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Editoriaal 
 
Het blijven moeilijke tijden voor de ganse samenleving, en dat is ook zo voor 
ons, verenigingen. De laatste maanden hebben we geregeld geplande 
activiteiten moeten aanpassen, verplaatsen of soms zelfs afgelasten.  
Dat wil echter niet zeggen dat er achter de schermen niets gebeurt, 
integendeel: onze vrijwilligers zijn misschien wel actiever dan ooit. Kijk maar 
eens verder in de nieuwsbrief naar de bergen werk die de mannen en vrouwen 
van de soortenbeschermingswerkgroep verzet hebben: de nieuwe nestkasten 
voor steenuil en kerkuil zijn bijna klaar en zoeken een mooi plekje! Met dank 
aan de Mina-raad van Oosterzele voor de mooie ondersteuning. 
Ook in en rond onze natuurgebieden is het een en al activiteit: in de 
Gondebeek konden we het vele werk van de afgelopen jaren (het brugje over 
de beek, de nieuwe poelen, de wandellus, de nieuw aangekochte percelen) 
eindelijk feestelijk inhuldigen.  Voor ons nieuw project Ettingebos wordt er 
naarstig verder gewerkt aan het in kaart brengen van fauna en flora en het 
opstellen van het natuurbeheerplan.  
Voor Ettingebos hebben we de afgelopen maanden ook heel wat energie 
gestoken in het verzamelen van de nodige fondsen om de aankoop te kunnen 
financieren. We zijn heel dankbaar voor het vertrouwen dat jullie ons 
schenken. Door jullie vele gulle giften, zijn we al een mooi eindje op weg om 
de toch grote restfinanciering die onze lokale afdeling moet dragen, weg te 
werken. Een hele dikke merci aan iedereen die heeft bijgedragen! Hiermee 
kunnen we deze mooie groene long van Oosterzele verder uitbouwen en op 
termijn openstellen. 
Tenslotte is er, samen met heel diverse partners, ook hard gewerkt aan 
landschapsproject Rodeland. De eerste concrete acties zouden vanaf volgend 
jaar moeten beginnen zichtbaar worden. In oktober kan je het 
werkingsgebied al verkennen op een speciaal uitgestippelde fietstocht. Als je 
meedoet aan de wedstrijd kan je bovendien een waardebon winnen bij een 
lokale producent of handelaar. Zeker meedoen dus! 
  
Tot binnenkort, Mathieu
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De Werkgroep Soortenbescherming rapporteert 

Goed nieuws voor de steenuilen in Oosterzele  

In het voorjaar hebben we met Natuurpunt Oosterzele besloten om 14 stuks 
nieuwe nestkasten aan te schaffen. Dit betekent een verdubbeling van het 
aantal steenuilkasten. Fantastisch dus! De aanschaf wordt mogelijk doordat 
de MINA-raad een mooie subsidie heeft toegezegd. Waarvoor onze dank. 

Tekeningen, gereedschap en nestkasten in de maak 
 
 
 
De nestkasten vorderen  

De werkgroep kerk- en steenuilen maakt de nestkasten in eigen beheer. Op 
dit moment is de helft van de kasten klaar. 

In oktober gaat de werkgroep verder met het timmeren van de resterende 
kasten. Ook zal begonnen worden met het plaatsen van de nestkasten. We 
hebben al een tweetal regio’s in gedachte waar de meeste kasten zullen 
komen. De definitieve plaatsen zullen worden vastgesteld in overleg met de 
eigenaars van de desbetreffende percelen. 

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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Ziet of hoort u in uw omgeving een steenuil? Laat het ons weten. Misschien 
is dit een geschikte plaats om een nestkast op te hangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerard, Isabelle en Johan, de trotse leden van de werkgroep met de eerste nestkast.  
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Met inachtname van de coronamaatregelingen hebben we de voorbije 
maanden met de werkploeg terug een hoop werk verricht in het 
natuurgebied. Met de steeds grotere opkomst van vrijwilligers konden we  het 
wandelpad in het reservaat en op het ANB perceel een grote opkuisbeurt 
geven. Brandnetels en ander fraais hadden stilaan bezit genomen van dit pad. 
Ook de aanplant rond de poelen en langsheen de beek werden vrijgemaakt 
van overwoekering door brandnetels en reuzenbalsemien. Op enkele 
boompjes en struiken na, heeft het plantgoed de droge zomer goed 
doorstaan. Ook de vraatbescherming tegen reeën heeft zijn vruchten 
afgeworpen. Torenvalk, ijsvogel en steenuil hebben ondertussen hun vaste 
stek gevonden in dit gebied. Door nieuwe aankopen te verwezenlijken, 
trachten we dit gebied verder te beschermen en open te stellen voor 
iedereen die een rustige verpozing in een mooi stukje natuur op prijs stelt.  
 
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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Ree (Capreolus capreolus) 
 
In bovenstaande kader kun je lezen dat wij ons voor deze rubriek beperken 
tot soorten die voorkomen op het grondgebied Oosterzele. En inderdaad, de 
voorbije zomermaanden kregen we vanuit diverse hoek signalen dat deze 
kleine hertachtigen eindelijk Oosterzele hebben ontdekt. We wisten al 
enkele jaren dat het er zat aan te komen want er waren al verschillende 
waarnemingen in de buurgemeenten. Het was dus gewoon een kwestie van 
tijd. 

 
Vanuit drie verschillende locaties in onze gemeente kwamen berichten over 
visuele waarnemingen, maar de reeën hebben hun aanwezigheid ook 
verraden door vraatsporen aan jonge boompjes, ligkuilen in hoog gras en 
hoopjes uitwerpselen. Het is best mogelijk dat het op verschillende plaatsen 
enkel om passanten gaat, maar er is zeker één locatie waar zich ondertussen 
een kleine groep heeft gesetteld. Waarschijnlijk krijgen we de volgende jaren 
meerdere kleine kuddes. In Vlaanderen zijn er naar schatting nu ongeveer 
20000 reeën en de populatie neemt gestaag toe. 

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. 

© Dieder Plu 
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Reeën zijn van nature schuwe dieren die elk contact met mensen vermijden. 
Ze hebben nood aan een gebied waar ze ongestoord kunnen leven en daarom 
gaan we hier geen verdere informatie geven over de plaatsen waar ze gespot 
zijn. 
 
Met een schofthoogte van gemiddeld 75 à 80 cm en hun bruine vacht kunnen 
ze zich overdag makkelijk verborgen houden. Enkel op plaatsen met weinig 
verstoring kun je ze gedurende de dag wel eens te zien krijgen, maar meestal 
zijn ze vooral actief tijdens de ochtend- en avondschemering. Dan gaan ze 
op zoek naar voedsel. Reeën zijn geen grazers, Het zijn knabbelaars. Ze eten 
vooral bladeren, knoppen, schors van jonge boompjes en kruidachtige 
planten. Af en toe ook vruchten van bomen of struiken. 
 
’s Winters leven ze doorgaans in een los groepsverband, in de zomer zijn ze 
solitair. Zowel mannetjes als wijfjes hebben dan een eigen territorium dat 
de reebokken markeren door met hun kop tegen boomstammen en takken te 
wrijven. Vooraan in de kop bevindt zich een klier die een geurstof 
produceert. Andere reebokken die zich in dat territorium wagen, worden met 
geweld verdreven. De territoria van de wijfjes overlappen soms wel die van 
de mannetjes.  Vooral in de lente laten de bokken zich horen. Dikwijls hoor 
je meerdere bokken tegelijk die elkaar proberen te overtroeven met een fel 
blaffend geluid. Nieuwsgierig geworden? Ga maar eens kijken op YouTube en 
zoek op ‘blaffende reebok’. 
 
De paartijd valt in juli en augustus. Pas in mei of 
juni van het volgend jaar worden de jongen 
geboren. Meestal 1 tot 3 per reegeit. De kalfjes 
kunnen al na enkele minuten staan en lopen, maar 
blijven de eerste weken verscholen in de struiken 
of het hoge gras. Daar wachten ze tot ze door hun 
moeder worden gezoogd. Loslopende honden 
vormen dan een zeer groot gevaar. Niet zelden 
worden reekalfjes verwond of zelfs doodgebeten.  
 
Een warme oproep dus om je trouwe viervoeter STEEDS aan de leiband te 
houden. Zeker in natuurgebied. Ze zijn niet enkel gevaarlijk voor reeën, ook 
eekhoorns en op de grond broedende vogels zoals patrijs, houtsnip, fazant, 
enz. worden meer dan eens het slachtoffer van loslopende honden. 
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Dit steenuiltje is net geland, maar is eerst wel tegen een blad vol letters 
gevlogen. Vind jij volgende woorden terug? 
 

 
KLEIN 
  
STEENUIL  
 
DAGACTIEF  
 
WORMEN 
 
PLATTELAND 
 
KNOTWILG 
 
BRUIN WIT 
 
GELE OGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Gaat deze Lynx naar Links of Rechts? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
            Links bij  
             Kristof 

Rechts bij     
Bart 

 
 
 
 
 

Antwoord:  

hij blijft liggen  😊 
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Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
PLANTEN, ZWAMMEN EN BEESTJES ZOEKEN                          MET DIRK 
 
Op zaterdag 15 augustus trokken zeven dappere volwassenen en twee 
kinderen de wijde natuur in om gezamenlijk op zoek te gaan naar wat er zoal 
leeft in natuurgebied Gondebeek. Zowel dieren, planten als zwammen komen 
in aanmerking. Maar uit die laatste groep hebben we geen enkel exemplaar 
kunnen ontdekken. Daarvoor was natuurlijk alweer een zeer droge zomer 
verantwoordelijk. Het was boeiend om vast te stellen dat zowel in als rond 
de recent aangelegde poelen al heel wat nieuw leven te vinden was. De 
mooiste ‘vangst’ die namiddag was zeker een gouden tor. Een forse kever van 
ongeveer 2 centimeter met een rug die vrijwel altijd goud-groen gekleurd is. 
Deze kever leeft vooral van stuifmeel en dat was ook hoe we hem aantroffen, 
snoepend van het stuifmeel van wilde peen. Een leuke waarneming.  
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EEN WANDELING OP DE GRENS TUSSEN LANDBOUW EN NATUUR                    MET YVES 
 
Met mondmaskers op het gezicht verschenen we zondag 23 augustus rond de 
bunker op de Lembergse Kouter, gewapend in de strijd tegen de onzichtbare 
vijand, maar ook vooral voor een natuurwandeling op de grens tussen 
Landbouw en natuur.  
Een wandeling vanuit de Kouter naar het natuurgebied langs de Gonde en 
terug: twee strak van elkaar gescheiden gebieden waartussen ik graag wat 
meer wisselwerking zou zien.  
Het woord kouter komt van het latijn cultura wat toen verwees naar het 
bewerken van de grond, dus m.a.w. naar wat wij nu landbouw noemen. Meer 
natuur in het landbouwgebied en meer landbouw in het natuurgebied daar 
draait het zowat om.  
 
De eerste uitdaging van die namiddag was echter meer bescheiden: de 
maskers doen vergeten door ons samen te focussen op de natuur die ons 
dierbaar is en dat hebben we die dag ondanks het pittige thema toch ook 
gedaan. Verrassend was het te mogen vaststellen hoe je op dat kleine stukje 
grond dat is vrijgemaakt rondom de bunker zo een verscheidenheid te vinden 
is aan wilde planten en bloemen. Vanop de uitkijkpost bovenop de bunker 
kan je naar de overvliegende vogeltrek kijken maar heb je ook een goed  zicht 
op het uitgestrekte kouterlandschap dat zich lijkt uit te strekken tot aan de 
voet van  de kerk van Bottelare . Een uitgestrekt mais-landschap zo leek het 
wel die dag, niet echt een voorbeeld van biodiversiteit zoveel is zeker. Doch 
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wanneer je links en rechts van de brede strook akkerland, naar de 
valleigebieden kijkt,  zie je bos : de bossen die aanpalen aan het domein 
Caritas (de “Vurtzak”) en aan de andere kant zie je de bomen in het 
natuurreservaat Gondebeek. Je ziet als het ware hoe dat landbouwgebied 
een brede grens vormt en beide gebieden met veel natuur van elkaar 
gescheiden houdt.   

 
Het bloemenzaad van de planten rondom de bunker geraken nooit voorbij de 
akkerlanden om zich verder te verspreiden, ze zitten gevangen in wat men 
een klein landschapselement noemt ver verwijderd van onze al te zeer 
versnipperde natuurgebieden. De grens tussen natuur en cultuur is te groot.  
Toch zijn aanzetten te vinden om hierin verandering te brengen. Langs enkele 
akkers zijn bloemenrijke stroken ingezaaid en verder zijn ook  haagkanten 
zichtbaar. Met nog een extra zet zouden corridors bekomen worden om de 
gebieden met elkaar te verbinden.   
Een andere grens die erg groot is, is hoe er zorg wordt gedragen voor de 
bodem. Wat krijgt de bodem om er de gewenste planten op te laten groeien 
op de akkers en in de natuur? 
Meneer Liebig, ja die van de bouillonblokjes, heeft ons geholpen om hier 
meer van te begrijpen. Na zijn succesvolle poging om de bewaartijd van 
vleesresten te vergroten, heeft hij uitgekiend welke stoffen de planten 
precies nodig hebben in hun groei. Zijn ontdekkingen liggen aan de basis van 
de productie van de kunstmeststoffen.  
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De man zelf heeft snel ingezien dat de toegediende kunstmest een heel 
nefast effect had op het bodemleven in de zin dat het leven zich als het ware 
terugtrok uit de akkers. Op het einde van zijn leven schreef hij dan ook zijn 
werk:  'De zoektocht naar kringlooplandbouw'  
Van voortschrijdend inzicht gesproken! Want inderdaad wat uit de bodem 
wordt gehaald moet er opnieuw terug bijgevuld worden OM te bekomen dat 
het bodemleven terug verder zijn werk kan doen. In de bodem zit een waar 
voedselweb dat planten exact voorziet in wat ze nodig hebben.    
In ons natuurgebied levert het bodemleven met zijn spel ‘van eten en 
gegeten worden’ aan de platen de juiste voedingsstoffen die ze nodig 
hebben. Hier echter staat alles in het teken van het behoud en beheer van 
de natuur en worden nauwelijks bijdragen geleverd aan voor de mens nuttige 
producten.  
Het hooi van de graslanden vormt dierenvoeder en kan ook dienen tot 
compost om akkers te verrijken doch meer is wellicht nog mogelijk … ook 
hier om de grenzen te laten vervagen en doorlatend te maken.  
Meer natuur in het landbouwgebied en meer landbouw in het natuurgebied: 
dit wordt de slogan van de partij die ik nog moet oprichten: wie doet mee? 

Yves 
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NACHT VAN DE GONDEBEEK 
 
De nacht van de Gondebeek beloofde lang van tevoren weer een unieke, 
gezellige kampeeravond te worden in de Gondebeek. Helaas dwarsboomde 
corona ook hier onze avontuurlijke plannen. We konden niet kamperen, 
samen eten en een hudo delen, maar lieten enkel de avondwandeling nog 
doorgaan voor al wie zich voor de nacht van de Gondebeek had ingeschreven.  

 
Bij duisternis trokken we samen het bos in, 
zonder zaklamp of lantaarntje. De bosuilen 
werden wakker en kwamen steeds dichterbij. 
De nachtelijke bosgeluiden vallen in het 
donker des te meer op. Hoewel de vossen en 
reeën zich niet live lieten horen, leerde Dirk 
ons met een geluidsopname het 
wonderbaarlijke geblaf herkennen. En 
ondertussen werd het pikdonker. Gelukkig was 
er een streepje maanlicht, want de kindjes 
onder ons (en misschien ook volwassenen?) 
vonden het best een beetje griezelig.  

 
De glimwormpjes en lichtgevende 
zwammen maakten de wandeling 
dan weer een beetje 
sprookjesachtig. Een uitstapje waar 
er wellicht nog eens aan zal 
teruggedacht worden, zeker door de 
kindjes.  
En wie weet, volgend jaar, doen we 
dit opnieuw en kruipen we erna ons 
tentje in? 
 
 
CURSUS OP SAFARI IN ONZE NATUUR 
 
Met 24 enthousiaste deelnemers hebben we zaterdag 19 september de aftrap 
gegeven van de cursus Op safari in eigen natuur. Het worden in totaal vier 
workshops rond verschillende thema’s m.n. vleermuizen, bessen en vruchten, 
trektellen en paddenstoelen. Op de eerste dag zijn we onder de zeer 
deskundige begeleiding van Daan op zoek gegaan de vleermuizen die 
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voorkomen in de Scheldemeersen. En dat was meteen een schot in de roos. 
Daan liet ons kennis maken met de Gewone Dwergvleermuis, de Ruige Dwerg, 
de Laatvlieger, de Rossen vleermuis en de Watervleermuis. Deze kleine 
vliegende zoogdieren hebben nu nauwelijks nog geheimen voor ons.  
We kijken al uit naar de volgende wokshop van deze cursus. 
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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 
BEHEERWERKEN RESERVAAT GONDEBEEK 
 
De volgende werkdagen vinden plaats op 31 oktober en 21 november. 
Opgelet: in november wijken we af van het principe ‘de laatste zaterdag van 
de maand’ omdat we dan alles gaan voorbereiden voor de boomplantactie 
die in de namiddag plaats vindt. 
 
In december slaan we een werkdag over. Dan genieten we van de 
gezelligheid tijdens de Kerstvakantie. 
 
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 jong tot iets minder 
jong 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 als je een handje wil 
toesteken bij de beheerwerken. 
 
LET OP: Extreme weersomstandigheden kunnen soms roet in het eten gooien. 
Lastminutewijzigingen worden steeds op onze website 
www.natuurpuntoosterzele.be vermeld. 
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ONTDEK HET RODELANDPROJECT OP DE FIETS 
  
Tussen 1 en 31 oktober 2020 
  
De allereerste Rodelanddag van zondag 20 september kon helaas niet 
doorgaan door het Coronavirus. Maar niet getreurd! Het initiatief werd 
helemaal hertekend waardoor jullie toch op een leuke manier kunnen 
kennismaken met het Rodelandproject.  
 
Stap tussen 1 oktober en 31 oktober alleen of met je bubbel op de fiets voor 
een mooie route doorheen Rodeland. Het wordt niet zomaar een fietstocht, 
je zal onderweg ook een aantal keren van je fiets stappen om meer te weten 
te komen over het gebied, het doel van het project en de acties die op stapel 
staan de komende jaren. Ongetwijfeld ontdek je tijdens de tocht ook een 
aantal mooie en misschien minder bekende plekjes in Rodeland. De volledige  
route is 53 km lang, maar het is ook mogelijk om kortere lussen te maken. 
  
Voor de inwoners van Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele is er nog iets 
extra voorzien... wie de tocht helemaal fietst en onderweg de antwoorden 
op de wedstrijdvragen kan vinden, maakt kans op een waardebon bij een 
korte keten bedrijf in een van de vier gemeentes.  
 
De fietskaart met de stops en het 
wedstrijdformulier kan je vanaf eind september 
downloaden via www.rodeland.be of op papier 
afhalen in de bibliotheken van de vier gemeentes. 
Volg het laatste nieuws ook op de 
Facebookpagina Rodelandproject.  
Veel fietsplezier!  
 
Het Rodelandproject is een landschapsproject in de open ruimte op het 
grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele. Het 
project vertrekt vanuit een uniek samenwerkingsverband tussen maar liefst 
20 partners. Overheden, natuur- en landbouworganisaties en 
onderzoeksinstellingen werken er samen om het landschap rond de 
Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien 
van de Gondebeek, de Driesbeek en de Molenbeek te versterken en verder 
te ontwikkelen.  
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DAG VAN DE TRAGE WEG … EN DE NATUURWEETJES  

                                   I.S.M. WERKGROEP TRAGE WEGEN EN EVA OOSTERZELE 
 
Zondag 18 oktober 2020 
 

 
 
Wist je dat... dolfijnen en walvissen met één oog open slapen? En dat 
olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen? Er zijn zoveel 
wondere wistjedatjes in de natuur! We nodigen jullie dan ook graag uit voor 
een wondere weetjes-wandeling door en in de buurt van de Gondebeek. Een 
wandeling voor jong én oud!  
 
Deze activiteit vindt plaats op de jaarlijkse Dag Van De Trage Weg en wordt 
dan ook samen georganiseerd met de Werkgroep Trage Wegen Oosterzele. 
En ook EVA Oosterzele is van de partij: ook zij zullen ons tijdens de wandeling 
enkele weetjes aanreiken betreffende hun kernthema: plantaardige 
voeding.  
 
Deelnameprijs: gratis 
 
Praktisch: Parcours van ongeveer 5 km (bij slecht weer helaas moeilijk 
toegankelijk voor buggy), vertrek tussen 13u en 14u30 aan de Franz 
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Vandeveldetuin vlakbij de kerk van Landskouter. Je wandelt met jouw bubbel 
op eigen tempo over een uitgepijlde wandeling.  
Inschrijven: is omwille van de corona-maatregelen noodzakelijk en dit kan 
via deze link (https://forms.gle/oAyzaJAabVzLn3oC8), die je ook terug kan 
vinden op onze website www.natuurpuntoosterzele.be. 
 
 
GELEIDE WANDELING: BOMEN IN DE HERFST        MET LIEVE EN YVES 
               I.S.M. NATUURPUNT BOVEN-SCHELDE 
  
Zondag 8 november 2020 
 
Al lijkt het leven in dit prachtige stukje natuur langs de Gondebeek tot rust 
te zijn gekomen, toch valt er heel wat te beleven en te ontdekken. Als de 
herfst is gekomen en zijn armen heeft uitgespreid over de bomen en de 
planten halen we de handen uit de mouwen en gaan we op onderzoek.  
Jong helpt oud en omgekeerd zodat we samen beleven wat deze natuur ons 
te vertellen heeft.  
 

 
 
Afspraak:  om 14u aan de parking van station Gontrode. Einde is voorzien 
om 16u. Het parcours is 2,5 km lang. 
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Deelnameprijs: gratis voor leden van Natuurpunt, vrije bijdrage voor niet-
leden 
 
Inschrijven via deze link: https://www.natuurpunt.be/agenda/bomen-
onthullen-ons-hun-verhalen-42551  
 
Meebrengen: warme jas en stevig waterbestendig schoeisel, de paden 
kunnen modderig zijn. 
 
Meer info bij de gidsen:  
Yves Opstal - O479 895 688 / yves.opstal@telenet.be  
Lieve Van Acker - 0498 739 885 / lievevanacker@hotmail.com 
 
 
BOOMPLANTACTIE I.K.V. DE DAG VAN DE NATUUR 
 
Zaterdag 21 november 2020 
 
Op 21 en 22 november is het de dag van 
de natuur (eigenlijk de tweedaagse van 
de natuur). Net zoals de voorbije jaren 
willen we die zaterdag met zoveel 
mogelijk mensen de handen uit de 
mouwen steken om boompjes aan te 
planten in ons natuurgebied 
Gondebeek.  
 
Groot en klein, iedereen is van harte welkom. Indien mogelijk breng je best 
een spade mee. Laarzen zijn een absolute must. Wij zorgen voor een 
tussendoortje en een drankje.  
 
We hopen op een massale opkomst want we gaan niet minder dan 550 bomen 
planten. Ook kinderen zijn welkom. En uiteraard sluiten we af met een 
(warm) drankje en een gezellige babbel. Omwille van de coronamaatregelen 
en ook om een beetje een juiste inschatting te kunnen maken van de nodige 
catering, vragen we vooraf een seintje te geven als je komt helpen 
(info@natuurpuntoosterzele.be). 
 
Afspraak: zaterdag 21 november om 13u30 aan het station van Landskouter.  
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Meebrengen: geschikte kledij en aangepast schoeisel; bij voorkeur ook een 
spade en werkhandschoenen 
 
LEZING ‘ROOFDIEREN IN VLAANDEREN’             DOOR KOEN VAN DEN BERGE 

                                                                             IN SAMENWERKING MET BIBLIOTHEEK OOSTERZELE 
 
Donderdag 26 november 2020 
 
Roofdieren zoals wolven, vossen en marterachtigen hebben altijd al in een 
speciale relatie tot de mens gestaan. Vanouds werden zij bejaagd en 
bestreden om reden van (al dan niet vermeende) schadelijkheid, waardoor 
ze zeer zeldzaam werden of zelfs helemaal uitgeroeid raakten. Vandaag 
genieten de meeste soorten bescherming, maar meteen rijzen alweer 
klachten over schade van bv. steenmarters en vossen, en sinds een paar jaar 
over wolven.  Vlaanderen neemt, als één van de dichtst bevolkte regio’s van 
Europa, inderdaad een specifieke plaats in ten aanzien van de ‘klassieke 
problemen’ die mensen met roofdieren kunnen ervaren. Het gaat daarbij 
meestal over geroofde huisdieren, en soms ook over mogelijke gevaarlijke 
ziektes.  

 © Rollin Verlinden 
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Jagers vrezen voor hun wild, natuurliefhebbers ervaren een 
roofdierwaarneming dan weer als het summum van natuurbeleving. Andere 
soorten trekken veel minder aandacht, maar kennen elk hun eigen 
geschiedenis. Gaat de bunzing zo sterk achteruit? Waar leven er dassen, 
boommarters en otters in Vlaanderen?  
In dit verhaal zijn dus verschillende belangen en interesses aan de orde. Tijd 
dus om hierin enige klaarheid te scheppen. 
 
Koen Van Den Berge is bioloog bij het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek (INBO), Onderzoeksgroep Faunabeheer en Invasieve exoten – 
carnivorenonderzoek. 
 
Afspraak: donderdag 26 november om 20u in de bibliotheek van Oosterzele, 
Stationsstraat 13 te 9860 Scheldewindeke. 
 
Deelnameprijs: 5€ voor leden van Natuurpunt, 7€ voor niet-leden 
 
Inschrijven via de site van de bib: https://oosterzele.bibliotheek.be/ 
rubriek activiteiten 
 
Het aantal plaatsen in de bib is beperkt als gevolg van de afstandsregels in 
deze corona-tijd. In het geval er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare 
plaatsen zullen we uitwijken naar GC De Kluize. In dat geval wordt u daarvan 
tijdig via mail op de hoogte gebracht. 
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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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Verhalenwandeling tijdens Nacht van de Duisternis  
Zaterdag 10 oktober  
 
Een wandeling in de omgeving van de Zwalm met verhalen in het kader de 
nacht van de duisternis door Morgan La Fay (Heleen Van't veld). Inschrijven 
is verplicht!  
Meer info: 
https://natuurpuntzwalmvallei.be/zwa_kalender_2020.html#2020_10_10  
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Zwalmvallei. 
 
Druïdenwandeling  
Zondag 11 oktober  
 
We volgen het spoor van de tovenaars der natuur, ook wel druïden 
genoemd. We maken een tocht door Sint-Lievens-Houtem en vertellen 
onderweg over de rol van planten en dieren in de kruiden- en 
volksgeneeskunde. We komen te weten hoe natuur de mens beïnvloedt en 
omgekeerd. Ook de wondere wereld van de zwammen komt in deze 
wandeling aan bod. Inschrijven is verplicht!  
Meer info: https://www.natuurpunthoutem.be/?p=3875  
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Houtem. 
 
Op stap in onze natuur: Wijmeers  
Zondag 13 december  
 
Conservator Michaël neemt ons mee in dit deelgebied van de Kalkense 
Meersen, tussen Schellebelle en Uitbergen. We ontdekken er een variatie 
aan biotopen, waarbij water natuurlijk een hoofdrol speelt. Welke vogels 
hier in deze tijd van het jaar verblijven, en wat de toekomst brengt, wordt 
ons uit de doeken gedaan door de gids! Inschrijven is verplicht!  
Meer info:  
https://www.natuurpunt.be/agenda/op-stap-onze-natuur-wijmeers-43832  
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. 

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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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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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  
 Hannes Goffin  
 Kris Van Heghe    
 Marc De Spiegeleer 
 Sien Lievens  
 Wouter Verbouwe 
 
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 oktober-november-december 2020 
 
Van 
tot 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Donderdag 
 
 

 
1 oktober 
31 oktober 
 
 
18 oktober 
 
 
31 oktober 
 
 
8 november 
 
 
21 november 
 
 
21 november 
 
 
26 november 
 
 

 
 
 
 
 
tussen 13 u 
en 14.30u 
 
9u 
 
 
14u 
 
 
9u 
 
 
13.30u 
 
 
20u 
 
 

 
Ontdek het Rodeland-project 
op de fiets 
 
 
Dag van de trage weg … en de 
natuurweetjes 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Bomen in de herfst 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Boomplantactie 
 
 
Lezing ‘Roofdieren in 
Vlaanderen’ 
 

 
 
 
 
 
Kerk 
Landskouter 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
NMBS-station 
Gontrode 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
NMBS-station 
Landskouter 
 
Bib Oosterzele 
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