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Editoriaal 
 
Beste NPO-leden, 
 
Bij deze alweer een nieuwe editie van onze driemaandelijkse nieuwsbrief, de 
laatste van de 29ste jaargang. Al die jaren is er steeds veel moeite gekropen 
in het samenstellen van elke nieuwsbrief. Jammer genoeg merken we dat het 
steeds moeilijker wordt hiervoor tijd te vinden, onze werkzaamheden 
omvatten namelijk nog vele andere zaken. Het drukken van de nieuwsbrief 
kost ook geld en verbruikt papier. Bovendien merken we dat de nieuwsbrief 
steeds minder gelezen wordt. 
 
Vandaar een oproep: wat vind jij van onze nieuwsbrief? Wil je deze graag nog 
ontvangen of vind je het prima als we meer inzetten op digitale alternatieven 
zoals onze website, elektronische nieuwsbrief en sociale media? Deze laten 
ons immers toe om meer flexibel te zijn en onze communicatie ook meer te 
spreiden in de tijd. 
 
Laat het ons weten via het formulier op 
www.natuurpuntoosterzele.be/formulieren/nieuwsbrief. Geef zeker een 
seintje via info@natuurpuntoosterzele.be als je graag meewerkt aan onze 
communicatie! Je kan ook al eens een kijkje nemen op onze website en je 
daar inschrijven op onze elektronische nieuwsbrief! 
 
Bart 
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NATUURNIEUWS 

UIT DE REGIO 

In deze rubriek houden we jullie op de hoogte over het 
reilen en zeilen van de natuur in Oosterzele en 
omliggende gemeenten 
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EXPEDITIE NATUURPUNT 2022: ACHT SPORTIEVE DAMES GINGEN DE UITDAGING AAN 
 

 
Met acht mama’s gingen we eind juni de uitdaging aan om deel te nemen aan 
Expeditie Natuurpunt. ‘Expeditie’ wordt soms omschreven als 
‘ontdekkingstocht’ en zo hebben we het ook - samen met onze twee coaches 
- mogen ervaren! 
 
Zet je per twee in de kano, 
zet je zo in voor de plaatselijke natuur! 
 
Tijdens dag 1 verkenden we per kano de Maasroute. Het waterpeil stond hoog 
genoeg om ons te laten meevoeren en met hier en daar een natuurlijke 
versnelling bleven we alert. Wie achteraan plaats neemt, bepaalt vooral de 
richting. Eens afgestemd op elkaar ging het vlot.  
Niet enkel de zonnecrème gaf ons een vakantiegevoel, maar vooral de 
prachtige uitzichten waar we al peddelend van konden genieten. Mooi stukje 
natuur in eigen land. Paarden, koeien, watervogels, … leken ons aan te 
moedigen en de foeragerende oeverzwaluwen die langs de kant in en uit hun 
nesten vlogen maakten onze dag helemaal goed.  

 
Maar ook onze twee coaches, Dirk en Jean-luc, zorgden voor een 
onvergetelijke dag. Wat verrast door het tempo waarop we de eerste helft 
van de Maas hadden afgevaren zochten ze ons met een volgeladen bolderkar 
op om ons te verrassen met een heerlijk gezonde lunch.  
Opgelucht dat we droog en nog even enthousiast aankwamen in Smeermaas, 
plonsden sommigen onder ons zelfs even in de Maas vooraleer onze pop-up 
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kampeerplaats in Leut op te zoeken. Op zo’n momenten smaakt spaghetti 
altijd goed en wie wou, kon nog een ambachtelijk ijsje meepikken van het 
plaatselijk ijskarretje. We praatten nog wat na over de fijne sportieve dag 
en wie zin had kon zelfs nog een dansje wagen. Leve de ‘silent disco’, ideaal 
voor avonden zoals deze wanneer we wijselijk beslisten vroeg onze tent op 
te zoeken.  
 
Ga tot het uiterste en verleg je grenzen, 
ga per team voor minstens 1500 euro voor meer natuur! 
 
Vroeg uit de veren op dag 2. We verzamelden met ons allen vooraf bijna 4000 
euro dat gebruikt wordt voor uitbreiding en beheer van de Gondebeek en het 
Ettingebos.  

De hele dag wandelen doorheen het Nationaal Park van de Hoge Kempen 
zorgde voor ‘verbinding’. Samen stappen met hetzelfde doel schept een 
band, samen de weg zoeken (want er was niet steeds duidelijke markering 
aangebracht), samen doorzetten, afstemmen op elkaar, elkaar 
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ondersteunen, beseffen dat we kunnen doorwandelen wanneer we op pad 
zijn zonder onze kids … We waren geen watjes en dit werd het meest 
duidelijk wanneer we aan de laatste tussenstop bij het bezoekerscentrum 
Lieteberg vanuit de organisatie de vraag kregen of we het nog wel zagen 
zitten om tot de eindstreep te wandelen?   
 
Heerlijk dat we bij elkaar de adrenaline en het enthousiasme voelden wat 
ons enkel nog meer moed gaf om vastberaden door te wandelen en dat we    
-zij die niet gekweld werden door lichamelijke kwalen- er zelfs niet aan 
twijfelden om het hierbij te laten. Moet uiteraard ook gezegd dat we deze 
boost hadden nadat we onder de middag in de watten –we zijn geen watjes- 
werden gelegd door onze coaches met een overheerlijke zelfgemaakte 
pastasalade. Er werd zelfs rekening gehouden met persoonlijke allergieën! 
Wat werden we verwend.  
  
We telden de kilometers af. Gek hoe je je instelt op een bepaald doel voor 
ogen en hoe je meer kan (ver)dragen door dit samen te doen. Samen over de 
gevisualiseerde eindmeet in Diepenbeek is een onvergetelijk moment. 
Samenkomen met de anderen die eveneens dit weekend de sportieve 
uitdaging aangingen voor het groene doel gaf opnieuw een verbindend 
gevoel. We dronken iets op onze 44,8 km die na 8u23 stappen op ons scherm 
verscheen! Expeditie Natuurpunt, tocht waarbij we de schoonheid van de 
natuur, onze eigen grenzen én de warme sfeer onder elkaar mochten 

ontdekken! Bijzondere dank aan onze coaches die ons van aan de zijlijn 
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aanmoedigden en ons bleven verrassen, was het niet door op tijd en stond 
wat lekkers voor te schotelen, dan was het wel door uit de bosjes te springen 
met een spandoek.  
 
In verbinding met je lichaam, 
in verbinding met elkaar! 
 
De dag nadien is geen gewone maandag. Er blijft zoveel meer over dan 
spierpijn en blaren. 
En ondanks dit, is het gevoel de wereld aan te kunnen onbeschrijfelijk …  
We kijken al uit naar de volgende editie! 
 
Alle 122 teams die deelnamen aan Expeditie Natuurpunt 2022 haalden 
samen een totaalbedrag van 338.581€ op. Een enorme prestatie, 
waarvoor heel veel dank! 
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De werken tijdens de zomerperiode stonden voornamelijk in het teken van 
het vrijstellen van het jonge plantgoed dat dreigde overwoekerd te worden 
door grassen, kleefkruid en dergelijke. Ook het wandelpad werd onder 
handen genomen en meermaals gemaaid. De omgewaaide bomen op de ruigte 
aan de overkant van het brugje werden door onze ploeg met het nodige zweet 
verzaagd en aan de kant versleept, zodat de terreinploeg uit Gentbrugge met 
het nodige professionele materiaal deze ruigte konden maaien en het maaisel 
kon afvoeren. 

 
Verder zijn er opnieuw twee bijkomende amfibieënpoelen gegraven op de 
percelen tussen de Gondebeek en de Lembergestraat. Later deze herfst 
wordt er ook nog een derde poel gegraven langs de Neerstraat. Ze maken 
allemaal deel uit van een ruimer plan om in ons natuurgebied een robust 
netwerk van poelen aan te leggen waardoor de zeer kwetsbare 
salamandersoorten terug een waardevol leefgebied aangeboden krijgen. De 
laatste tellingen van de bestaande poelen hebben uitgewezen dat we op dat 
vlak de juiste keuze gemaakt hebben. 
 
Een voldoende reden om een feestje te bouwen, lijkt ons. En je bent er van 
harte welkom: kijk op blz 15. 
 

NATUURGEBIED 
GONDEBEEKVALLEI 
(JLE/DF) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied 
van Natuurpunt Oosterzele in Landskouter 
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Aangezien de budgetten voor aankoop van natuur steeds minder worden en 
het deel restfinanciering dat NPO zelf moet voorzien opgetrokken werd, is 
uw financiële bijdrage meer dan welkom om onze aankopen verder te kunnen 
zetten. 

Elke gift, hoe klein ook, is welkom op rekening BE56 2930 2120 7588  
 met vermelding “Gift Natuurpunt - 6666 – Landskouter – Gondebeekvallei”  
Of 
 met vermelding “Gift Natuurpunt - 6708 – Balegem – Ettingebos” 
Of  
 helemaal digitaal via www.natuurpuntoosterzele.be/steun-ons 
 
Voor giften vanaf 40 euro krijgt u automatisch een fiscaal attest en bovendien 
krijgt u via de belastingen 45% terugbetaald. 
 
 
 

 

Kantoren Melle-Oosterzele 
 
 

 
Fsma  0690.647.225 
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De grote trilspin (Pholcus phalangioides) 

Ben je op zoek naar een geschikt huisdier? Het mag best een beetje origineel 
zijn, niet de zoveelste hond of kat dus. Liefst een diertje waar je geen 
omkijken naar hebt, zodat je het geen eten of drinken moet geven, er niet 
mee naar de trimmer moet en er geen behoefte is aan scholing om het flink 
in het gareel te laten lopen. Zoek niet langer want het ideale huisdier woont 
al bij jou en geloof me, niet ééntje maar een hele boel trilspinnen doen 
ongevraagd aan cohousing in jouw gezellige woning zonder echt op te vallen. 

En gelukkig maar, trilspinnen zijn immers heel nuttige diertjes die in alle 
bescheidenheid en onopvallend onder de zetel of achter een wandkast leven. 
Deze frêle spinnen zien er heel tenger en kwetsbaar uit. Met hun klein lijf (7 
tot 10mm) en superlange poten die tot meer dan 5cm lang kunnen worden, 
lijken het de meest onhandige slungels uit het spinnenrijk die er niet eens in 
slagen een fatsoenlijk web te spinnen. Maar schijn bedriegt, het zijn enorm 
efficiënte jagers. Hun web is een slordig zootje van draden waarin ze graag 
ondersteboven hangt te luieren, de geliefkoosde bezigheid van de meeste 
spinnen. Tot er een steekmug, een bromvlieg, een kleermot of een ander 
ongewenste huisgenoot in haar web terecht komt. Ook andere spinnen staan 
op het menu. Zelfs de grote harige huisspin die aan het einde van de zomer 
plots over het tapijt komen hollen terwijl je rustig in de sofa zit of die je ’s 

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. 

   © Saxifraga 
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morgens de stuipen op het lijf jaagt als je ze in de lavabo ziet zitten. Die 
veelpotige griezels vormen zelfs het lievelingskostje voor de trilspin.  
 
Met haar extreem lange poten slaagt de trilspin er in om het vege lijf ver weg 
te houden van de stevige gifkaken van de huisspin terwijl ze vliegensvlug 
enkele spindraden werpt waarmee ze de prooi in een mum van tijd 
bewegingsloos maakt. Vervolgens wordt de buit, zeker bij gevaarlijke 
prooien, volledig ingesponnen. Daarna maakt ons favoriete huisdier een 
kleine opening in dit pakketje en kan de maaltijd beginnen. In perioden met 
weinig ronddolende insecten gaat de trilspin zelf actief op zoek naar webben 
van andere spinnensoorten. Zo houden de trilspinnen eigenlijk het 
spinnenbestand in onze huizen onder controle.  
Heb je niet graag spinnen in huis, kweek dan trilspinnen.  En wees vooral 

voorzichtig als je weer eens onbesuisd met de ragebol te keer gaat. Onze 
trouwe achtvoeter herken je gemakkelijk aan haar specifieke gedrag. 
Wanneer ze zich bedreigd voelt, begint ze enthousiast te swingen tot het hele 
web hevig mee trilt waardoor de spin zelf een beetje wazig wordt en de 
aanvaller zich moeilijk op haar weke lijf kan focussen. Daar is duidelijk over 
nagedacht. 
Nog een laatste weetje: als je trilspinnen in jouw huiskamer hebt dan zit het 
ook prima met de vochtigheidsgraad. Een gratis hygrometer dus.  
Zeg nu zelf, trilspinnen zijn een echt gerief in huis. Toch? 

   © Saxifraga 
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Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
WAT RUIST ER DOOR HET STRUIKGEWAS? HET IS EEN EH …            

 
Met een tiental geïnteresseerde 
natuurliefhebbers zijn we op 31 juli ons 
natuurgebied Gondebeek ingetrokken op 
zoek naar al wat daar leeft. In functie van 
het beheer van het gebied is het 
belangrijk om op gezette tijden een 
inventaris te maken van de biodiversiteit 
in het gebied. We doen dit nu al 
verschillende jaren en toch valt het op dat 
je steeds nieuwe waarnemingen kunt 
toevoegen aan het lijstje. Jammer genoeg 
zijn er ook een paar soorten die het 
minder goed doen dan vorige jaren. Dat 
kan (hopelijk) een tijdelijk fenomeen 
zijn, zoals bijvoorbeeld de sterke terugval 
van het aantal Egelboterbloemen. 
Waarschijnlijk is dit te wijten aan de 
uitzonderlijk droge lente- en 
zomermaanden, want de Egelboterbloem 
moet het hebben van vochtige 
hooilanden. 
 
Maar er zijn ook heel wat positieve 
tendensen. Zo hebben we kunnen 
vaststellen dat verschillende bloemrijke 
kruidachtigen zoals de Heelblaadjes wel 
steeds talrijker worden, zowel in de 
hooilanden als in de ruigtes. Een andere 
leuke ontdekking was de vondst van 
enkele nesten van de Dwergmuis. Een 
soort die het in Vlaanderen heel moeilijk heeft omwille van het verdwijnen 
van haar leefgebied, maar die dus in Gondebeek een geschikte thuis 
gevonden heeft. Welkom Dwergmuis. 
 
 



Jaargang 29 nummer 4 
   
  

 
 

 12 

Oosterzele 

NACHT VAN DE VLEERMUIS                  

 
Vrijdagavond 26 augustus troepte Vleermuis-minnend Vlaanderen samen voor 
de ‘Nacht van de Vleermuis’. Natuurpunt Oosterzele mocht samen met 
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, een mooie groep ontvangen in het 
Erfgoedhuis te Moortsele.  
 
Jong en oud, want dit was een familieactiviteit. Terwijl er kleurrijke 
vleermuis kunstwerkjes geknutseld werden, konden de anderen weetjes 
opdoen over het leven en vooral nut van deze wonderlijke beestjes. 
Dikke merci aan Sofie en Yves voor hulp bij deze activiteit. 

Nadien een wandeling met bat-detector en onder leiding van Dirk in het 
overstromingsgebied van Moortsele op zoek naar onze nachtelijke vrienden. 
De vele vragen die Dirk van jong en oud kreeg toonde de grote interesse voor 
deze bijzondere zoogdieren. Mooi zo ! 
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Lid worden van Natuurpunt 
 
Help de natuur in Vlaanderen.  
Word met het ganse gezin lid van Natuurpunt.  
Het jaarlijkse lidmaatschap per gezin bedraagt 30 euro. 
 
Wat krijg ik als lid van Natuurpunt? 
*  De Natuurpunt wandelgids met 66 uitgestippelde wandelingen en 
 fietstochten in de mooiste natuurgebieden van België 
*  Vier maal per jaar het kleurrijke ledentijdschrift Natuur.blad 
*  Word je lid van Natuurpunt Oosterzele, dan krijg je vier maal per 
 jaar onze nieuwsbrief. 
*  Een volledig aanbod van honderden activiteiten in gans Vlaanderen.  
*  Korting in onze winkel en bij tal van partners.  
 
Hoe word ik lid?  
Schrijf 30 € over op rekeningnummer BE37 0012 2707 2228 van Natuurpunt 
Oosterzele, Pontslag 11, 9860 Balegem met vermelding van ‘nieuw lid’ of 
maak je online lid via de website www.natuurpunt.be of bel naar  
015/29 72 50  
 
 
 

Gezondheid is geen statische toestand, maar 
een dynamisch en voortdurend proces. 
Iedereen met een positieve instelling en 
bereidheid tot aanpakken, kan beduidende 
resultaten bereiken. Voor een luisterend oor, 
advies en mogelijke oplossingen maak ik graag 
tijd vrij.  

Rudy Vervaet rudy.vervaet@gmail.com  
0470 038 138 www.bio-protect.org 
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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 

BEHEERWERKEN IN ONZE NATUURGEBIEDEN 
 
Wil je zelf eens de handen uit de mouwen steken in onze natuurgebieden? Of 
kom je liever gewoon eens een kijkje nemen? We voorzien in een gratis 
workout in volle natuur. Het is een ideale gelegenheid om je hoofd helemaal 
leeg te maken! Iedereen, van ‘jong’ tot ‘jong geweest’ is van harte welkom! 
We voorzien telkens een mix van lichter en zwaarder werk zodat iedereen 
kan meehelpen. 
Denk eraan om steeds gepaste kledij en schoeisel te voorzien. Ben je wat 
later en/of moet je vroeger vertrekken: geen probleem, je blijft welkom! 
 
LET OP: Extreme weersomstandigheden kunnen soms roet in het eten gooien. 
Lastminutewijzigingen worden steeds op onze website 
www.natuurpuntoosterzele.be vermeld. 
 
 GONDEBEEK 

De werkdagen in natuurgebied Gondebeek vinden plaats op de laatste 
zaterdag van elke maand. Voor de komende maanden is dat dus op 29 
oktober en 26 november. Traditioneel nemen we een pauze tijdens de 
Kerst- en Nieuwjaarsperiode zodat we er met volle energie terug tegenaan 
kunnen vanaf januari 2023. 
Tijdens het weekend van 26 en 27 november gaan we terug bomen- en 
struiken aanplanten in onze natuurgebieden, zie verder op blz 19. 
 
Praktisch: afspraak aan natuurgebied Gondebeek (ingang Meersstraat, 
Gontrode). We beginnen om 9u en stoppen gewoonlijk rond 12.30u om 
samen iets te eten en te drinken. Wil je er graag bij zijn, stuur dan vooraf 
een berichtje naar Jean-luc (jean_luc_eggermont@hotmail.com) of Dirk 
(dirk.fiers@skynet.be). 
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FEESTELIJKE INHULDIGING EERSTE POEL VAN HET RODELAND POELENPLAN       
EN GELEIDE WANDELING DOOR NATUURGEBIED GONDEBEEK 
 
Zondag 2 oktober 2022 
 
Welkom op het poelenfeestje in ons natuurgebied Gondebeek. Eind 
september gaat opnieuw een graafmachine aan de slag in de 
Gondebeekvallei. Het Regionaal Landschap Schelde Durme zal er een nieuwe 
poel aanleggen in onze hooilanden. Het is de eerste terreinrealisatie van het 
Poelenplan Rodeland en dat willen we graag samen met jullie vieren! 
 
Poelenplan Rodeland 
Het Poelenplan Rodeland brengt de aanwezigheid in kaart van salamanders, 
kikkers en padden op het grondgebied van Gavere, Melle en Oosterzele. 30 
bestaande poelen werden geïnventariseerd en er werden ook 30 bijkomende 
locaties aangeduid die geschikt zijn voor de aanleg van nieuwe poelen. Het 
Poelenplan Rodeland werd in 2021 opgemaakt door Natuurpunt Studie in 
opdracht van Provincie Oost-Vlaanderen. Samen met de betrokken eigenaars, 
de Regionale Landschappen, natuurverenigingen, lokale en Vlaamse 
overheden, wil de Provincie met dit plan een boost geven aan de 
biodiversiteit. 
Hotspots voor biodiversiteit 

Poelen zijn veelzijdig: ze dienen als leefgebied voor amfibieën en insecten 
zoals libellen, als groeiplaats voor water-, moeras- en oeverplanten, maar 
ook als drinkplaats voor vogels en zoogdieren.   
De nieuwe poel in de Meersstraat ligt in een netwerk van bestaande poelen 
waar de komende jaren nog meer poelen zullen worden aangelegd. Dit 
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creëert goede kansen voor de uitbouw van een stabiele amfibieënpopulatie 
in de Gondebeekvallei. 
 
Feestje bouwen: save the date 
De eerste realisatie van het Poelenplan Rodeland verdient een poelenfeestje! 
Kom op zondag 2 oktober tegen 14u naar de Meersstraat in Gontrode. Je 
ontmoet er de Rodelandpartners die samengewerkt hebben om deze poel te 
realiseren en kan genieten van een lokaal hapje en drankje. Wie wil kan ook 
een kijkje nemen bij de andere poelen vlakbij en ontdekken wat daarin 
allemaal leeft. Of ga op verkenning in het natuurgebied Gondebeek met een 
ervaren gids van Natuurpunt Oosterzele. De activiteiten zijn ook op maat van 
families met jonge kinderen. 
 
Afspraak: van 14 tot 17u aan de Meersstraat in Gontrode, op de grens met 
Merelbeke waar de naam verandert in Neerstraat.  
Kom bij voorkeur met de fiets of te voet. 
Parkeren met de wagen doe je het best aan het station van Gontrode. Via 
een korte, bewegwijzerde wandeling doorheen het bos kom je vanzelf bij 
de nieuwe poel  
 
Kostprijs: gratis voor iedereen 
 
Volg het laatste nieuws op https://www.facebook.com/Rodelandproject/ 
of  http://rodeland.be/ 
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PRIKKELTOCHT IN DE NATUUR MET VEG PICKNICK      

 
Culturele Kring Land van Rode, EVA/ProVeg Oosterzele en Natuurpunt 
Oosterzele slaan de handen in elkaar voor een prikkeltocht in de natuur met 
een veg picknick van Wonderworld. Na de boeiende wandeling krijg je 
heerlijk hartig, een stevig soepje en een zalig zoetje! Breng je 
picknickdekentje mee, veter je stapschoenen vast en kom gezellig mee 
genieten. 
 
Afspraak: Leefschool Oosterzele (kant Keiberg)  
 
Start: om 9.30u, 10u of 10.30u 
 

Wandeling: 5,5 km (deels langs onverharde paden)  
 
Prijs: 9 euro (vanaf 12 jaar), 6 euro (5-11 jaar) of gratis (-5 jaar) 
 
Inschrijven is verplicht en kan tot en met 3 oktober  ia de QR-code 
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SEIZOENSEXCURSIE HERFST               MET DIRK 
 
Zondag 13 november 2022 
 
We hebben ons bij NPO voorgenomen om vanaf nu elk seizoen een geleide 
excursie te organiseren in een natuurrijke omgeving in of rond Oosterzele. 
We willen de deelnemers volop laten genieten van wat de natuur te bieden 
heeft in dat specifieke seizoen. De herfst is het jaargetijde waarin de planten 
en de beestjes zich volop voorbereiden op het overleven van komende 
winter. Elke soort heeft in de loop van de evolutie daarvoor zo zijn eigen 
strategieën ontwikkeld. De één al fascinerender dan de ander. 

Het is doorgaans ook een vrij vochtig seizoen, wat dan weer de ideale 
leefomstandigheden creëert voor allerlei paddenstoelen. Kortom een super 
boeiend jaargetijde. Het zou zonde zijn om in je luie zetel te blijven zitten. 
 
Praktisch: afspraak de ingang van het Makegembos, naast de Zoete Zonde, 
Bosstraat 1 te Merelbeke om 14u30 uur stipt. Het einde is voorzien rond 17u. 
 
Kostprijs: deelname is helemaal gratis.  
 
Inschrijven is noodzakelijk en kan tot de dag  
voor de activiteit via info@natuurpuntoosterzele.be 
of via de QR-code. 
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Voorzieningen: Aangepaste kledij in functie van het weer! De wandelpaden 
in het bos kunnen een obstakel vormen voor buggy’s en mensen met een 
verminderde mobiliteit. 
 
Meer info: dirk.fiers@skynet.be of 0494 395 297 
 
 
BOOM- EN STRUIKPLANTDAG VOOR GEZINNEN 
 
Zondag 27 november 2022 
 
Het wordt zo langzamerhand een beetje een traditie om rond de Dag van de 
Natuur een plantdag te organiseren. Dit jaar gaan we op één van onze 
hooilanden langs de Gondebeek een houtkant aanleggen met vruchtdragende 
bomen en struiken. De bessen en nootjes die deze soorten gaan leveren, 
zullen een welkome voedselbron vormen voor de vogels en de zoogdieren die 
in ons natuurreservaat leven. Tegelijk biedt zo’n dicht struweel ook een 
ideale schuilplaats voor de amfibieën uit onze poelen die er een winterslaap 
kunnen houden.  

Wil je graag een handje 
helpen? Groot en klein, 
iedereen is van harte welkom.  
Indien mogelijk breng je best 
een spade mee. Laarzen zijn 
een absolute must.  
 
En uiteraard sluiten we af met 
een (warm) drankje en een 
gezellige babbel. Om een 
beetje een juiste inschatting 
te kunnen maken van de 
nodige catering, vragen we 
vooraf een 

seintje te geven als je komt helpen. Laat ons ook weten met 
hoeveel volwassenen en kinderen je dat wil doen. Dit is een 
SNUIT-activiteit, m.a.w. kinderen zijn van harte welkom.  
 
Praktisch: afspraak om 14u aan natuurgebied Gondebeek (ingang 
Meersstraat, Gontrode). 
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Inschrijven is noodzakelijk en kan tot de dag voor de  
activiteit via info@natuurpuntoosterzele.be of de QR-code 
 
Voorzieningen: Aangepaste kledij in functie van het weer!  
Zeker laarzen voorzien en je bent bij voorkeur gewapend 
met een spade. 
 
Meer info: dirk.fiers@skynet.be of 0494 395 297 
 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE NPO 
 
Save the date: zaterdag 21 januari 2023 
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Bestuur 
 
Voorzitter Bart Vleminckx   
Secretaris Kris Van Heghe  
Penningmeester Barbara Ooghe   
Redactie Dirk Fiers  
Reservatenwerking en inventarisatie Jean-Luc Eggermont en Dirk Fiers  
 Annelies Sevenant en Mathieu Wille 
Externe communicatie Sien Lievens  
Creatieve input Hannes Goffin en Wouter Verbouwe 
 
Natuurpunt Oosterzele 
Vijverhoek 9, 9860 Oosterzele 
Tel: 0495 943 247 
 
e-mail: info@natuurpuntoosterzele.be  
Website: www.natuurpuntoosterzele.be 
Facebook: https://www.facebook.com/natuurpuntoosterzele  
Twitter: https://twitter.com/NPOosterzele 

 Oosterzele 
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Activiteiten oktober-november-december 2022 
 
Zondag 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 

 
2 oktober 
 
 
9 oktober 
 
 
29 oktober 
 
 
13 november 
 
 
26 november 
 
 
27 november 
 

 
14u 
 
 
9.30u; 10u; 
10.30u 
 
9u 
 
 
14u 
 
 
9u 
 
 
14u 

 
Oelenfeestje Gondebeek 
 
 
Prikkeltocht in de natuur 
met veg picknick 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Seizoenswandeling herfst 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Boom- en struikplantdag 

 
Meersstraat 
Gontrode 
 
Leefschool 
Oosterzele 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
Makegemse bossen 
 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
Meersstraat 
Gontrode 
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