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Editoriaal 
 
Het Coronavirus beheerst momenteel eenieders leven. Net zoals de rest van 
de maatschappij ontsnapt ook onze vereniging niet aan de gevolgen. Publieke 
activiteiten worden begrijpelijk verboden om de epidemie een halt toe te 
roepen, waardoor ook onze activiteiten tijdelijk opgeschort worden. 
 
De feestelijke opening van de poelen, het brugje en de nieuw aangekochte 
percelen op 5 april gaat hierdoor alvast niet door. In deze uitzonderlijk 
digitale nieuwsbrief kan je ONDER VOORBEHOUD toch al onze eerstvolgende 
activiteiten terugvinden.  Ik wil hierbij speciaal jullie steun vragen voor team 
Psychocyclistas, dat ten voordele van ons natuurgebied Gondebeek 
deelneemt aan Expeditie Natuurpunt. Op 16 mei organiseren ze een niet te 
missen avond improvisatietheater door gezelschap Preludo.  
 
In deze sombere tijden is het meer dan ooit belangrijk ook positief nieuws te 
brengen. En alhoewel we ons de aankondiging onder betere omstandigheden 
hadden voorgesteld, ben ik daarom bijzonder blij te kunnen aankondigen dat 
we recent onze grootste aankoop ooit gedaan hebben: centraal in onze 
gemeente hebben we bijna 12 hectare van Ettingebos kunnen aankopen. De 
komende jaren gaan we werken aan een toegankelijk bos, waar iedereen kan 
van genieten. Verder in deze nieuwsbrief geven we je al een voorproefje van 
onze plannen.  
 
Ondanks de huidige crisis en het feit dat we wellicht nog nooit zo geïsoleerd 
hebben moeten leven, is het zo hartverwarmend te zien hoeveel mooie 
hoopgevende initiatieven er opgestart worden en hoe solidair en verbonden 
onze maatschappij kan zijn. Hopelijk krijgen we dit virus snel klein, zonder 
al te veel menselijk en economisch leed. 
 
Meer dan ooit wens ik jullie een goede gezondheid, hou het veilig en zorg 
goed voor elkaar! 
 
Hopelijk tot snel, 
Mathieu 
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Het heeft jaren van onderhandeling gevergd, maar recent konden we 
eindelijk de aankoop van bijna 12 hectare van Ettingebos succesvol afronden. 
We zijn bijzonder opgetogen met deze voor Natuurpunt Oosterzele grootste 
aankoop ooit. 
 

 
 
Ettingebos is in de eerste plaats topnatuur. Het is zogenaamd “oud bos”. 
Typisch hiervoor zijn de vele voorjaarsbloemen zoals bosanemoon, 
speenkruid en slanke sleutelbloem. Er zijn droge en natte stukken omdat de 
Kleine en Grote Ettingebeek door het bos stromen. De eekhoorn laat zich er 
regelmatig zien en een koppeltje buizerds broedt al jarenlang in de 
boomtoppen. De iepenpage, een zeldzame vlinder, vliegt er nog rond. 
 

UITZONDERLIJK 
NIEUWS EXTRA! EXTRA! READ ALL ABOUT IT! 
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Samen met onze vrijwilligers gaan we hier nu aan de slag. Met een goed 
beheer krijgen we opnieuw een groot gemengd loofbos. Daarin krijgt de 
natuur de beste kansen. Op langere termijn willen we ook mooie overgangen 
tussen bos en open stukken aanleggen en wie weet het bos verder uitbreiden.  
 
En mogen we even luidop dromen?  
 
Dan zien we een mooi toegankelijk bos waar iedere Oosterzelenaar 
binnenkort kan van genieten. Door zijn centrale ligging tussen de 
dorpskernen van Oosterzele, Scheldewindeke en Balegem, is Ettingebos goed 
en veilig te bereiken.  
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Met 
wandelpaden, enkele rustplaatsen, een picknick-plek, … gaan we Ettingebos 
terug toegankelijk maken. De kinderen van de scholen en jeugdbewegingen 
in de buurt krijgen een openluchtklas en kunnen ravotten in een stuk 
speelnatuur. Iedereen moet kans krijgen om van dit bos te genieten. Door 
aansluiting op de trage wegen vanuit de verschillende dorpskernen kunnen 
we zo een echt wandelnetwerk uitbouwen. Zo laten we Ettingebos uitgroeien 
tot de groenpool van onze gemeente waar bescherming van de natuur en 
duurzame recreatie hand in hand gaan. Zo zullen onze kinderen en 
kleinkinderen de kans krijgen om groot te worden met een ‘echt’ bos in de 
buurt. Help ons deze mooie droom waarmaken!  
 
Eens de corona-crisis onder controle is, komen we meer in detail terug op dit 
nieuwe project en onze plannen hierrond. We wilden jullie dit fantastisch 
nieuws in deze sombere tijden echter niet onthouden. 
 
 

Ligging van de aangekochte percelen 
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Deze aankoop vraagt een bijzonder grote financiële inspanning van onze 
afdeling. Wil je dit mooie project steunen, dan kan dit door een gift op 
rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt met vermelding ‘project 6708 
Ettingebos’. 
Voor elke gift van meer dan 40 euro krijg je via de belastingen 45% 
terugbetaald.  
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HET IS ONZE TWEEDE NATUUR - IMPROVISATIETHEATER  
 
Zaterdag 16 mei 2020 
 

 
 
 
 

 

Nieuws van ons expeditieteam Psychocyclistas dat  
geld inzamelt voor ons natuurgebied Gondebeek  
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Beleef een avond improvisatietheater! Zet de 6 spelers van 
improvisatiegezelschap Preludo uit Geel op een podium en ze maken scènes 
met jouw herinnering.  Ze veroveren je ziel, je hart en zeker je lach. Nooit 
geweten dat jij zo inspirerend kan zijn?   
 
Kom naar de gezelligste zaal van Moortsele en laat je meevoeren in een 
improvisatievoorstelling die nooit eerder vertoond werd omdat ze ook nooit 
eerder verzonnen werd omdat jij nooit eerder op 16 mei 2020 in het publiek 
zat.  
 
Dit is een sponsoractie van team Psychocyclistas voor Expeditie Natuurpunt. 
De opbrengst gaat naar natuurgebied De Gondebeek van Natuurpunt 
Oosterzele 
 
Zaterdag 16 mei om 20u in de Heemkring, Kloosterstraat 13 in Moortsele 
 
Inkom 8€ (VVK)/10€ (kassa) 
 
Inschrijven doe je via het inschrijvingsformulier op 
www.natuurpuntoosterzele.be/improvisatie. 
 
 Schrijf daarna het bedrag over op BE37 0012 2707 2228 van Natuurpunt 
Oosterzele met vermelding “Improvisatie”. 
 
 
Exclusieve verkoop van Westmalle trappistenkaas 
 
Trappist is eten en drinken, zegt de volkswijsheid. En met trappistenkaas is 
dat eten letterlijk te nemen. Natuurpunt en de abdij van Westmalle (partner 
van Natuurpunt) selecteerden ter ondersteuning van Expeditie Natuurpunt 
een jonge trappistenkaas (2 maanden gerijpt). Deze kaas is enkel in de abdij 
en in een beperkt aantal speciaalzaken (in de provincie Antwerpen) 
verkrijgbaar. Een exclusiviteit dus. 
  
De monniken gebruiken alleen melk van hun eigen koeien. Ook de productie 
verloopt zo natuurlijk mogelijk, zonder te ontromen en bewaarmiddelen of 
kleurstoffen toe te voegen. Wanneer de koeien in de lente naar de verse 
weiden gaan, krijgt de kaas daarom een wat andere kleur dan wanneer ze in 
de winter op stal blijven. 
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Uitgebreide informatie vind je op de website van de kaasmakerij 
www.trappistwestmalle.be/nl/de-kaasmakerij 
 
Prijs: 14€ voor een kwartje van ongeveer 750 gram 
  
Praktisch: de trappistenkaas is vacuüm verpakt en heeft een houdbaarheid 
van ongeveer 3 maanden in gesloten verpakking. Best bewaren in de koelkast 
bij ongeveer 7°. 
  
Goesting gekregen? Reserveer je trappistenkaas via 
info@natuurpuntoosterzele.be uiterlijk tegen 15/4. Je ontvangt en betaalt 
je kaas via een afhaalpunt in de gemeente, in de eerste helft van mei 
(afhankelijk van de levertermijn). Je krijgt voorafgaandelijk bericht als de 
kaas geleverd is.  
  
Alle opbrengst van de kaasverkoop gaat via ons deelnemende team aan 
Expeditie Natuurpunt naar natuurgebied Gondebeek. 
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De voorbije werkdagen werd er 
terug heel wat werk verzet door 
onze enthousiaste 
vrijwilligersploeg. De bomenrij 
langs de ruigte van ANB werd 
volledig geknot en het hout 
afgevoerd. Een hele klus. Ook 
werd er een aanplant van 
boompjes en struikjes langs de 
beek en de grote poel uitgevoerd. 
De nieuwe brug over de beek werd 
voorzien van twee schuine   
hellingen   om   het   transport   van   
werkmateriaal   te 
vergemakkelijken.   Vele   handen   
maakten ook deze keer weer het 
vele werk een heel stuk lichter. 
Daarom een uitdrukkelijke DANK 
aan alle vrijwilligers. 
 
 
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. 
 
 

NATUURGEBIED 
GONDEBEEK 

(JL) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Landskouter 
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De egel (Erinaceus europaeus) 
 
De egel komt vrij algemeen voor in bijna heel West-Europa. In onze streken 
vind je ze in vrijwel alle landschappen. Tuinen, parken, bosranden, struweel 
en loofbos, liefst met ondergroei, zijn hun favoriete habitat. De dichte 
vegetatie biedt dekking bij gevaar en is geschikt voor het maken van een 
slaapplaats, terwijl in de meer open stukken gefoerageerd wordt. Egels 
vermijden vochtige gebieden, want ze hebben een hekel aan nattigheid.  
Zoals de meeste wilde zoogdieren van bij ons zijn Egels nachtdieren. Overdag 
slapen ze en ’s nachts gaan ze in hun eentje op tocht. Ze hebben een min of 
meer vast ‘leefgebied’, bij mannetjes tot wel 30 ha groot, bij vrouwtjes tot 
20 ha. Waarin ze per nacht gemakkelijk enkele kilometers afleggen. Ze zijn 
verrassend snel en lenig, kruipen door nauwe spleten en kunnen prima 
zwemmen.  
Ze voeden zich hoofdzakelijk met 
kleine ongewervelden. Dankzij hun 
goede reukvermogen en gehoor weten 
egels veel kevers, rupsen, 
regenwormen, oorwormen en slakken 
op te sporen. Ook kleine gewervelde 
dieren zoals jonge muizen, amfibieën, 
eieren en vogelkuikens, maar ook aas, 
plantaardig materiaal en allerlei 
resten van achtergelaten menselijke 
etenswaren maken in beperkte mate 
deel uit van hun dieet. 
In de late herfst, wanneer er niet 
genoeg voedsel meer te vinden is, 
gaat de egel in winterslaap. Om energie te sparen, gaat hij in ‘standby’ 
modus: zijn ademhaling en zijn hartslag vertragen, zijn lichaamstemperatuur 
daalt en zijn stofwisseling vermindert. Ondanks zijn zuinigheid verliest een 
egel in de winter toch nog ongeveer 30% van zijn lichaamsgewicht. Normaal 
duurt de winterslaap van oktober/november tot maart/april, maar veel hangt 
af van de mate waarin het echt wintert.  

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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Egels zijn ‘einzelgängers’. Ze vormen geen vaste paartjes, maar komen enkel 
samen om te paren en gaan dan weer elk hun eigen weg. De paartijd loopt 
van mei tot en met augustus en het paren duurt vrij lang en is heel lawaaierig. 
Het mannetje loopt een paar keer rond het vrouwtje, dat daarop agressief 
haar stekels laat zien. Dit kan uren duren en bij een groot deel van deze 
ontmoetingen vindt uiteindelijk geen paring plaats. 
Indien het tot een bevruchting komt, zal het vrouwtje na een dracht van 
ongeveer vijf weken gemiddeld vier tot zeven jongen werpen. De jongen zijn 
dan nog onbehaard en blind, maar na een paar uur verschijnen al witte 
stekels. Binnen enkele weken worden deze vervangen door een tweede en 
derde generatie stekels. Na twee weken gaan de ogen en oortjes open. Na 
drie weken verlaten de jongen het nest en gaan ze met moeder mee op stap. 
Op een leeftijd van ongeveer zes weken worden ze zelfstandig.  

 
In tegenstelling tot wat velen denken, zijn egels vrij luidruchtig. Ze maken 
veel geluid tijdens het eten, zoals smakken en snuiven. Als een egel boos is 
gaat hij gillen en hij snuffelt en sist als hij opgewonden is. Bij pijn of hevige 
angst klinkt het als het krassen van een ijzerzaag. Egelbaby’s tjilpen dan 
weer als een klein vogeltje bij honger of als ze hun moeder zoeken. Als egels 
paren is het helemaal feest: dan wordt erop los gepuft, gegromd, geblazen, 
gesnoven en geknord.  
Hun uitermate sterk ontwikkelde hoor- en reukvermogen maakt egels 
bijzonder alert voor gevaar. In een eerste reactie richt de egel zijn stekels 
op om er een ondoordringbare bolster mee te vormen. Indien mogelijk vlucht 
hij richting struikgewas. Pas wanneer het gevaar echt tastbaar wordt, rolt 
het dier zich op tot een bolletje.  
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Egels hebben niet veel vijanden. Enkel dassen slagen erin om met hun stevige 
klauwen een volwassen egel te ontrollen. Het grootste gevaar komt van ons. 
Met onze auto’s vormen wij met grote voorsprong de belangrijkste 
vroegtijdige doodsoorzaak voor de egels. Per jaar zouden in Vlaanderen 
ruwweg 230.000 à 350.000 egels in het verkeer sneuvelen. Hallucinante 
cijfers. Goed opletten dus wanneer je ’s avonds de weg op gaat.  
 
Het gaat niet goed met de egels in Vlaanderen. Het aantal dieren is de laatste 
tien jaar zelfs gehalveerd. Wil je graag weten wat je kunt doen om de egels 
in je buurt een pootje te helpen? Bekijk dan de tips op de website van 
Natuurpunt: https://www.natuurpunt.be/pagina/egel of vraag er de gratis 
Egelgids aan. 

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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Bij de paddenoversteek kwam deze pad in een letterpoel terecht.  
Vind jij de volgende woorden terug? 
 
mug     kikker   modder 
rugstreeppad   poel    vlieg 
paarroep    berk    den 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarom verzamelen bijen honing?  
        
 om in de winter mee te stoken      
 omdat ze graag zoet eten        
 
 

Bijen hebben namelijk graag net zo warm als jij.  
Daarom kruipen ze samen en vormen ze een grote bol  
als het vriest.  
Om te zorgen dat het daarbinnen warm is, trillen ze flink met hun spieren.  
De energie die daarvoor nodig is, halen ze uit honing!  
Dus ze gebruiken de honing om te stoken in de winter. 
 
 

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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Hoe oud is de oudste paddenstoel ter wereld? 
 

 150 jaar 
 1300 jaar 
 2400 jaar 

 
 
 
De oudste paddenstoel is een honingzwam,  
die in de grond leeft. 
Zijn zwamvlok heeft zich over 10 vierkante  
kilometer verspreid. 
 
 
 
 
 
  
 

          Hij is 2400 jaar oud. 
 
 

 

Wat hebben Das en Das te vertellen  ? 
 
Vul in!
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Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 

NIEUWJAARSDRINK 
 
Op onze tour van de verschillende deelgemeenten, hielden we dit jaar halt 
in Oosterzele zelf.  Het praatcafé van de Kluize was the place to be op 1 
februari. Dit jaar hadden we gezorgd voor extra toegangscontrole zodat 
ongenode gasten er niet in kwamen. Onze ietwat bizarre portiers checkten 
of je wel voldoende natuurkennis had om binnen te mogen. 
 

 
 
We blikten even terug op wat 2019 gebracht had. Het benefietoptreden van 
Wouter Deprez en onze deelname aan Expeditie Natuurpunt brachten de 
nodige middelen op om verschillende nieuwe percelen aan te kopen. Met de 
steun van Cera konden we een brug aanleggen, en er werden twee poelen 
gegraven met de steun van de gemeente Merelbeke. Daarnaast hadden we 
bijna maandelijks een geslaagde publieksactiviteit. Een mooi jaar dus!  
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Daarna deden we onze plannen voor dit jaar uit de doeken. Een hele reeks 
activiteiten staan reeds gepland, het landschapsproject Rodeland gaat nu 
goed van start en daarnaast maken we uiteraard werk van meer toegankelijke 
natuur. Er werd gezellig nagekaart met een natje en een droogje.   
 

 
 
Als nieuwjaarsgeschenk kon iedereen ook nog een inheems boompje 
meenemen om deze in de tuin aan te planten. Zo zijn we alvast het jaar goed 
gestart. 
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JAWADDE, EEN PADDE                                    MET CARLA, YVES EN DIRK 
 
Jawadde!  1 maart op de sprong tussen februari en maart, op een zondag, 
werden de hemelsluizen zowaar even toe gedraaid. Fijn en vriendelijke 
weergoden zodat we een zeventigtal zondagse liefhebbers mochten 
verwelkomen in Hoek ter Hulst voor onze jaarlijkse ‘Jawadde, een padde’.  

 
Geen geheimen voor groot en klein meer na de geanimeerde uitleg van Carla, 
Yves en Dirk, met de bereidwillige medewerking van meneer pad en mevrouw 
salamander. Na de uitleg was het tijd om de emmers te gaan doorzoeken 
naar meer… Edoch, padden lezen onze activiteitenkalender niet en hebben 
hun eigen klok om te bepalen wanneer ze de oversteek van struikgewas naar 
poel aan de andere kant van de straat aanvangen.  
Dan maar terug naar de andere kant waar Wouter, Hannes en Jean-luc ons 
verwenden  met koffie, warme choco en een ovenverse boterkoek. Een prima 
gelegenheid om nog wat na te praten onder natuurpunters. Zowaar met een 
streepje voorjaarszon. Jawadde! 
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DAG VAN DE VRIJWILLIGER 
 
Al vele jaren wordt begin 
maart een week 
georganiseerd waar alle 
aandacht gaat naar de vele 
vrijwilligers in ons land, 
die regelmatig 
onbezoldigd hun tijd en 
energie geven aan een 
doel naar hun keuze.   
 
 
 
 
 
 
Ook wij als Natuurpunt Oosterzele kunnen jaar in jaar uit beroep doen op 
enkele tientallen vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken voor onze 
diverse activiteiten.   
 
Dit jaar viel deze week tussen 29 februari en 8 maart, en daarom hadden we 
dan ook onze vrijwilligers en hun partners uitgenodigd op zaterdag 7 maart 

in het Heemkring-zaaltje 
in Moortsele. 
 
Daar werden ze ontvangen 
met een hapje en een 
drankje, en in de loop van 
de avond was er een 
formele bedanking door 
Mathieu met een 
bloemlezing van wat de 
vrijwilligers allemaal doen 
voor Natuurpunt 
Oosterzele.  
 
Hierbij werden o.a. de 

diverse activiteiten rond soortenbescherming vermeld:  de jaarlijkse 
paddenoverzet in februari-maart en het onderhouden van diverse nestkasten 



Jaargang 27 nummer 2 
   
  

 
 

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

Oosterzele 

in onze gemeenten.  Daarnaast verwees  hij natuurlijk ook naar de 
maandelijkse beheerwerken in onze natuurgebieden zoals de 
Gondebeekvallei, waardoor er in geslaagd wordt de natuur optimaal alle 
kansen te geven.  En tot slot werden ook nog een aantal andere momenten 
aangehaald tijdens de welke de vrijwilligers een belangrijke rol spelen, zoals 
gegidste wandelingen, voorstellingen, cursussen, etc…  
 
Na dit eerder formele deel was het de beurt aan Hannes om de vrijwilligers 
te trakteren op een spelletje ‘Homo Universalis’, voor de gelegenheid 
omgedoopt tot ‘Homo-Universi-Vrijwillig-Natuurpunt-o’.  Via allerlei ludieke 
proefjes werden de vrijwilligers gevraagd het ‘beste’ van zichzelf te geven. 
 
Op het einde van dit gesmaakte tussendoortje werd nog eens duidelijk 
gesteld dat Natuurpunt Oosterzele heel moeilijk verder zou kunnen zonder 
de inzet en energie van al zijn vrijwilligers, en dit werd nog eens letterlijk 
uitgebeeld door het overhandigen van een ‘bedankingspluim”. 
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PADDENOVERZETACTIE 2020 
 
Naar jaarlijkse traditie worden in februari en maart heel wat padden, kikkers 
en salamanders de weg over geholpen door onze talrijke vrijwilligers. 
Gewoonlijk ontwaken deze amfibieën ergens in de tweede helft van februari 
waarna ze zich onmiddellijk naar een poel, beek of gracht reppen. Op 
plaatsen waar een drukke weg de overwinteringsplaats scheidt van de 
voortplantingspoelen lopen de beestjes een groot risico om te worden plat 
gereden. Daarom steken vrijwilligers van Natuurpunt de handen uit de 
mouwen om zoveel mogelijk amfibieën veilig naar de overkant te loodsen. 
Dit jaar vielen de aantallen wat tegen in vergelijking met vorige jaren. 
Mogelijks is dat een gevolg van de voorbije hete en droge zomers. Amfibieën 
zijn zeer gevoelig voor uitdroging. Opmerkelijk is wel de plotse positieve 
trend bij de kikkers die zich duidelijk op beide oversteekplaatsen aftekent. 
De salamanders doen het daarentegen al verschillende jaren heel wat minder 
goed. NPO heeft recent twee amfibieënpoelen laten graven en voorziet er in 
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de nabije toekomst nog meer. We willen op die manier ons steentje bijdragen  
om onze amfibieën een betere toekomst te garanderen. 
 

Ook goed om weten is dat Natuurpunt Oosterzele ondertussen hard ijvert om 
amfibieëntunnels te voorzien als de rioleringswerken aan de 
Landkoutersesteenweg/Lembergestraat in het voorjaar van 2021 uitgevoerd 
worden. De werken situeren zich net op de grens van Oosterzele en 
Merelbeke. Hopelijk tonen beide gemeentelijke overheden dat ze een groot 
hart voor de natuur hebben. 
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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 

! OPGELET ! 
Mogelijks worden onderstaande activiteiten verplaatst 

naar een andere datum als de maatregelen ter 
bestrijding van het COVID-19 virus dat vereisen. 

 
We houden je op de hoogte via onze digitale media 

 
BEHEERWERKEN RESERVAAT GONDEBEEK 
 
Nu de lente terug in het land is, kunnen we weer aan de slag in ons 
natuurgebied Gondebeek. De eerstvolgende werkdag vindt plaats op zaterdag 
25 april. We voorzien om dan de weideafsluiting te herstellen en een 
toegangspoortje te plaatsen. Verder zal het ook ongeveer tijd worden voor 
een eerste maaibeurt van de paden. 
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De volgende werkdagen vinden eveneens plaats op de laatste zaterdag van 
elke maand. Dat wil zeggen op 30 mei en 27 juni. 
 
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 van harte welkom! 
 
Praktisch: afspraak aan de Gondebeek (ingang Meersstraat, Gontrode). We 
beginnen om 9u en stoppen gewoonlijk rond 12.30u om samen iets te eten. 
Ben je wat later en/of moet je vroeger vertrekken: geen probleem! Zorg ook 
voor gepaste kledij. 
 
Catering wordt voorzien, maar graag een seintje op voorhand naar  
0477/930 325 of jean_luc_eggermont@hotmail.com voor wie na het werk de 
honger wil stillen. 
 
LET OP: Extreme weersomstandigheden kunnen soms roet in het eten gooien. 
Lastminutewijzigingen worden steeds op de website weergegeven! 
 
 
 
VROEGE VOGELS       DOOR JEAN-LUC EN THOMAS 
 
Vrijdag 1 mei 2020 
 
Op 1 mei komen alle vroege vogels onder jullie voor ‘dag en dauw’ uit de 
veren. Want we gaan al bij het eerste ochtendgloren op stap in de 
Gondebeekvallei, met bijzondere aandacht voor de vogelzang. Jean-luc en 
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Thomas zullen ons daarbij begeleiden en ons heel wat vogelgeluiden leren 
kennen. Als beloning voor het vroege opstaan bieden we jullie nadien een 
heerlijk ontbijt aan.  
Vooraf inschrijven is absoluut noodzakelijk om voldoende catering te kunnen 
voorzien.  
 
Afspraak: STIPT om 5.30u uur aan het station van Gontrode. Na de excursie 
serveren we een lekker ontbijt.  
 

Kostprijs: 7€ voor volwassenen en 4€ voor kinderen tot 10 jaar. 
 
Voorzieningen: denk aan stevig schoeisel want sommige paden kunnen nat 
zijn. 
 
Meer info: 0477/930 325 of jean_luc_eggermont@hotmail.com 
 
 
 
BIOTOOPSTUDIE GONDEBEEKVALLEI                     MET THOMAS 
 
Zaterdag 9 mei 2020 
Nu de lente terug in het land is kunnen we opnieuw op zoek gaan naar 
wat de biodiversiteit te bieden heeft in ons natuurgebied Gondebeek. 
Dit voorjaar zal Thomas ons begeleiden om zoveel mogelijk planten, 
dieren en zwammen te ontdekken en op naam te brengen. Een degelijke 
kennis van de soortenrijkdom is noodzakelijk om een natuurgebied op 
een verantwoorde manier te beheren. Zo kan het beheer afgestemd 
worden op het behoud van die soorten en kunnen we maatregelen 
nemen om de biodiversiteit te verhogen.   
 
Wil je graag leren hoe je planten, dieren en zwammen op naam kan 
brengen of heb je al enige voorkennis, 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.  
 
Afspraak: aan de percelen in de Neerstraat (Gontrode) om 14.30 uur 
stipt. Einde is voorzien om 17u. In het voorjaar zijn laarzen 
aangewezen! 
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Kostprijs: Gratis  
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EEN RIJK PATCHWORK AAN LANDSCHAPPEN ZO DICHTBIJ HUIS                      MET YVES 
 
Zondag 10 mei 2020 
 
Op één wandeling genieten we van de weidsheid van een kouterlandschap, 
bloemenrijke hooilanden, woeste ruigtegebieden en van de beslotenheid van 
het bos. Achter deze verscheidenheid aan landschapselementen met een 
bijzonder rijke biodiversiteit ligt mensenwerk verscholen. Wat 1000 jaar 
geleden werd aangevat, is hier vandaag nog steeds aanschouwelijk. 

 
Afspraak: om 14 uur aan het station van Gontrode. De excursie eindigt om 
17u.  
 

Kostprijs: vrije bijdrage  
 
Voorzieningen: denk aan stevig schoeisel want sommige paden kunnen nat 
zijn. De totale afstand bedraagt 5 km. 
 
Meer info: yves.opstal@pandora.be of 0479 895 688 
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OPENDEURDAGEN BIO-GEITENBOERDERIJ KLAVERTROEF 
 
Zaterdag 16 en zondag 17 mei 2020 
 
Natuurpunt Oosterzele zal aanwezig zijn op de opendeurdagen van 
Klavertroef.  

Het opendeurweekend staat in het teken van 5 jaar klavertroef! Er worden 
tal van activiteiten voorzien:            

 uitleg in de stal over de geiten, verwerking, bio en uiteraard 5 jaar 
bio-geitenboerderij Klavertroef  

 lammetjes knuffelen 
 de hoevewinkel is open 
 bar, pannenkoeken, ijs, hartige hapjes, …  
 verschillende standjes door andere producenten / verenigingen 
 kinderanimatie  
 … 

Iedereen is van harte welkom op: 
 zaterdag 16 mei 2020 van 10u tot 17u 
 zondag 17 mei 2020 van 14u tot 17u  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaargang 27 nummer 2 
 
 

 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 30 

Oosterzele 

 
FEESTELIJKE OPENING VAN BRUGJE, POELEN EN NIEUWE PERCELEN 
 
Zondag 21 juni  2020 
 

Meer dan een hectare natuur erbij  
Een 300-tal nieuwe bomen aangeplant 

2 nieuwe poelen voor amfibieën gegraven 
én een nieuw brugje over de Gondebeek 

… 2019 was een super jaar voor ons Natuurgebied aan de Gondebeek! 
 
En dus dachten we: dat moeten we vieren ...  
 
Nieuwe bomen kunnen we moeilijk één voor één gaan verwelkomen. 
Een stuk grond formeel ‘onthalen’ is 
lastig. 
Maar … een brug is toch iets dat we 
plechtig kunnen openen met een lintje. 
En zeker als we ze dan nog eens 
ceremonieel ‘dopen’ met vers water uit 
onze nieuwe poelen. 
 
Zo hebben we alles bij elkaar meer dan genoeg redenen voor een ‘Feestelijke 
Opening’! 

 
Concreet plannen we deze opening op 
zondag 21 juni 2020 om 10u. 
Afspraak aan het station van Gontrode, van 
waaruit we een korte wandeling zullen 
maken door het gebied voor het presenteren 
van alle nieuwigheden. 
En op die manier zorgen we dat we net op het 
ideale aperitief-moment aan het brugje zijn 
voor de formele feestelijke opening mét 
bijhorende bubbels. Zorg dat je erbij bent, 
iedereen is van harte welkom.  
 

Graag vooraf inschrijven via info@natuurpuntoosterzele.be.  
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Lid worden van Natuurpunt 
 
Help de natuur in Vlaanderen.  
Word met het ganse gezin lid van Natuurpunt.  
Het jaarlijkse lidmaatschap per gezin bedraagt 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  
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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  
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Activiteiten april-mei-juni 2020 
 
Zaterdag 
 
 
Vrijdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag  

 
25 april 
 
 
1 mei 
 
 
9 mei 
 
 
10 mei 
 
 
16 mei 
 
 
30 mei 
 
 
21juni 
 
 
27 juni 

 
9u 
 
 
5.30u 
 
 
14.30u 
 
 
14u 
 
 
20u 
 
 
9u 
 
 
10u 
 
 
9u 

 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Vroege vogels 
 
 
Biotoopstudie Gondebeek 
 
 
Een rijk patchwork aan 
landschappen zo dichtbij 
 
Improvisatietheater tvv 
expeditie Natuurpunt 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Feestelijke opening poel en 
brugje 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 

 
Meersstraat 
Gontrode 
 
NMBS-station 
Gontrode  
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
NMBS-station 
Gontrode  
 
Heemkring 
Moortsele 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
NMBS-station 
Gontrode  
 
Meersstraat 
Gontrode 
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