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Editoriaal 
 
Uw gulle giften komen goed terecht 
 
Nog een weekje (bij het schrijven van dit stukje) en we vertrekken met onze 
bende op Expeditie Natuurpunt (https://expeditie.natuurpunt.be/). Het zal 
niet makkelijk zijn, maar we kijken er erg naar uit. Onze lotgevallen zal je 
ongetwijfeld in de volgende nieuwsbrief en via ander kanalen te horen 
krijgen. 
 
Het was voor ons erg hartverwarmend hoe gul jullie ons hierbij sponsorden 
en ons dus steunen om meer natuur te realiseren in Oosterzele. De opbrengst 
overtrof ruim onze verwachtingen. 
We krijgen soms vragen waarvoor dat geld precies gebruikt wordt. Duidelijk: 
enkel voor de aankoop van nieuw natuurgebied. Iedere aankoop van een 
nieuw perceel wordt “voorgeschoten” door Natuurpunt nationaal. Voor een 
deel van het aankoopbedrag zijn een aantal subsidiemogelijkheden, maar 
toch moet je rekenen dat er gemiddeld 50% “restfinanciering” blijft. Voor 
aankoop van 1 hectare is dat gemiddeld ongeveer 15000 euro. Dat bedrag 
moeten wij als lokale afdeling op termijn dus terugbetalen aan Natuurpunt 
nationaal. 
 
Soms krijgen we ook de vraag of het geld wel zeker goed terecht komt en of 
dat wel transparant is. Zeker: Elke gift komt op een speciale rekening van 
Natuurpunt nationaal gelinkt aan een lokale afdeling en een specifiek project 
en kan enkel dienen om de restfinanciering van aankopen binnen dat project 
te betalen. Helemaal transparant dus. 
Weten we dan naar welke perceel onze gift exact naar toegegaan is? Ja en 
nee: Grond wordt relatief weinig verkocht en we moeten hier actief 
achteraan. Aankopen van nieuwe percelen gaat zo met ups en downs. Soms 
kunnen we een hele tijd niets aankopen en dan plots weer verschillende 
stukken. Zo maken we af en toe een “put” in onze financiën, die we dan 
geleidelijk weer moeten vullen.  
 
De bottomline is dat jullie giften goed en transparant besteed zijn. 
Vergeet zeker ook niet te komen genieten van onze zomerse 
natuuractiviteiten. Alle info verder in deze nieuwsbrief. 
 
Tot binnenkort, 
Mathieu 
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BALEGRO: Uitbreiding deponie categorie 1  
 
Recent informeerde de firma BALEGRO, die de Balegemse zand(steen)groeve 
uitbaat, het gemeentebestuur en de buurtbewoners over haar plannen om 
een vergunning aan te vragen voor een bijkomend stort categorie 1 voor 
gevaarlijke afvalstoffen, meer bepaald (ook) asbestafval. Ondertussen werd 
er ook een erg druk bijgewoonde infovergadering georganiseerd.  
 

 
 
Het gaat in dit dossier concreet om het bergen van zo’n 68.000 kubieke meter 
of 8.000 ton cementgebonden asbest per jaar gedurende acht jaar. Dit komt 
neer op zo’n 8 vrachtwagens asbestafval per DAG. 
De aankondiging van BALEGRO kwam net voor 1 juni, waarop we in 
samenwerking met BALEGRO, het gemeentebestuur en de lokale Mina-raad, 
een activiteit gepland hadden rond de werkzaamheden in de groeve en de 
daar aanwezige kolonie oeverzwaluwen.  
  
In de informatie die door BALEGRO verspreid werd rond de uitbreiding van 
het stort, werd Natuurpunt en onze zorg voor de kolonie zwaluwen, in één 
adem mee vernoemd. Dit om het natuurvriendelijk karakter van de uitbating 
in de verf te zetten, en de aandacht af te leiden van de asbeststort-aanvraag.    

NATUURNIEUWS 
UIT DE REGIO 
(MW, DF, KVH) 

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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We vonden dit totaal ongepast aangezien we niet op de hoogte waren van 
deze aanvraag en hebben ons hiervan dan ook volledig gedistantieerd. We 
betreuren ook de laattijdige en misleidende informatie aan de 
buurtbewoners. In de huidige context leek de geplande activiteit ons niet 
opportuun en zelfs misplaatst en we hebben dan ook beslist om de activiteit 
te annuleren. 
Gezien deze recente ontwikkelingen willen we eerst de impact zowel voor de 
buurtbewoners als voor het milieu (en de oeverzwaluwen) onderzoeken. De 
vraag is welke risico’s er verbonden zijn aan een dergelijke asbeststort: is de 
deponie veilig, kan de veiligheid van de transporten gegarandeerd worden? 
Wat bij ongelukken? Ook voor de oeverzwaluwen is de vraag welk effect de 
gewijzigde uitbating (afdeklaag en drainagelaag van de stortputten, 
beregeningsssytemen, extra bemaling van grondwater, ...) met zich 
meebrengt. 
Voor verdere info verwijzen we graag naar de website die de omwonenden 
hebben aangemaakt:  https://asbest.balegem.be 
 
 
Akkervogels (én boeren) hebben het moeilijk  
 
... Dieren en planten die in de boerennatuur hun thuis vinden, hebben het 
vandaag niet makkelijk. In een versnipperde en dichtbevolkte regio als 
Vlaanderen wordt landbouw steeds intensiever. Boeren maken hun kavels 
groter en kiezen steeds vaker voor intensieve teelten als aardappelen, maïs 
of groenten. Ze worden daarbij vaak gedreven door lage voedselprijzen. 
Het resultaat is dat er nog amper plaats en voedsel rest voor soorten die ons 
landschap al sinds mensenheugenis kleuren. Akkervogels kunnen het ritme 
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van een landbouw in evolutie niet meer aan en verdwijnen aan een 
schrikbarend tempo ... (uit Natuurpunt Nieuwsberichten van 29 mei 2019) 
 
De Kievit is één van de belangrijkste slachtoffers en meteen onze meest 
bedreigde landbouwvogel, zowel op de Europese als Vlaamse Rode Lijst. Sinds 
de eeuwwisseling is er een halvering opgetreden van de populatie en de 
afname gaat nu heel snel door, jaar na jaar. Akkers worden tegenwoordig 
veel intensiever bewerkt en er is te weinig tijd voor de Kievit om te broeden, 
de eerste nesten worden steevast omgeploegd. De Kieviten starten daarna 
een tweede nest, maar de jongen van deze nesten gaan ook grotendeels 
verloren door een tekort aan voedsel of 
ze lopen verloren in de akkergewassen 
die ondertussen te hoog zijn geworden. 
De klimaatverandering, met extremen 
van droge tot kletsnatte voorjaren, 
maakt het allemaal nog moeilijker. 
Intussen kan de Kievit niet meer terug 
naar de graslanden waar de soort 
vroeger broedde: deze graslanden zijn 
grotendeels omgezet in intensieve 
akkers en de graslanden die nog resten 
worden ondertussen veel te intensief 
bemest en gemaaid. 
 
Ook bij NP-Oosterzele komen de laatste tijd regelmatig berichten binnen van 
mensen die nesten van Kieviten zien verloren gaan. We willen graag helpen 
om zoveel mogelijk jonge vogels te redden van de ondergang, maar 
momenteel komen we handen tekort. Het spotten van broedende vogels en 
het maken van afspraken met landbouwers is een tijdrovende bezigheid. Toch 
willen we proberen om volgende lente een gecoördineerde actie op te 
zetten. Maar daarvoor is bijkomende hulp van vrijwilligers een absolute 
noodzaak. Wil je volgende lente graag een handje toesteken om deze 
prachtige vogel te beschermen? Laat het ons weten via 
info@natuurpuntoosterzele.be 
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Trage wegen: leuk voor natuurliefhebbers en bevorderend voor 
natuurontwikkeling! 
 
Wat zijn Trage Wegen? 
 
Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd 
verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. 
Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs 
in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle 
vormen aannemen. Of een weg traag is, hangt dus uitsluitend af van de 
gebruikers. 
Ons land ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, 
kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en 
doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en 
wandelen. 
 
De vele voordelen van Trage Wegen 
 
Trage wegen worden heel vaak gebruikt voor recreatie dicht bij huis. Want 
wat is er leuker dan een fietstocht op zondag, een ommetje met de hond of 
een avontuurlijk mountainbiketour langs trage wegen? Weg van het drukke 
verkeer is je ontspannen veel makkelijker. En het zicht op het landschap 
achter de lintbebouwing krijg je er gratis en voor niets bij.  

 
Bijna alle trage wegen 
hebben historische roots. 
De geschiedenis van 
sommige veld- of 
kerkwegels gaat terug tot 
in de Romeinse tijd! Het 
zijn relicten die getuigen 
van oude verbindingen 
tussen dorpskernen 
(kerkwegels), van 
vroegere doorgangen voor 
landbouwers 
(karrensporen), van 
wegen die werden 
gebruikt om boten voort 
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te slepen (jaag- en dijkpaden op oeverstroken) of van verdwenen trein- en 
tramverbindingen.  
Trage wegen vertellen heel wat over de eigenheid van een dorp of een streek. 
Ze zijn vaak levend erfgoed waarover heel wat anekdotes en legendes 
bestaan. Denk maar aan de smokkel- en molenpaadjes. 
Trage wegen zijn ook veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. 
Trage wegen bieden, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en 
verkeersveilige route voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen. Heel wat 
trage wegen maken een verbinding tussen en naar dorpskernen. Ook in een 
stad kunnen bijvoorbeeld jaagpaden naast waterlopen een veilige verbinding 
garanderen voor de zwakke weggebruiker. 
En tot slot: Trage wegen zijn, zeker in Vlaanderen, ook van belang voor 
natuurontwikkeling. In onze dichtbebouwde contreien zijn de overblijvende 
natuurgebieden klein en sterk versnipperd. Trage wegen zorgen voor een 
ecologische verbinding tussen natuurgebieden, waardoor tal van planten en 
dieren zich kunnen verspreiden over een groter gebied. Daarnaast zijn trage 
wegen een specifieke biotoop voor verschillende planten en insecten. Holle 
wegen nemen hierbij een specifieke plaats in door hun hoge ecologische en 
landschappelijke waarde. 
 
Trage Wegen onder druk  
 
Veel trage wegen zijn de afgelopen jaren echter verdwenen. Zelfs vandaag 
nog zijn veel wegen bedreigd. Door de aanleg van nieuwe verkavelingen of 
industrieterreinen, inschakeling in het autowegennet,  of wederrechtelijke 
afsluiting en inname door eigenaars of landbouwers. Gebrekkig onderhoud 
zorgt ervoor dat wegen in onbruik geraken en daarna verdwijnen. 
En daar wil Trage Wegen vzw (www.tragewegen.be) iets aan doen:  al meer 
dan 10 jaar is deze VZW op Vlaams niveau bezig om dit thema op de kaart te 
zetten.  In gans Vlaanderen probeert zij mensen te mobiliseren met gerichte 
projecten en campagnes. Zij stimuleert ook het oprichten van lokale 
werkgroepen om, op basis van een overleg, de voordelen van Trage Wegen 
op het terrein, tot in de kleinste uithoek van Vlaanderen, te realiseren. 
En in dat kader is een 6-tal jaar geleden de Werkgroep Trage Wegen 
Oosterzele opgericht.    
Meer over hun realisaties en een stand van zaken lees je in een volgende 
nieuwsbrief.  Maar indien je niet kan wachten, kan je altijd contact opnemen 
via tragewegen.oosterzele@gmail.com. 
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De Oosterzeelse uilen doen het goed  
 
Bij de jaarlijkse nestkastcontroles konden de vrijwilligers van de werkgroep 
Soortenbescherming vaststellen dat zowel de Kerkuilen als de Steenuilen dit 
jaar grote legsels hadden voortgebracht. In totaal hebben we 10 jonge 
Kerkuilen en 9 kuikens van Steenuil kunnen ringen. Een zeer leuke ervaring 
waar je iedere keer weer heel blij van wordt. 

O



Jaargang 26 nummer 3 
   
  

 
 

 

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

Oosterzele 

 
Brugje over de Gondebeek 
 
Naast de maandelijkse beheerwerken in het natuurgebied en de zoektocht 
naar middelen om het gebied verder uit te breiden, werken we natuurlijk ook 
verder aan de inrichting en de toegankelijkheid van het gebied.  
 
In dat kader hebben we het probleem/de uitdaging dat doorheen het gebied 
de Gondebeek stroomt. Deze beek is natuurlijk een prachtig en belangrijk 
natuurelement, maar gezien het feit dat ze door het gebied heen meandert, 
vormt ze ook een barrière. Hierdoor zijn een groot aantal percelen niet 
bereikbaar voor het publiek: momenteel is er geen stevige brug over de beek 
die beide oevers verbindt. 

 

NATUURGEBIED 
GONDEBEEK 

(KVH) 

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

Ontwerp Gerard Tor 
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Tot voor kort was er wel een populier die er enkele jaren geleden over 
gevallen was en waarvan we een 'jungle-brug' gemaakt hadden. Maar door 
het gebruik en de natuurlijke aftakeling door houtrot, werd deze oplossing 
steeds gevaarlijker. En door onbezonnen vandalisme eind april werd de 
genadeslag gegeven aan de brug: de overgang van de beek werd volledig 
onmogelijk gemaakt. 
 
Gelukkig waren we het laatste jaar al gestart met de plannen om een nieuwe 
stevige voetgangersbrug te leggen, zodat we ook het wandelpad dat 
momenteel aan één kant van het gebied loopt, kunnen uitbreiden met een 
wandellus aan de overkant van de beek.  En stilaan nemen deze plannen 
concreet vorm aan:  de plannen zijn gemaakt, de locatie is gekozen en de 
kosten zijn geraamd. En wat betreft deze kosten zijn we blij dat een 
financiële ruggensteun hebben gekregen van CERA: op basis van ons verhaal 
en ons dossier krijgen we een injectie van 2000€ voor het bouwen van deze 
brug. 

 
 
Als laatste stap zijn we nu volop bezig met de administratieve formaliteiten: 
voor het plaatsen van deze brug is immers ook een omgevingsvergunning 
nodig en hiervoor is de aanvraag gelanceerd. 
 
Van zodra deze binnen is, kunnen we starten met plannen van de effectieve 
bouw later in de  zomer/herfst. Van zodra ze er ligt, zullen we iedereen de 
kans kunnen geven volop te genieten van de pracht en de rust van het 
volledige gebied. 
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Kievit (Vanellus vanellus) 
 
Omdat we eerder in deze nieuwsbrief al een alarmerend bericht plaatsten 
over het voortbestaan van de kievit in onze streken, willen we in deze rubriek 
een beetje dieper ingaan op deze iconische landbouwvogel.  

Wil je na een lange winter eens een echt lentegevoel krijgen, neem dan de 
tijd om deze zwart-witte vogel met zijn kenmerkende kuif te bewonderen. 
Met zijn duikelende bruidsvlucht en behendige vliegmanoeuvres kroont hij 
zich tot de acrobaat van weiden en akkers. Hij maakt er een echte luchtshow 
van met zijn vrolijke, snelle buitelingen. Als een straaljager schiet hij in de 
lucht en draait rondjes waarbij hij zich van de ene zijde op de andere gooit 
en een flappend geluid met zijn vleugels voortbrengt. In Engeland noemen 
ze hem daarom de Lapwing. Van half maart tot midden april gaat het 
mannetje -net zoals bij de Winterkoning- meerdere nesten maken die hij ter 
keuring voorlegt aan het vrouwtje. Het mannetje krabt soms meer dan tien 
nestkuiltjes uit in de bodem. Het vrouwtje kiest dan één van de aangeboden 
kuiltjes uit en legt daarin gewoonlijk een viertal eieren. Daarna wordt het 
legsel afwisselend door beide ouders bebroed. 

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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Tijdens deze periode is het helemaal niet moeilijk om Kieviten te spotten. 
De vogels gedragen zich dan heel agressief tegenover alles en iedereen die 
te dicht in de buurt van het nest komt. Elke potentiële vijand wordt met veel 
kabaal en indrukwekkende scheervluchten verjaagd. Je merkt het wel als je 
een kievitnest nadert.  

 

 

 

 

 

 

Op het menu van de Kievit staan vooral op de grond levende insecten(larven), 
regenwormen, slakjes, maar ook wel kleine hoeveelheden zaden en ander 
plantaardig materiaal. Door de monoculturen op onze akkers en het massaal 
gebruik van pesticiden is de hoeveelheid beschikbaar voedsel sterk 
afgenomen waardoor vooral jonge vogels de hongerdood sterven.  

De Kievit kwam een halve eeuw geleden verspreid over heel België voor, 
vooral in de uitgestrekte vochtige weilanden van de kustpolders en 
riviervalleien en in natte heidegebieden van de Kempen. In de tweede helft 
van de vorige eeuw begon de Kievit de weilanden in riviervalleien te verlaten 
en ging broeden op akkerland. Aanvankelijk bleek dat een goede strategie 
want de soort kende daardoor een toename van 5000 paren naar 20.000 tegen 
de jaren 80. Jammer genoeg zijn de kansen gekeerd want sinds de 
eeuwwisseling gaat het aantal snel naar beneden. Steeds meer 
poldergraslanden worden gescheurd, natte weilanden worden voorzien van 
drainagegreppels, het aantal koeien per perceel neemt toe en de akkerbouw 
wordt intensiever. Uit studies blijkt dat vandaag slechts 1 op de 10 
kievitnesten succesvol is waardoor veel Vlaamse Kieviten kinderloos blijven 
en de populatie in elkaar dreigt te storten. Misschien beleven over enkele 
jaren een lente zonder de acrobaat van de weiden en de akkers. Niet echt 
iets om naar uit te kijken. 
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 Hoe weten vlinders of een plant lekker genoeg is om hun eitjes op te 

leggen? 

         
    

a) Ze kijken of de planten er sappig uitzien.   
of      
b) Ze proeven met hun voeten of de plant        

               vers genoeg is.   
         
       
 

Antw: Vlinders proeven hun eten       
met hun voeten, zowel voor het       
eieren leggen als voor hun eigen       
maaltijd. Zodra een vlinder geland is, 
weet hij hoe de plant smaakt. 

 Wie vindt Ruspsie Rups tussen de konijnen? 

Hier zit ik 
ergens … 

  

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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 Welk dier zit hier verborgen? 
Verbind de punten met elkaar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Heb jij de nachtzwaluw gezien? 

 
WIJ ZIJN  
HET!!! 
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Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 

BENEFIETVOORSTELLING LEVEND EN VERS                  DOOR WOUTER DEPREZ 
 
Dinsdag 23 april 2019 
 
De benefietvoorstelling van Wouter Deprez ten voordele van Natuurpunt 
en BOS+ was een enorm succes dankzij jullie massale opkomst. Wouter 
heeft een schitterende voorstelling gebracht waarbij je voortdurend van 
de ene emotie in de andere terechtkwam. Het ene moment hilarisch, het 
volgende dan weer behoorlijk aangrijpend. We hebben Wouter 
publiekelijk bedankt en als blijken van onze waardering kreeg hij een 
zomereik uit handen van onze NPO-girls en een pakket bosboeken van 
Sarah van BOS+. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Foto Jean-Pierre Fack 

 
De samenwerking met BOS+ was voor beide partijen een leuke ervaring. 
In die mate zelfs dat we er aan denken om later nog eens iets samen te 
ondernemen. De voorstelling bracht netto 6133,80 € op, een zeer aardig 
bedrag dat door BOS+ en Naturpunt volledig zal aangewend worden om 
meer natuur te creeëren in en rond Oosterzele. We houden jullie zeker 
op de hoogte over de concrete besteding. Kijk maar vast uit naar onze 
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nieuwsbrief van oktober want als alles naar wens verloopt, hangt er groot 
nieuws in de lucht. 

(mooie cliffhanger hé  ). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Foto Jean-Pierre Fack 
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NATURE TRAIL – SPONSORLOOP IN EN TEN VOORDELE VAN LOKALE NATUUR 
 
Zondag 5 mei 2019 
 
De dag begon koud en druilerig.... maar dat hield ons niet tegen om alles in 
gereedheid te brengen voor de nature trail. We zaten er een beetje mee in dat 
de opkomst niet denderend zou zijn bij dit kille weer, maar we troostten ons 
met de gedachte dat als de opkomst niet echt hoog zou zijn, Annelies en Sien 
alvast hun eerste intensieve expeditie training achter de rug hadden :-), 
hoeveel keer zij de trail op- en af gelopen zijn met materiaal viel niet te tellen. 
 
En zo waar, na de middag kwam de zon 
erdoor en mochten we meer dan 100 mensen 
verwelkomen in het Gondebeek reservaat! 

Jong en oud trotseerden er de nature trail of deden de wandeling. Achteraf 
werd er gezellig bijgepraat, gegeten en gedronken aan de bosbar.  
Het was ook fijn te zien dat veel mensen op die manier, dit voor velen blijkbaar 
onbekende mooie stukje natuur, 
leerden kennen. 
We haalden meer dan 1000 euro op, 
die rechtstreeks zal besteed worden 
aan nieuwe aankopen in het 
Gondebeek reservaat. Een oprecht 

dankjewel aan iedereen die erbij 
was die middag, het doet deugd te 
zien dat zoveel mensen ons op die 
manier willen steunen!  
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VOORDRACHT OPKOMST VAN DE AZIATISCHE HOORNAAR      

DOOR KAREL SCHOONVAERE (UGENT) 
 
Vrijdag 31 mei 2019 
 
In onze vorige nieuwsbrief kon je lezen over de Europese hoornaar. Tijdens 
de voordracht van Karel Schoonvaere, stapten we dan weer in de boeiende 
wereld van de Aziatische hoornaar. Deze invasieve exoot is er eentje waar 
we deze zomer zeker voor moeten uitkijken. Iets kleiner van gestalte dan 
zijn Europese versie, maar absoluut groter qua gevaar voor onze bijen.  

 
We doen dan ook graag een 
warme oproep om mee alert 
te zijn en observaties van 
Aziatische hoornaars te 
melden: www.vespawatch.be.  

Op deze site kan je meteen ook de verschillen 
leren tussen beide hoornaarsoorten zodat er 
zeker niet gemist wordt en we onze eigen 
Europese hoornaar kunnen beschermen.  
 
Bij deze wensen we graag nog eens Karel 
Schoonvaere van harte te bedanken voor de 
gepassioneerde, boeiende uitleg. Het mooie 
weer en het verlengd weekend zorgden voor 
een bescheiden opkomst maar de enthousiaste aanwezigen kunnen 
bevestigen: het was absoluut een zeer leerrijke avond!   
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BIOTOOPSTUDIE                  DOOR THOMAS DEFOORT 
 
Zaterdag 8 juni 2019 
 
Zoals gewoonlijk was de opkomst voor deze 
activiteit vrij beperkt maar dat kon de pret niet 
drukken. Onder begeleiding van Thomas werden 
niet minder dan 67 soorten gevonden en op naam 
gebracht. Daarbij waren enkele heel leuke 
waarnemingen zoals de Grote Ratelaar die nu 
massaal bloeit in onze hooilanden en daardoor 
aangeeft dat we met ons beheer resultaten 
boeken op vlak van verschraling van de bodem.  

 
 
Ook de Weidebeekjuffer werd gespot, 
wat wijst op een verbetering van de 
waterkwaliteit van de Gondebeek.  
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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 
BEHEERWERKEN RESERVAAT GONDEBEEK 
 
Elke laatste zaterdag van de maand: 27 juli, 24 augustus en 28 september. 
 
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. 
 
 
 
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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BIOTOOPSTUDIE                              DOOR DIRK 
 
Zaterdag 10 augustus 2019 
 
Dit jaar zijn we in juni al een eerste keer op stap gegaan om de natuur in ons 
reservaat Gondebeek te inventariseren. Ook in volle zomer gaan we opnieuw 
zoveel mogelijk planten, dieren en zwammen in kaart brengen. 
We doen dit in de eerste plaats 
omdat een degelijke kennis van 
de soortenrijkdom noodzakelijk 
is om ons natuurgebied op een 
verantwoorde manier te 
beheren.  
Anderzijds is het ook een prima 
gelegenheid voor mensen die 
graag willen leren hoe je 
planten, dieren en zwammen 
op naam kan brengen. Met of 
zonder voorkennis … het maakt 
niet uit, iedereen is welkom.  
Als je daarover beschikt, breng 
dan een flora of 
paddenstoelen- of insectengids mee. Maar geen probleem als je die niet hebt, 
het is zeker geen noodzaak. 
 
Deelnamekost: Gratis 
 
Afspraak: aan de percelen in de Neerstraat (Gontrode) om 14.30 uur stipt. 
Einde is voorzien om 17u. Aangepaste kledij in functie van het weer! 
 
Meer info: 0494 395 297 (Dirk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penseelkever snoept van Margriet
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EXCURSIE DIERSPOREN               DOOR DIRK 
 
Zondag 18 augustus 2019 
 
Nieuwsgierigheid is een eigenschap van heel veel mensen en ik vorm daarop 

geen uitzondering. Als we gaan 
wandelen in onze bossen, 

weilanden, akkers en parken 
vragen we ons dikwijls af welke 
dieren daar zoal zouden leven. 
We krijgen ze echter maar zelden te zien. De meeste zoogdieren in 
Vlaanderen zijn nacht- of schemerdieren en bovendien doorgaans heel 
schuw. Vogels kun je makkelijk horen, maar ook zij verstoppen zich graag in 
het bladerdek. De meeste insecten zijn zo klein dat we er gewoonlijk over 
kijken.  
Toch laten de meeste dieren sporen na waarmee ze hun aanwezigheid in het 
gebied verraden. Het klassieke spoor is de pootafdruk, maar er zijn nog heel 
wat andere sporen zoals braakballen, uitwerpselen, knaagsporen, nesten, 
enz. Op deze excursie gaan we samen op zoek naar allerlei diersporen en 
proberen we te achterhalen wie de eigenaar is. Laat de speurneus in jou maar 
los want het wordt zeker een boeiende en verrassende tocht. De doelgroep 
is iedereen vanaf 7 jaar. 
 
Afspraak: Zondag 18 augustus om 14.30u aan het NMBS-station van Gontrode.  
Het terrein is jammer genoeg niet geschikt voor rolstoelgebruikers en 
buggy’s.  
 
Deelnamekost: gratis 
 
Meer info: 0494 395 297 (Dirk) 
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WANDELING EETBARE NATUUR      DOOR LIEVE EN MIEKE 
 
Zondag 29 september 2019 
 
We trekken er samen op uit om te ontdekken welke eetbare wilde planten er 
groeien in de natuur dicht bij ons. We brengen alles op smaak met een 
proevertje hier en daar of op het einde van de wandeling. Misschien kan je 
verwonderd proeven van nieuwe smaken of lijkt het toch eerder op een 
bekende groente of fruit. Wie weet krijg je nieuwe ideetjes voor een gezonde 
en natuurlijke pesto. Waarom ridderzuring donkere plekken op zijn bladeren 
heeft, kom je misschien ook wel te weten. En ken je heermoes? Dat vervelend 
onkruid in de tuin, maar toch zo goed voor haren en nagels. Nieuwgierig? Dan 
ben je welkom op deze ontdekkingstocht.  
 
Deelnamekost: vrije bijdrage 
 
Afspraak: aan het NMBS-station 
van Gontrode om 14 uur stipt. 
Einde is voorzien om 17u.  
Bij regenweer goede 
stapschoenen of laarzen! 
 
Meer info: 0498 73 98 85  
(Lieve Van Acker) 
 
 
BEESTENBOEL I.S.M. BIBLIOTHEEK EN EVA OOSTERZELE       DOOR DIRK DRAULANS 
 
Woensdag 16 oktober 2019 
 
Het is nog veraf, maar aangezien onze volgende nieuwsbrief pas op 1 oktober 
verschijnt, willen we jullie tijdig de kans bieden om hiervoor plaatsen te 
reserveren. We verwachten namelijk veel belangstelling voor deze activiteit. 
 
Elke week beschrijft Dirk Draulans in zijn rubriek ‘Beestenboel’ in Knack een 
dier uit onze Vlaamse leefomgeving. Hij probeert er telkens een verhaaltje 
van te maken, met wat relevantie voor het beter begrijpen van het 
functioneren van de mens. Hij illustreert dat de evolutie van het leven veel 
verschillende patronen uitgedokterd heeft, onder meer voor voortplanting en 
migratie. En dat ons systeem niet noodzakelijk het meest efficiënte is, 
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ondanks het feit dat we tot dusver geweldig goed geboerd hebben. Maar 
bepaalde diersoorten zijn beter gewapend om het naar evolutionaire normen 
veel langer uit te zingen dan de mens.  
 

 
‘Beestenboel’ presenteert op humoristische wijze beesten variërend van 
onzichtbare mijten die in je wenkbrauwen leven tot een eenzame 
Groenlandse walvis uit het hoge noorden die voor onze kust terechtkwam. De 
voordracht passeert langs soorten waarvan het mannetje als een speldenkop 
in het lichaam van een vrouwtje leeft of waarvan de jongen als ze bijna groot 
zijn hun moeder opeten. En als je wilt weten wie de slimste vogel ter wereld 
is of wat het lelijkste dier op aarde is, moet je ‘Beestenboel’ zien. 
 
Afspraak: Woensdag 16 oktober om 20u in de bib van Oosterzele: 
Stationsstraat 13, 9860 Oosterzele.  
 
Reservatie:  is noodzakelijk via info@natuurpuntoosterzele.be 

of via de bibliotheek bibliotheek@oosterzele.be / 09 362 81 17 
 
Deelnamekost: 6€ voor leden NP / 8€ voor niet-leden 
 
Meer info: 0494 395 297 (Dirk) 
 
 
 
 
 
 



Jaargang 26 nummer 3 
 
 

 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 24 

Oosterzele 

CURSUS ZOOGDIEREN              DOOR JOERI CORTENS 
 
November en december 2019 
 
Ook voor deze activiteit geldt dat november nog veraf is, maar de cursus 
staat al online en de inschrijvingen lopen vlot binnen. Dus snel zijn is de 
boodschap.  
 
Wist je dat er in onze Vlaamse natuur ongeveer 70 wilde zoogdiersoorten 
rondlopen, -zwemmen of –vliegen? Net als wij hebben ze een constante 
lichaamstemperatuur en brengen ze levende jongen ter wereld, die ze met 
de grootste zorg omringen. Tijdens de zoogdierencursus combineren we 
theorie met de belangrijkste methoden om deze geheimzinnige dieren te 
inventariseren. We lichten dus niet alleen de soorten en hun levenswijze toe, 
maar we gaan ook vleermuizen beluisteren met een bat-detector, 
braakballen pluizen, muizen vangen met live-traps en spoorzoeken. Duik mee 
de nacht in en laat je onderdompelen in de wondere wereld van onze 
zoogdieren.  
 

Programma:  
 
Donderdag 14 november 2019: Vleermuizen + bat-
detector  
Donderdag 21 november: Knaagdieren en 
insecteneters 
Donderdag 28 november: Braakballen en live-
traps 
Donderdag 5 december: Grof wild (Roofdieren en 
hoefdieren) 
Donderdag 12 december: Gewoon ongewoon 
(haas, konijn, egel, eekhoorn)  
Zaterdag 14 december: Excursie spoorzoeken. 
 
 

De cursus gaat door in het Labo voor Bos en Natuur aan de Geraardberge 
Steenweg 167 te 9090 Melle (grens met Landskouter). 
Geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in want het aantal plaatsen is beperkt: 
https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-zoogdieren-melle-34467  
 
Meer info: 0494 395 297 (Dirk) 

Hermelijn 
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Door het vergrootglas van een natuurdetective 
Zondag 7 juli 
 
Een gezinswandeling met stopplaatsen.  
De natuur zit vol geheimen en spitsvondigheden. We vertellen je er graag 
meer over. In kleine groepjes vertrek je vanuit De Helix en wandel je langs 
een uitgestippeld parcours door het Raspaillebos. Onderweg passeer je 
verschillende stops met interessante natuurweetjes en leuke doe-
opdrachten. 
De ideale gezinsactiviteit dus. 
Meer info: www.dehelix.be  
Deze activiteit wordt georganiseerd door De Helix - Grimminge 
 
 
Op stap in onze natuur: de Geelstervallei in Lede 
Zondag 11 augustus 
 
We maken een zomerse wandeling in dit natuurgebied dat beheerd wordt 
door onze vrienden van Natuurpunt Lede. Voorzitster Yvette Saerens zal ons 
onderweg een woordje uitleg geven. 
Meer info: https://www.natuurpunt.be/agenda/op-stap-onze-natuur-de-
geelstervallei-lede-35986 
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Scheldeland. 
 
 
Verdronken Land van Saeftinghe 
Zaterdag 14 september 
 
Het Verdronken Land van Saeftinghe is een uniek schorrengebied aan de 
Bocht van Bath. In September staan de zeeasters prachtig in bloei. We 
maken een tocht van 3 à 4 uur onder begeleiding van een gids 
Meer info: guy.huylebroeck3@telenet.be  
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Boven-Schelde. 
 
 
 

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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Afscheidsfestival “De laatste keer” 
Zondag 21 september 
 
De dienst cultuur van de gemeente Merelbeke organiseert die dag een 
festivalletje als afscheid van de locatie Groenendal. Die dag staat boordevol 
leuke activiteiten voor jong en oud.NP Boven-Schelde bokst er een heel 
toffee opdrachtentocht in elkaar voor kinderen samen met hun 
(groot)ouders met aan het einde natuurproevertjes. 
Meer info: jolienherman@hotmail.com  
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Boven-Schelde. 
 
 

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

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 naar 015/29 72 50  
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Natuurpunt Oosterzele 
Pontslag 11, 9860 Balegem 
Tel: 0494 316304 
 
e-mail: info@natuurpuntoosterzele.be  
Website: www.natuurpuntoosterzele.be 
Facebook: https://www.facebook.com/natuurpuntoosterzele  
Twitter: https://twitter.com/NPOosterzele  
 

 
 
   

 Oosterzele 
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Activiteiten juli – augustus - september 2019 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag  
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Woensdag 
 

 
27 juli 
 
 
10 augustus 
 
 
18 augustus 
 
 
24 augustus 
 
 
28 septemb 
 
 
29 septemb 
 
 
16 oktober 
 

 
9u 
 
 
14.30u 
 
 
14.30u 
 
 
9u 
 
 
9u 
 
 
14u 
 
 
20u 
 

 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Biotoopstudie Gondebeek 
 
 
Excursie Diersporen 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Wandeling Eetbare natuur 
 
 
Voordracht Beestenboel 
 

 
Neerstraat 
Gontrode 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
NMBS-station 
Gontrode 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
NMBS-station 
Gontrode 
 
Bib Oosterzele 
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