, om voor 
opvolgers te zorgen. Onvoorstelbaar prachtig die magische wereld van de 
paddenstoelen! Kunstwerkjes van moeder Natuur! 
We hadden dan ook een lange lijst van de vele soorten die we zijn tegen 
gekomen. Er een paar uitkiezen is dan ook moeilijk, maar ik doe een poging. 
 
De Gewone heksenboleet 
(paddenstoel van de maand 
september bij Natuurpunt), een 
boombegeleider (symbiont) van 
eiken en beuken (verkiest vooral 
oude bomen). Hij heeft zijn naam 
te danken aan de blauwe 
verkleuring van de oranjerode 
buisjes en steel bij aanraken. 
Hebben we van dichtbij kunnen 
vaststellen. 
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De Houtknotszwam, al was het 
maar voor zijn bijnaam, 
dodemansvinger. Deze heeft een 
rechtopstaand, knotsvormig 
vruchtlichaam met een 
donkerbruine tot zwarte kleur en 
een wratachtige structuur (lijkt een 
beetje op verbrand hout). 
 
 

 
De Kleine stinkzwam, die net als de 
andere stinkzwammen uit een 
duivelsei te voorschijn komt (een 
ondergrondse bol waaruit de 
paddenstoel te voorschijn komt). Het 
vruchtlichaam is wit of geelachtig 
met een feloranje top die 
aanvankelijk bedekt is met een 
olijfgroene sporenmassa. De 
stinkzwam doet zijn naam alle eer 
aan door een aasgeur te verspreiden, 
de geur trekt vliegen aan die voor de 
verspreiding van de sporen zorgen. 
 

De Korreltjeszwam, een toch wel 
bijzondere soort; kleine witte 
paddenstoelen, knopvormig, een 
groot aantal bij elkaar in de holte 
van een boomstam. Heel erg mooi.  
 
Conclusie: een boeiende wereld! 
Een deugddoende portie gezonde 
lucht! Aangenaam gezelschap! 
 
Carla De Rouck 
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BOOMPLANTACTIE LANGS DE GONDEBEEK 
 
Ter gelegenheid van de Dag van 
de Natuur hebben we met 
Natuurpunt Oosterzele op 
zaterdag 18 november 400 jonge 
boompjes en struiken aangeplant 
in een van onze percelen in de 
Gondebeekvallei, ter hoogte van 
de Lembergestraat. Een 35-tal 
enthousiastelingen van 
uiteenlopende leeftijd, 
waaronder ook een groep van 
Chiro Roo klaarden de klus in een 
paar uurtjes. Er werd gepast 
afgesloten rond een kampvuurtje met warme drank en een hapje. De 
aanplant is de aanzet om in de komende jaren van het Gondebeek-
Aelmoeseneiebos complex een nog rijker en attractiever groengebied te 
maken. 
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TRAGE DUISTERNISWANDELING 
 
14 oktober 2017 
 
Om 19u verwelkomen we op het stationsplein van Scheldewindeke de talrijk 
toestromende deelnemers. Werkgroep Trage Wegen Oosterzele stippelde een 
stil, traag en zo donker mogelijk parcours uit langs voor velen nog onbekende 
wegels. 
 
Het begint nu te duisteren. Nadat de lantaarntjes zijn aangestoken, beginnen 
we onze tocht. We stappen richting sportterreinen KVV Windeke en gaan 
omheen de voetbalvelden. We komen via wegel 281 in de Peperstraat. Hier 
stappen we slechts 300m tot wegel 205/204, en toch kennen we geen 
moment rust door het “doorgaand” verkeer. Gelukkig vinden we dan snel 
deze echte landbouwweg. Een poëtisch intermezzo zorgt ervoor dat de grote 
groep terug samentroept.  
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De langgerekte sliert kruist nu de Gaversesteenweg om onmiddellijk wegels 
266-157-302-268-277-88-297 te ontdekken. De aaneenschakeling van deze 
stukken maken een heel mooie verbinding met de Morestraat. Hier, in de 
stille Morestraat, brengt Bart zijn 2e stukje poëzie ten berde. We trekken 
verder om via wegels 296/295 naar de Lange Munte te stappen. We steken 
terug de drukke weg over om de heel donkere 298 te doorlopen. In de 
Turkenhoek houden we een tussenstop en voorzien we elkeen van een 
deugddoende drink en een korte “muziek quiz” over nachtdieren.  

 
Met kennis verrijkt en gelaafd verlaten we de sfeervolle binnenkoer van de 
paardenhoeve en steken over, wegels 301/348 zijn pikkedonker en brengen 
ons terug in de Turkenhoek (met het licht van de lantaarns). Nog een stuk 
betonweg en dan weer wegel 94  en via 83 terug naar het station.  
 
We vonden een mooi en rustig parcours, op het einde van een prachtige 
zonnige en aangename herfstdag, met een dankbaar publiek onder de 
sterrenhemel,  wie we enkele weetjes en wegeltjes lieten ontdekken. 
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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 
BEHEERWERKEN GONDEBEEK 
 
Zaterdag 27 januari: Knotwerkdag 
 
Als gevolg van de overstroming van de Gondebeek op 14 december 
hebben we de knotactiviteiten moeten verschuiven naar de laatste 
zaterdag van januari. We nemen de middelste rij knotwilgen onder 
handen. De terreinploeg van Natuurpunt komt vooraf de takken afzagen 
zodat wij ze enkel nog moeten op lengte zagen. We proberen nog een 
"ijzeren paard" te versieren om het hout makkelijker naar de straatkant 
te verplaatsen. Het brandhout wordt verdeeld onder de werkers. 
 
Afspraak: om 9u ingang aan de percelen in de Neerstraat (Gontrode), einde 

voorzien rond 14u. De vrijwilligers kunnen aansluiten en/of 
stoppen naargelang dit hen past. 

 
Mee te brengen: (in de mate van het mogelijke) hakmes, kettingzaag, 
  veiligheidskleding, handschoenen e.d. 
Catering wordt voorzien, maar graag een seintje op voorhand naar 0477/930 
325 of jean_luc_eggermont@hotmail.com voor wie de honger wil stillen. 
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ACHTER DE SCHERMEN VAN VOC MERELBEKE 
NIEUWJAARSDRINK EN ALGEMENE VERGADERING 
 
Zondag 28 januari 2018 
 
Als sfeermaker voor de nieuwjaarsdrink trekken we dit jaar naar het Vogel 
Opvang Centrum in Merelbeke voor een geleid bezoek achter de schermen. 
Het VOC verzorgt allang niet meer alleen vogels in nood, maar ook allerhande 
andere dieren:  egels, eekhoorns, ... en er zijn zelfs plannen voor een 
vleermuizen-revalidatiekooi. Verantwoordelijke Nick De Meulemeester gidst 
ons door het opvangcenter. Een unieke kans voor groot en klein om wilde 
dieren van dichtbij te zien en iets op te steken over hoe ze leven en waarom 
ze hier terechtkomen. 

 
 
Na het bezoek aan het VOC zakken we af naar de Heemkring in Moortsele 
voor een hapje en een drankje en een gezellige babbel. Er wordt ook een 
korte presentatie van het voorbije werkjaar gegeven en de activiteiten en 
plannen voor 2018 worden kort toegelicht.  
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Praktisch:  
 
Bezoek VOC Merelbeke:  
 
Om 13u30 stipt op het dorpsplein van Moortsele om te carpoolen. Wie dat 
verkiest kan ook rechtstreeks tegen 14u naar het VOC (Liedermeersweg 14, 
Merelbeke) komen. 
 
Nieuwjaarsdrink en Algemene Vergadering: 
 
Vanaf 16 uur nodigen we jullie graag uit in de Heemkring (Kloosterstraat 
13,Moortsele). 
Deelname aan het bezoek van het VOC kost 2 euro per persoon (ten voordele 
van de werking van het VOC); de nieuwjaarsdrink is gratis. 
 
Indien mogelijk vragen we jullie aanwezigheid te bevestigen via 
mathieu@natuurpuntoosterzele.be. 
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VOORDRACHT ZOETWATERVISSEN IN DE KIJKER   DOOR RUDY DE MOL 
 
Vrijdag 23 februari 2018 
 
Als we wandelen in de natuur zijn het de zichtbare 
landschapselementen en de daarbij horende fauna en flora die ons 
opvallen en waarvan we kunnen genieten. De kronkelende loop van een 
beek of het weerspiegelende oppervlakte van een vijver zijn een genot 
voor het oog, maar er is weinig gekend over het verborgen leven dat 
zich in de bedding of onder het wateroppervlak afspeelt. Vissen zijn de 
grote onbekenden en we schenken er weinig aandacht aan, tenzij ze het 
slachtoffer worden van de watervervuiling en massaal dood aan de 
oppervlakte drijven.  
 
Rudy De Mol was tijdens zijn 
loopbaan bij het 
Agentschap Natuur en Bos 
onder andere actief binnen 
de afdeling Jacht en 
Visserij. Met deze 
voordracht wil hij je een 
blik gunnen in de 
onderwaterjungle van onze 
beken en rivieren, waar alle 
regels van leven en 
overleven aangepast zijn aan het overheersende element water. Je zal 
ongetwijfeld nadien een rivier met andere ogen bekijken. 
 
Kostprijs: gratis voor leden van Natuurpunt; 2€/persoon voor niet-leden 
 
Afspraak: op vrijdag 23 februari om 20u in de bibliotheek van 
Oosterzele, Stationsstraat 13, 9860 Scheldewindeke 
 

Deze activiteit verloopt in samenwerking met   
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CURSUS NATUURVERKENNER         I.S.M. NATUURPUNT CVN 
 
Start op donderdag 1 maart 2018 
 
In maart en april 2018 organiseert Natuurpunt Oosterzele in 
samenwerking met Natuurpunt CVN een cursus Natuurverkenner. De 
focus van deze cursus ligt op het ontdekken en beleven van de natuur 

in eigen streek. Het is een 
interactieve en wervelende 
instapcursus voor 
natuurliefhebbers. In 4 unieke 
lessen en 6 activiteiten laten de 
begeleiders al hun 
enthousiasme op je los. We 
dompelen je onder in de 
wondere wereld van onze wilde 
dieren en planten en gaan op 
reis langs de Oosterzeelse 
natuurgebieden. Laat deze 
boeiende kennismaking niet aan 
je neus voorbij gaan en nodig 
geïnteresseerde buren, 
vrienden en familie mee uit.   

  
PROGRAMMA  
•  01/03/2018 les 1 Kennismaking met Natuurpunt, zin om mee te doen?  
•  08/03/2018 Les 2 Landschapslezen  
•  10/03/2018 Activiteit 1 Fietstocht in Oosterzele - landschapslezen  
•  15/03/2018 Les 3 Biodiversiteit in Oosterzele  
•  17/03/2018 Activiteit 2 Excursie vogels en waterfauna in Moortsele  
•  24/03/2018 Activiteit 3 Wandeling in het Aelmoeseneiebos  
•  19/04/2018 Les 4 Natuur, daar wordt aan gewerkt!  
•  21/04/2018 Activiteit 4 Excursie planten, struiken en bomen 
•  26/04/2018 Activiteit 5 Beheer in de Gondebeekvallei  
•  06/05/2018 Activiteit 6 Gezamenlijke publieksactiviteit 
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Praktisch: De cursus bestaat uit 10 delen waarvan 4 theorielessen en 6 
activiteiten. De lessen gaan door op donderdag van 19.30 tot 22.30 uur 
in GC IJzeren Hekken, Rooberg 38, 9860 Landskouter en de excursies op 
zaterdag van 9 tot 12 uur.    
 
Inschrijven: kan op www.cvn.natuurpunt.be. Het inschrijfgeld bedraagt 
60 euro. Ben je lid van Natuurpunt dan krijg je 10% korting.   
  
Meer info: contacteer Thijs Himpe 0497 05 33 63 of 
thijs.himpe@cvn.natuurpunt.be  
Vormingsconsulent Natuurpunt CVN Oost-Vlaanderen  
 
 
 
LENTEKRIEBELS IN HET BOS 
 
Zondag 15 april 2018 
 
Na de winter ontwaakt het bos 
langzaam uit een lange 
winterslaap. De knoppen aan de 
bomen springen open en nieuwe 
twijgjes, blaadjes en bloemen 
worden geboren. Als aankondiging 
van de lente verschijnen ook de 
eerste voorjaarsbloeiers in het 
bos.  Voorzichtig steken zij hun 
kopjes boven de grond om dan, 
geprikkeld door de eerste warme zonnestralen, het bos om te toveren 
tot een kleurrijk schouwspel.  
Ook het Aelmoeseneiebos ondergaat elk jaar deze metamorfose. Samen 
gaan we op stap om te genieten van de kleurenpracht en de wonderlijke 
levenscyclus van deze vroege bloeiers. Je ontdekt er onder andere 
waarom deze planten zo vroeg bloeien terwijl de omstandigheden in de 
zomer toch zoveel gunstiger zijn. Op deze excursie worden we omringd 
door al dit bruisend jong leven en je ervaart er hoe de natuur reageert 
op de verandering van de seizoenen.  
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Voorzieningen: in de lente kan het bos zeer vochtig zijn en daarom 
jammer genoeg niet altijd geschikt voor rol- of kinderwagens. Laarzen 
of stevig schoeisel zijn een aanrader. 
 
Kostprijs: gratis voor leden van Natuurpunt; 1€/persoon voor niet-leden 
 Inschrijven op https://oosterzele.bibliotheek.be/agenda is 

noodzakelijk. 
 
Afspraak: Aelmoeseneiebos op zondag 15 april 2018 om 14.30u op de 
parking met kapelletje in de Aalmoezenijestraat te Landskouter ter 
hoogte van nr. 2 
Het einde van de wandeling is voorzien voor 17u. 
 

Deze activiteit verloopt in samenwerking met   
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Glühweinwandeling in de Kalkense Meersen (NP Scheldeland) 

Zondag 14 januari  

Ondertussen een stevige traditie bij Natuurpunt Scheldeland: een 
glühweinwandeling als eerste activiteit van het nieuwe jaar. Een mooie 
gelegenheid om na de feestperiode eens een frisse neus te halen in de natuur 
en nadien elkaar nog eens het beste te wensen voor een gezond en gelukkig 
2018, hopelijk boordevol natuurbeleving! Het bestuur trakteert na de 
wandeling én je kan kennismaken met de gallowaykoeien op de Natuurpunt-
boerderij ’t Meersenhof. 

Lezing ‘Diervriendelijk tuinieren’ (NP Scheldeland) 

Vrijdag 23 maart  
 
Yves Bogaert is een begeesterd natuurliefhebber, met een bijzondere 
aandacht voor natuurvriendelijke tuinen. Nu het ‘tuinseizoen’ weer voor de 
deur staat, nodigden wij hem uit voor een boeiende lezing rond 
diervriendelijk tuinieren. Hoe zorg je ervoor dat vlinders, vogels, egels en 
andere dieren de weg vinden naar jouw tuin? 
 
Fietstocht ‘Diervriendelijke tuinen’ (NP Scheldeland) 

Maandag 02 april 
 
Yves en Michaël nemen ons mee op een mooie fietstocht, waarbij enkele 
diervriendelijke tuinen worden bezocht. Ideaal om ideeën te sprokkelen en 
inspiratie op te doen! De afstand is voor iedereen haalbaar en het tempo is 
rustig. Maak jij van jouw tuin ook een paradijsje voor allerlei dieren? 
 
 

Meer informatie over deze activiteiten vind je op 
www.natuurpuntoosterzele.be/gluren-bij-de-buren. Neem zeker ook eens 
een kijkje op www.natuurpunt.be/op-stap. Hier staat een overzicht van alle 
activiteiten van Natuurpunt over heel Vlaanderen. 

GLUREN BIJ DE 
BUREN 
(BV) 

Ook in de buurgemeenten van Oosterzele kun je 
deelnemen aan allerlei leuke activiteiten van 
Natuurpunt. We lijsten er hier enkelen voor je op. 
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Regina Van Landuyt stuurde ons een aantal foto’s van een aangename 
ontdekking en ze vroeg zich af of dit een bijzondere vondst was op die locatie 
en op dat moment van het jaar? 
 
‘Tot mijn grote verbazing zag ik op een herfstwandeling op 1 november 2017 
in het Heilig Geestgoed in Merelbeke een wilde orchidee in volle bloei. Ik 
had toen jammer genoeg geen fototoestel bij. Op 10 november keerde ik 
terug om ze op de gevoelige plaat vast te leggen omdat ik zeer graag wou 
weten om welke orchidee het ging. Ik veronderstel dat het een Brede 
wespenorchis is, maar ben geen specialist in deze materie, al herken ik wel 
wilde orchideeën, ook wanneer ze nog niet in bloei staan of vruchten dragen. 
Jammer genoeg bleken (zoals ik vreesde) de jonge bloemknopjes die er op 1 
november nog fris-groen bij stonden, ondertussen zwart geworden door de 
eerste vorst. Ook de bloemen zagen er intussen minder florissant uit.’  
 
 
Regina, de Brede wespenorchis is niet 
echt een zeldzame soort, maar het blijft 
toch  altijd een leuke ontdekking. Je 
hebt er duidelijk van genoten.  
Hoewel de meeste orchissen in 
november al lang verdwenen zijn of in 
zaad staan, kun je deze soort toch nog 
hier en daar in volle bloei zien, op 
voorwaarde dat de winter een beetje op 
zich laat wachten.

     INTER@CTIEF 

Heb je mooie (natuur)foto’s uit eigen tuin of van 
op vakantie, tips of reacties op artikels uit de 
nieuwsbrief en zoekertjes of aankondigingen van 
evenementen die verband houden met milieu of  
natuur, e-mail ze naar: 
redactie@natuurpuntoosterzele.be 
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Lid worden van Natuurpunt 
 
Help de natuur in Vlaanderen.  
Word met het ganse gezin lid van Natuurpunt.  
Het jaarlijkse lidmaatschap per gezin bedraagt 27,00 euro. 
 

Wat krijg ik als lid van Natuurpunt? 

*  De Natuurpunt wandelgids met 66 uitgestippelde wandelingen en 

 fietstochten in de mooiste natuurgebieden van België 

*  Vier maal per jaar het kleurrijke ledentijdschrift Natuur.blad. 

*  Word je lid van Natuurpunt Oosterzele, dan krijg je vier maal per 

 jaar onze nieuwsbrief. 

*  Een volledig aanbod van honderden activiteiten in gans Vlaanderen.  

*  Korting in onze winkel en bij tal van partners.  

 

Hoe word ik lid?  

 

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

Natuurpunt Oosterzele, Pontslag 11, 9860 Balegem met vermelding van 

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

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

 
 
   

 Oosterzele 
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Activiteiten januari – februari - maart 2018 
 
Zaterdag  
 
 
Zondag 
 
 
 
 
 
Vrijdag 
 
 
Donderdag 
 
 
 
Zondag 
 
 

 
27 januari 
 
 
28 januari  
 
 
 
  
 
23 februari 
 
 
1 maart 
 
 
 
15 april 
 
 

 
9u 
 
 
14u 
 
 
16u 
 
 
20u 
 
 
19.30u 
 
 
 
14.30u 
 
 

 
Beheerwerken 
Gondebeekvallei 
 
Bezoek achter de schermen 
van het VOC Merelbeke 
 
Algemene vergadering en 
Nieuwjaarsreceptie 
 
Voordracht  
Zoetwatervissen in de kijker 
 
Start van de cursus 
Natuurverkenner 
 
 
Wandeling Lentekriebels in 
het bos 
 

 
Neerstraat 
Gontrode 
 
VOC Merelbeke 
 
 
de Heemkring 
Moortsele 
 
Bib Oosterzele 
 
 
GC IJzeren 
Hekken 
Landskouter 
 
Aelmoeseneiebos 
Landskouter 
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