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Editoriaal 
 
In oktober staan er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Naar 
aanleiding hiervan lijstten we onze prioriteiten op het vlak van het lokale 
natuur- en milieubeleid op. We bevroegen ook alle partijen met een aantal 
concrete stellingen. Onze visie kan je verder in deze nieuwsbrief 
terugvinden. De antwoorden van N-VA en Groen geven we je graag mee op 
onze website (www.natuurpuntoosterzele.be).  
 
In het kader van de verkiezingen en om de zogenaamde betonstop kracht bij 
te zetten, startten Natuurpunt, BOS+ en Velt recent ook de campagne “stem 
voor meer natuur dichtbijmij”, met onder andere een “betonrapport” voor 
elke Vlaamse gemeente. Elke dag gaat er in Vlaanderen nog altijd ongeveer 
6 ha open ruimte verloren. Dit is bijna 1 m² per seconde.  We geven je in 
deze nieuwsbrief alvast het betonrapport van Oosterzele mee.  
 
Uiteraard staan we de komende maanden weer klaar met tal van activiteiten. 
Je kan nog mee komen helpen in het Gondebeek natuurgebied op zaterdag 
27 oktober en 24 november. Op 25 november doen we de “geschiedenis van 
de Gondebeekvallei” uit de doeken.  
 
Zeker niet te missen is de eco-comedy voorstelling “Toen de dieren nog 
spraken” door (de alom bekende) Joeri Cortens in de bib van Scheldewindeke 
op 9 november. 
 
Graag tot binnenkort, Mathieu
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Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

De 
gemeenteraadsverkiezingen 
komen er aan en 
langzamerhand zien we door 
het bos van 
verkiezingsborden en 
pamfletten letterlijk de 
bomen niet meer. Gelukkig 
is deze aanslag op onze 
leefomgeving een tijdelijk 
fenomeen en kunnen we 
uitkijken naar de weken na 
de verkiezingen wanneer al 
die propaganda terug uit het 
straatbeeld verdwijnt. Toch 
is het een belangrijke tijd. 
Niet alleen voor ons als 
inwoners van de gemeente, 
maar ook voor de natuur. 
Stilaan raakt Vlaanderen 
bedolven onder het beton. 
Jammer, want dat bedreigt 
onze prachtige dieren, 
planten en landschappen. 
Toch blijven de 
gemeentebesturen kwistig 
omspringen met natuur, zo 
blijkt uit een recent betonrapport (zie volgende pagina voor de situatie in 
Oosterzele). Met de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober kunnen we 
het tij keren. Stem jij voor meer #natuurdichtbijmij, een actie van 
Natuurpunt, Velt en BOS+? Laat dan nu van je horen! 

Lees meer op: natuurdichtbijmij.be 

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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Ik kies voor meer #natuurdichtbijmij: het betonrapport voor Oosterzele 
 
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en om de (lokale) betonstop 
op de agenda te krijgen, maakte Natuurpunt een betonrapport op voor elke 
Vlaamse gemeente. Hieronder geven we je het rapport voor Oosterzele mee. 
Meer info is terug te vinden op  www.natuurpunt.be/betonstop . 
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Zowel wat betreft percentage verharding (11%) als ruimtebeslag (26%) zit 
Oosterzele nog net onder het Vlaams gemiddelde, wat aangeeft dat 
Oosterzele nog relatief landelijk is. Tenminste voor zover je Vlaanderen nog 
landelijk kunt noemen. Toch valt het op dat de betonsnelheid, het aantal 
vierkante meters open ruimte die dagelijks verloren gaat, met 283 m²/dag 
een stuk hoger is dan het Vlaams gemiddelde (201 m²/dag). Het mag duidelijk 
zijn dat we aan dit tempo onze relatieve landelijkheid snel zullen verliezen. 
 

En nog meer Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

Ieder van ons kiest op zondag 14 oktober wie of welke partij hem/haar het 
best zal vertegenwoordigen. Belangrijk hierbij is dat iedereen goed 
geïnformeerd is. Natuurpunt Oosterzele heeft alvast zijn wensen m.b.t. het 
lokale milieu- en natuurbeleid voor de komende bestuursperiode en stelde 
daarom dit memorandum op. We stuurden deze visie en wenslijst door naar 
alle politieke partijen in Oosterzele en legden hen enkele concrete vragen 
voor.  

N-VA en Groen hebben geantwoord op onze vragen met een uitvoerige 
motivatie. Deze kan je nalezen op www.natuurpuntoosterzele.be. Van CD&V 
en Open VLD hebben we jammer genoeg geen reactie ontvangen.  



Jaargang 25 nummer 4 
   
  
 
 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 5

Oosterzele 

 

Memorandum Natuurpunt Oosterzele 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

  

Visie van Natuurpunt m.b.t. het lokale natuurbeleid 

1. Meer natuur zorgt voor meer welzijn 

Natuur is belangrijk voor de mens. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 
hoe meer natuur en hoe groter de biodiversiteit ervan, hoe meer diensten de 
natuur levert. Vaak komt dit ook de lokale economie ten goede. Zo is het 
creëren van meer natuur de meest effectieve en op lange termijn ook de 
goedkoopste oplossing om ons aan te passen aan de klimaatverandering. We 
zullen namelijk rekening moeten houden met veranderende weerfenomenen 
zoals extreme regenbuien, lange periodes van droogte en hittegolven. Natuur 
kan hierbij zorgen voor het bufferen van overtollig water, het opslaan ervan 
en het bieden van verkoeling. Daarnaast zorgt de natuur ook voor het 
zuiveren van onze sterk vervuilde lucht en is ze leverancier van hout, voedsel 
en medicijnen. Het is bovendien ook meermaals bewezen dat een natuurlijke 
woonomgeving een positief effect heeft op ons welzijn en onze gezondheid. 
Voldoende redenen dus om ook in onze gemeente volop in te zetten op het 
creëren van natuur en verhogen van de biodiversiteit. 

Natuurpunt Oosterzele zet volop in op het ontwikkelen en beheren van 
natuurgebieden. In het noorden van de gemeente hebben we de laatste jaren 
al 8 hectare kunnen aankopen rond de Gondebeek. Sinds 2014 is dit gebied 
ook erkend als natuurreservaat. Uiteraard willen we dat de natuur alle 
kansen krijgt in deze gebieden maar we willen ook dat alle inwoners van 
Oosterzele zo dichter bij de natuur kunnen komen en na een drukke werkdag 
even kunnen ontspannen in deze gebieden. Natuur ontwikkelen kost echter 
veel geld en inzet van onze vrijwilligers. 

2. Meer natuur in openbare ruimte en tuinen 

Natuur vind je echter niet alleen in natuurgebieden maar ook elders in je 
omgeving, op openbaar terrein, maar ook in tuinen. Ook gemeenten en 
OCMW’s spelen een belangrijke rol in het natuurbeleid, aanvullend op de rol 
van de Vlaamse overheid. Een gemeente heeft een belangrijke 
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voorbeeldfunctie om aan te tonen dat natuurbescherming nodig en mogelijk 
is buiten de reeds bestaande natuurgebieden. 

3. Open ruimte creëert kansen voor natuur 

De open ruimte staat onder druk van verspreide bebouwing, terwijl in en 
nabij kernen van steden en dorpen nog voldoende plaats is om te verdichten 
en de vraag naar bijkomende woongelegenheden op te vangen. In het 
agrarisch gebied wordt er nog naar hartelust gebouwd, terwijl het aantal 
landbouwers drastisch daalt. Een ‘betonstop’ is aan de orde. Kernversterking 
is niet alleen vanuit ruimtelijk oogpunt essentieel, maar tevens in functie van 
de klimaatuitdaging. Bovendien werkt het kostenbesparend voor tal van 
diensten en nutsvoorzieningen zoals riolering, openbaar vervoer, 
postbedeling, ... 

Ook in Oosterzele wordt er nog te kwistig omgesprongen met de open ruimte: 
projecten zoals het Groot Bewijk en de geplande tweede ambachtelijke zone 
slokken veel ruimte op. Ook de nu voorliggende plannen voor de N42 zijn een 
aanslag op de open ruimte en het landschap. Hoewel we erkennen dat er een 
(beperkt) probleem van doorstroming, en vooral veiligheid van een aantal 
punten is, kan Natuurpunt zich niet vinden in de meest recente plannen. 
Hierbij zou de N42 volledig omgevormd worden tot 2 rijstroken in beide 
richtingen met een maximale toegelaten snelheid van 90 km/u. Bovendien 
zou ter hoogte van Gijzenzele en de wijk Anker een deel van de N42 verlegd 
worden in een nieuw tracé en zo ettelijke hectare landbouwgebied 
aangesneden worden. Dit zijn geen kleine ingrepen en de nieuwe N42 zal een 
aanzienlijke impact hebben op landschap, milieu en leefbaarheid. 

Om de kwaliteit van de open ruimte te verhogen zijn de “regionale 
landschappen” een uitgelezen instrument. Ze dragen zorg voor ons landschap 
en maken het toegankelijk voor iedereen. Zo zetten ze natuurprojecten op, 
verkopen ze streekeigen plantgoed, helpen ze bij het herstel van trage 
wegen, leggen ze wandelroutes aan, organiseren ze cursussen en nog veel 
meer. Centraal hierbij staat het samenwerken tussen provincies, gemeenten, 
verenigingen, inwoners en andere partners. Bovendien zijn de kosten voor de 
gemeenten beperkt. Meer dan 70% van alle gemeenten is daarom aangesloten 
bij een regionaal landschap. Natuurpunt ziet dus enkel maar voordelen voor 
de inwoners van Oosterzele als ook onze gemeente aansluit bij een regionaal 
landschap. 
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4. Nieuwe vormen van landbouw geven zuurstof aan 
natuur 

In ons sterk versnipperd Vlaanderen zien we vage grenzen tussen 
stadsranden, dorpen en landbouw. Op die manier geraakt een deel van de 
landbouwgronden ruimtelijk sterk verweven met mensen die er wonen. In de 
gangbare landbouw staat dit evenwel niet garant voor een sterke band tussen 
de burger en de voeding die vlakbij wordt geproduceerd. De monoculturen 
uit de gangbare landbouw bieden daarnaast ook weinig belevingswaarde. Net 
op die plaatsen waar veel mensen wonen en dichtbij willen recreëren kunnen 
nieuwe agro-ecologische vormen van landbouw voor extra natuur- en 
landschapsbeleving zorgen. 

Erosie van landbouwgrond is een blijvend probleem in onze gemeente. Bij elk 
onweer of stortbui zijn er opnieuw modderstromen, wateroverlast en extra 
belasting van het milieu. Deze problemen zullen door de klimaatsverandering 
enkel verergeren (zowel in frequentie als intensiteit). De remedies zijn 
nochtans gekend en de instrumenten beschikbaar. Een gedegen 
erosiebestrijdingsplan dringt zich op. 

5. Soorten om trots op te zijn 

Soorten helpen het maatschappelijk draagvlak voor natuur op te bouwen. 
Vele soorten voelen zich perfect thuis in een menselijke omgeving, wat veel 
kansen biedt voor meer natuur dichtbij. De meeste soorten zorgen voor veel 
plezier. Met een klein aantal soorten verloopt het samenleven nog moeilijk 
en moet er een extra inspanning gedaan worden om dat samenleven mogelijk 
te maken. 

Natuurpunt Oosterzele werkt reeds vele jaren rond soortenbescherming: 
nestkastprogramma’s voor Steenuil en Kerkuil, inrichten van bunkers voor 
vleermuizen, ... Bescherming van enkele soorten vergt echter ondersteuning 
van uit het beleid. De bijzonder kwetsbare oeverzwaluw-kolonie in de 
zandsteengroeve in Balegem vereist meer duurzame en toekomstgerichte 
maatregelen. Ook enkele locaties met belangrijke amfibieën-populaties 
vragen meer structurele oplossingen. 

 

 



Jaargang 25 nummer 4 
   
  
 
 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 8

Oosterzele 

6. Natuurpunt versterkt de samenleving 

Natuurpunt is een ledenvereniging met 102 000 leden-gezinnen en meer dan 
5000 actieve vrijwilligers. Natuurpunt verbindt mensen op basis van een 
gedeelde zorg voor natuur. Het is de grootste natuurvereniging van 
Vlaanderen. Middenveldorganisaties zoals Natuurpunt versterken de 
samenleving. Door o.a. onze educatieve werking bieden we 
emancipatiekansen aan alle inwoners van de gemeente. Daarnaast 
informeert Natuurpunt haar leden en vrijwilligers over het natuurbeleid 
zodat zij als burger een constructieve bijdrage kunnen leveren aan het 
gemeentelijk beleid. Kortom, Natuurpunt is een waardevolle partner om het 
natuurbeleid in de gemeente vorm te geven en uit te voeren. 

Ook binnen de lokale afdeling Oosterzele zijn er heel wat 
(ervarings)deskundigen. Natuurpunt Oosterzele zet deze kennis en ervaring 
graag in ten behoeve van het beleid. Een win-win voor beide partijen. 
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Stellingen 
1a. Het gemeentebestuur moet werk maken van meer natuur/bosuitbreiding. 

1b. Het gemeentebestuur moet Natuurpunt en andere terreinbeherende 
verenigingen beleidsmatig helpen bij het ontwikkelen van natuurgebieden in 
Oosterzele? Bv. door samen te werken om alternatieve financiering te 
zoeken, samenwerking met andere besturen en organisaties te ondersteunen, 
... . 

1c. Het gemeentebestuur moet Natuurpunt en andere terreinbeherende 
verenigingen helpen bij het beheer van natuurgebieden in Oosterzele? Bv. 
ondersteunen door het inzetten van gemeentearbeiders en/of het 
machinepark van de gemeente, afvoeren van beheerresten, ... . 

1d. Het gemeentebestuur moet zelf gericht natuur- en bosgebieden 
aankopen. Als streefdoel stellen we 1 ha bijkomende natuur per jaar 
gedurende de komende 6 jaar. 

1e. Het gemeentebestuur moet Natuurpunt en andere terreinbeherende 
verenigingen financieel ondersteunen bij de aankoop van natuurgebieden in 
Oosterzele. 

2a. Het gemeentebestuur moet meer werk maken van het natuurvriendelijk 
inrichten van de openbare ruimte, o.a door het gebruik van inheemse 
planten- en boomsoorten, het voorzien van schuil- en nestplaatsen voor 
soorten en de natuur z’n gang te laten gaan waar mogelijk. 

2b. Het bestuur moet de bestaande natuurwaarden buiten de 
natuurgebieden, zoals bv. in wegbermen, openbare terreinen, bosjes, ... 
beter inventariseren en beschermen. 

2c. De gemeente moet natuurlijke tuinen actief promoten (en subsidiëren) in 
samenwerking met Natuurpunt en andere natuurverenigingen en zo 
honderden nieuwe natuurgebiedjes creëren in de gemeente. 

3a. Het volgend bestuur moet de ambities van de Vlaamse “betonstop” 
onderschrijven en versneld ten uitvoer brengen. 

3b. De huidige plannen voor de omvorming van de N42 (volledige 
ontdubbeling en verlegging tracé) vormen een aanslag op de open ruimte en 
het landschap. 



Jaargang 25 nummer 4 
   
  
 
 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 10 

Oosterzele 

3c. Oosterzele moet aansluiten bij een Regionaal Landschap. 

4a. Het gemeentebestuur moet actief inzetten op het creëren van kansen 
voor landbouwers die op een duurzame manier voeding willen produceren 
dichtbij en mét de mensen en die van landbouwgrond een gedeelde en 
multifunctionele ruimte willen maken. 

4b. Het gemeenteestuur moet actief instrumenten opzetten en aanmoedigen 
die de vergroening en belevingswaarde van de landbouw vergroten en goed 
zijn voor de biodiversiteit en het landbouwbedrijf weerbaarder maken. 

4c. Het gemeentebestuur moet werk maken van een gedegen 
erosiebestrijdingsplan. 

5a. Het bestuur moet (samen met de uitbaters) mee werken aan een 
definitieve bescherming van de oeverzwaluwpopulatie in de zandsteengroeve 
in Balegem. Bv. door de aanleg van een permanente broedwand te 
bewerkstelligen/helpen financieren. 

 5b. Het bestuur moet bij enkele drukke amfibieën-oversteekplaatsen (al dan 
niet naar aanleiding van wegeniswerken) overwegen een permanente 
amfibieëntunnel aan te leggen. 

6a. Het gemeentebestuur moet aan Natuurpunt logistieke steun bieden bij 
de organisatie van (publieksgerichte) activiteiten. 

6b. Bestuur en gemeentelijke diensten moeten met de natuurverenigingen 
samen werken als volwaardige en gelijkwaardige partners. 

6c. De natuurverenigingen moeten betrokken worden bij de uitvoering van 
het gemeentelijke natuurbeleid, zowel inhoudelijk als uitvoerend. 
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Balegemse oeverzwaluwen opnieuw bedreigd 

In de Balegemse steengroeven van Balegro nestelen al heel wat jaren 
oeverzwaluwen. In vorige edities van deze nieuwsbrief hebben we het 
daarover al meermaals gehad. Jammer genoeg is het nodig om er nogmaals 
de aandacht op te vestigen want deze prachtige vogels worden niet echt 
vriendelijk onthaald in Balegem. 
 
Vorige jaren kregen ze al af te rekenen met verstoring doordat de poel in de 
kuil van de steengroeve in putje zomer dikwijls gebruikt wordt als 
recreatiegebied. Dat was de voorbije hete en droge zomer niet anders. Heel 
wat mensen uit de buurt zochten er verkoeling. In de volksmond spreekt men 
ondertussen heel toepasselijk van ‘Balegem aan zee’. Ook jongeren met 
quads kwamen er in volle broedseizoen regelmatig de rust verstoren. Dit jaar 
hebben we moeten vaststellen dat heel wat nesten ook effectief stuk 
gemaakt worden door fossielenzoekers. Mogelijks zijn deze mensen zich niet 
bewust van de schade die ze aanrichten als ze met spades en houwelen de 
wanden van groeve te lijf gaan. Daarom hebben we infobordjes geplaatst 
zodat ze niet langer uit onwetendheid nesten vernielen. 
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De plaatsen waar 
oeverzwaluwen nog KUNNEN 
broeden worden steeds 
schaarser, zeker in het dicht 
bevolkte Vlaanderen. Deze 
zomer is er zelfs een groep 
ornithologen vanuit Wallonië 
naar Balegem gekomen om de 
kolonie van zo’n 100 vogels 
(aan het einde van het 
broedseizoen) te komen 
bewonderen. Het wordt de 
hoogste tijd dat de 
bescherming van deze sterk 
bedreigde soort ernstig wordt 
genomen. Niet alleen Balegro, 
de eigenaar van de groeve maar 
ook het gemeentebestuur kan, 
in het licht van een uitbreiding 
van de groeve hiervoor de 
nodige initiatieven nemen. 
Natuurpunt zal niet nalaten 
hen op hun 
verantwoordelijkheid te wijzen 
en aan te dringen op 
structurele en duurzame 
maatregelen.  
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Wielewaal (Oriolus oriolus) 

We beperken ons in deze rubriek bewust tot de soorten die in Groot-
Oosterzele voorkomen. Toch kan ik vandaag een stukje schrijven over de 
Wielewaal en dat is goed nieuws. Want de voorbije zomer werd de Wielewaal 
na heel lang weggeweest terug gespot in onze gemeente, meer bepaald in 
ons reservaat langs de Gondebeekvallei en in het overstromingsgebied van 
Moortsele. De soort staat in Vlaanderen vermeld op de Rode Lijst als 
‘bedreigd’.  

Gespot betekent in dit geval dat zijn zang werd gehoord. Om de Wielewaal 
te zien, moet je een behoorlijke portie geluk hebben. Hij leeft voornamelijk 
in de toppen van hoge bomen zoals populieren en eiken en ondanks zijn 
exotische kleuren kan hij zich daar heel goed verbergen. Gemiddeld is de 
Wielewaal iets kleiner dan de Merel. De mannetjes zijn fel geel met zwarte 
vleugels, een zwarte staart en een zwarte vlek lang de ogen. De vrouwelijke 
vogels zijn bovenaan groen en onderaan bleek geel-groen met fijne donkere 
strepen. Beide hebben een roodachtige snavel.  

 

 

 

 

 

 

De Wielewaal zingt met luide en melodieuze fluittonen. Duudeljo is zijn lied, 
je hoort hem wel maar je ziet hem niet. Deze trekvogel overwintert in Afrika 
en broedt tijdens de zomer in Europa, Noort-Afrika en westelijk Azië. 
Hopelijk kun jij volgende lente ook genieten van zijn prachtig gejodel. 

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. 



Jaargang 25 nummer 4 
 
 

 
 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 14 

Oosterzele 

Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
BEZOEK AAN VERBEKE FOUNDATION  
 
Op zondag 24 juni, toen het Vlaamse land zich al volop in haar zomertooi 
zette, trokken we met Natuurpunt Oosterzele naar de Verbeke 
Foundation. Met een dertigtal waren we, jong en iets minder jong 
geweld. En dat eerste mag je wel letterlijk nemen, want de kinderen 
die talrijk aanwezig waren, hadden er veel zin in. Mooi om zien hoe de 
gids het enthousiasme van dit jonge volkje vakkundig kanaliseerde.  
Op speelse wijze nam ze hen mee op sleeptouw, de (groot)ouders in het 
zog. We maakten kennis met werken, waar de natuur de grootste 
inspiratiebron is geweest voor de kunstenaars. Maar evengoed voelden 
we de boodschap van milieubewuste creatievelingen om zorgzaam met 
onze aarde om te gaan. Om maar te zeggen hoe kunst en natuur hand 
in hand kunnen gaan en elkaar kunnen versterken.  

 
En zo wandelden (of wat de kinderen betreft: liepen) we van de ene 
curiositeit naar het ander kunstwerk die her en der verspreid liggen op 
het verrassend grote terrein. Met zijn 12 hectare natuurgebied en 



Jaargang 25 nummer 4 
 
 

 
 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 15 

Oosterzele 

20.000 m2 overdekte ruimten is de Verbeke Foundation één van de 
grootste privé-initiatieven voor hedendaagse kunst in Europa. Het is een 
private kunstsite die geopend werd op 1 juni 2007 door de 
kunstverzamelaars Geert en Carla Verbeke-Lens. Cultuur, natuur en 
ecologie komen er samen. De binnen- en buitenruimte herbergt een 
indrukwekkende verzameling van moderne en hedendaagse kunst en 
biedt ook kansen aan jonge kunstenaars. 
 
Zo kwamen we buiten twee unieke ‘gebouwtjes’ tegen: een reuzenei 
met een fantastisch uitzicht op een zeer natuurlijk ogend meertje en 
CasAnus, een gigantische replica van het menselijke 
spijsverteringssysteem. Voor een schappelijk prijsje kan je hier zelfs 
een overnachting boeken. Het prikkelde alvast de fantasie van onze 
jeugd (waar we geen leeftijdsgrens op zetten)! 

 
De loodsen en serres van het vroegere transportbedrijf van Geert 
Verbeke werden omgebouwd tot unieke expositieruimtes. De Verbeke 
Foundation is een aanhoudend groeiproces. Kunstenaars kunnen er in 
residentie verblijven, grotere en kleinere tentoonstellingen wisselen 
elkaar af…, waardoor de Foundation, zoals een ademend organisme, er 
elke dag anders uitziet. 
Kortom, meer dan een bezoekje waard! 
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BIOTOOPSTUDIE 
 
Op 18 augustus trokken we met 
enkele enthousiastelingen opnieuw 
naar ons natuurreservaat aan de 
Gondebeek om er zo veel mogelijk 
soorten planten, dieren en 
zwammen te inventariseren. Het 
maaibeheer dat we vorig jaar 
gestart hebben op onze weiden 
langs de Neerstraat begint duidelijk 
zijn vruchten af te werpen. We 
vinden er steeds meer 
plantensoorten die er bij een vorige 
inventarisatie nog niet waren. De 
toename van de biodiversiteit is 
duidelijk een gevolg van het 
consequent afvoeren van het 
maaisel waarmee we een 
verschraling van de bodem beogen. 
Op een minder voedselrijke bodem 
krijgen dominante soorten zoals grassen en ruigtekruiden minder kansen 
waardoor er ruimte komt voor soorten zoals tandzaad, helmkruid, 
pinksterbloem, kleine kaardenbol en kleine ratelaar. Tegelijk wordt ook 
de pitrus een stuk teruggedrongen. Pitrus was er voorheen massaal 
aanwezig als gevolg van overbegrazing. De toename van het aantal 
soorten is een teken dat we op de goede weg zijn.  
 
PARKCONCERT OP 23 AUGUSTUS 
 
Wat een leuke avond! De groep Vrijdag bracht goeie muziek, er was veel 
volk en de weergoden lieten ons niet in de steek. Alle ingrediënten voor 
een goed draaiende bar! Dikke merci aan iedereen die mee geholpen 
heeft, we hebben dat goed gedaan!  

Kleine ratelaar



Jaargang 25 nummer 4 
 
 

 
 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 17 

Oosterzele 

Over de opbrengst hebben we nog geen details, de omzet die avond was 
in elk geval veelbelovend en zal integraal besteed worden aan ons 
natuurgebied De Gondebeek.  
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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 
WERKDAGEN IN HET GONDEBEEK RESERVAAT 
 
Elke laatste zaterdag van de maand (27 oktober, 24 november en 29 
december). 
 
Het beheer van ons natuurgebied de Gondebeek vraagt wel wat werk. 
Aanplantingen, maaien van graslanden, knotten, verwijderen van exoten, 
onderhoud van wandelpaden … We doen het allemaal! Daarom komen we elke 
laatste zaterdag van de maand samen voor een werkdag. 
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 welkom! 
 
Praktisch: afspraak aan de Gondebeek (ingang Neerstraat, Gontrode). We 
beginnen om 9u en stoppen meestal rond 14u. Ben je wat later en/of moet 
je vroeger vertrekken: geen probleem! Draag gepaste kledij. 
Weersomstandigheden en dergelijke kunnen soms roet in het eten gooien. 
Lastminutewijzigingen worden steeds op de website weergegeven! 
 
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. 
 
 
TOEN DE DIEREN NOG SPRAKEN              DOOR JOERI CORTENS 
 
Vrijdag 9 november 

Toen de dieren nog spraken (en wat de mensen daarvan maken) is een niet 
te missen natuureducatieve comedy voorstelling door Joeri Cortens over de 
communicatie tussen mensen, dieren, planten, … in geuren en kleuren … en 
wat er zoal kan mislopen. Apen apen apen na? Gaan spinnen op het web? 
Twitteren (blauwe) vogeltjes zelf wel eens? En vooral … wat bakken we er 
zelf van? Zijn we beland in een communicatie-revolutie of verstaan we elkaar 
steeds minder? 
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Joeri Cortens is lesgever bij Natuurpunt en is ook gekend door zijn tv-
optredens bij "Het zijn net mensen" op Vier en door zijn wekelijks 
radionatuurpraatje bij “De Weekwatchers” op Radio 2. 

Breng je partner, vriend of vriendin mee. 

Afspraak: Om 20u in de bibliotheek van Oosterzele (Stationsstraat 13, 9860 
Scheldewindeke). 

Prijs: 5€ voor leden van Natuurpunt en 8€ voor niet-leden. 

Inschrijven doe je best snel op 
http://biboosterzele.blogspot.com/p/agenda.html  

 
EXCURSIE: GESCHIEDENIS VAN DE GONDEBEEKVALLEI       MET YVES OPSTAL 
 
Zondag 25 november 2018 

Tussen de Gontrode, Lemberge, Moortsele en Landskouter vind je ons 
natuurgebied de Gondebeek. Het is een meersengebied dat hoofdzakelijk 
bestaat uit allerlei vochtige hooilanden, natte ruigtes, knotboomrijen en 



Jaargang 25 nummer 4 
 
 
 
 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 20 

Oosterzele 

kleinere bosjes. Samen met natuurgids Yves gaan we deze verscheidenheid 
aan biotopen verkennen en gaan we op zoek naar de getuigen van het rijke 
ecologische verleden van de streek. Ga mee en geniet van een verrassende 
natuur in permanente verandering.  

 

Praktisch: afspraak om 14u30 aan de parking van het station van Gontrode 
(aan de kant van het Chiro gebouw). Het einde van de excursie is voorzien 
rond 17u. 

Prijs: gratis voor leden van Natuurpunt. Niet-leden betalen €1 per persoon. 

De Gondebeekvallei kan zeer vochtig zijn. Voorzie dus stevige stapschoenen 
of laarzen en gepaste kledij. 

 

 
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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Trekvogels observeren aan de Kalkense Meersen 
Zondag 14 oktober 
 
Wie in de kalkense Meersen, langs de Scheldedijk tussen Schellebelle en 
Uitbergen wandelt of fietst, komt voorbij de ‘trektelpost’ aan de zitbank 
langs de ontpoldering: we staan er op de uitkijk om voorbijtrekkende vogels 
te spotten en te tellen. Op de waterpartijen en slibvlaktes is ook altijd wel 
wat te zien. Kom turen door een telescoop en maak kennis met onze 
trekvogels! Niet alleen in de stembureaus wordt geteld! 
https://www.natuurpunt.be/agenda/trekvogels-observeren-aan-de-
kalkense-meersen-30571  
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Scheldeland. 
 
Controle vleermuiskasten in Den Blakken 
Zondag 21 oktober 
 
Heb je een degelijke conditie en geen last van hoogtevrees? Want deze 
namiddag klimmen we in de bomen, met een ladder weliswaar! We gaan de 
vleermuiskasten in Den Blakken controleren op de aanwezigheid van 
vleermuizen. Daarvoor zijn we nog op zoek naar enkele bijkomende 
vrijwilligers. Meld je wel vooraf aan! 
https://www.natuurpunt.be/agenda/controle-vleermuiskasten-den-
blakken-30572  
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Scheldeland. 
 
Op stap in onze natuur: de Paardenweide 
Zondag 18 november 
 
De nieuw ontwikkelde natuur in het kader van de Sigmawerken is populair bij 
vogelkijkers. De waterrijke gebieden (Wijmeers, Bergenmeersen, 
Paardenweide) vormen immers een magneet voor pleisterende en 
doortrekkende water- en waadvogels. En Paardenweide spant de kroon! 
Michaël is vrijwilliger bij Natuurpunt Scheldeland én werkzaam bij vzw 

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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Durme, de beheerder van deze natte natuur. Een ideale gids dus om dit 
gebied te verkennen! 
https://www.natuurpunt.be/agenda/op-stap-onze-natuur-de-
paardenweide-30573  
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Scheldeland. 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

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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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 en Dirk Fiers  
Algemene werking Annelies Sevenant     
 Bart De Rijcke 
 Marc De Spiegeleer 
 Sien Lievens 
 Hannes Goffin   
 
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 oktober - november – december 2018 
Zaterdag 
 
 
Vrijdag  
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 

27 okt 
 
 
9 nov 
 
 
24 nov 
 
 
25 nov 
 
 
29 dec 
 
 

9u 
 
 
20u 
 
 
9u 
 
 
14u30 
 
 
9u 
 
 

Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Toen de dieren nog spraken 
Natuureducatieve comedy 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Excursie: geschiedenis van 
de Gondebeekvallei 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 

Neerstraat 
Gontrode 
 
Bib 
Scheldewindeke 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
Station Gontrode 
 
 
Neerstraat 
Gontrode  
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