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Editoriaal 
 
 
Beste NPO-leden, 
Nu het weer mag en activiteiten overal ten velde heropgestart worden, 
nemen ook wij de vlucht vooruit! Dit najaar heeft dan ook heel wat 
herfstmoois in de aanbieding waarbij we elkaar weer volop kunnen 
ontmoeten. 
 
Een ‘’Bos voor Iedereen’’ wandeling waarbij we eind oktober - nat of droog 
- nabij bos kunnen ontdekken en ook meteen officieel kunnen inhuldigen! Wie 
graag meebouwt aan Ettingebos, is welkom op de werkdagen. Eind november 
werken we op de Dag van de Natuur verder aan dat andere mooie stukje 
natuur, met jong en oud gaan we samen aan de slag in de Gondebeekvallei!  
Een winterwandeling in december luidt het stille begin van de winter in… 
Voor wie reeds een agenda van 2022 heeft aangeschaft, noteer alvast het 
inhuldigen van het nieuwe jaar op zondag 16 januari. Samen 
toekomstplannen smeden met een hapje en een drankje, welkom alvast! 
 
Als laatste vestig ik graag nog even de aandacht op de Natuurpunt campagne 
“Laat de natuur niet stikken” (www.natuurpunt.be/stikstof). We stoten véél 
meer stikstof uit dan gezond is, zowel voor onszelf als de natuur. Ook in 
Oosterzele zien we de invloed hiervan op onze natuur. We ijveren dus mee 
dat de politiek hiervoor een oplossing vindt en dat in de bijhorende discussie 
natuur en landbouw niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Wij geloven alvast 
dat er oplossingen zijn waarbij er plaats is voor zowel natuur als landbouw 
én waarbij landbouwers een eerlijk loon naar werk krijgen! 
 
Warme herfstgroeten, 
Bart
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OPROEP AAN ONZE LEDEN 
 
Natuurpunt Oosterzele heeft de voorbije jaren behoorlijk geïnvesteerd in 
bijkomend natuurgebied binnen onze gemeente. Maar dat vraagt uiteraard 
ook een aangepast beheer en daarvoor heb je toch een minimum aan 
materiaal nodig. Momenteel staan de NPO-spullen een beetje verspreid bij 
verschillende bestuursleden omdat niemand voldoende ruimte heeft om alles 
te stockeren. We zijn dus op zoek naar een goede ziel die ergens een 
schuurtje (of zo iets) heeft waar we alle NPO-materiaal kunnen 
samenbrengen. Op die manier behouden we het overzicht en weten alle 
betrokkenen waar het te vinden is. 
 
De hoeveelheid is bescheiden dus de bergplaats moet niet super groot zijn: 
minimaal 6 m², maar groter mag uiteraard ook  . 
Verder moet het er wel droog zijn en vlot bereikbaar voor afhalen en 
brengen, zodat we niet door huizen of tuinen moeten laveren met onze 
spullen. Ben jij de gelukkige eigenaar van zo’n plekje en wil je dat graag ter 
beschikking stellen van NPO dan kan je rekenen op onze eeuwige 
dankbaarheid. Laat het ons weten op info@natuurpuntoosterzele.be. 
 
 
 
 

EERSTE BOSCAST VAN OOST-VLAANDEREN TE BELEVEN IN MELLE 
 
Recent lanceerde natuurorganisatie BOS+ de luisterwandeling ‘Into the 
Woods: manieren om een bos te bekijken.’ Een unieke audiowandeling, 
eenvoudig en gratis te beluisteren via je eigen smartphone, die je op pad 
stuurt met twee woudzoekers op zoek naar wat een bos nu eigenlijk is en 
betekent. In en rond het Aalmoeseneiebos in Gontrode ontdek je 
verschillende en verrassende manieren waarop mensen naar bossen kijken 
en keken, vroeger en nu. 
Alle informatie vind je hier: https://www.wilderhistories.be/into-the-woods  
 

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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REEËN IN OOSTERZELE 
 
Via verschillende kanalen vangen we de laatste tijd berichten op over 
waarnemingen van reeën in onze gemeente. Ze weten ook de weg te vinden 
naar onze natuurgebieden. Dikwijls blijken er nog heel wat misverstanden te 
bestaan over deze soort. Niet zelden gebeurt het dat mensen daardoor -met 
de allerbeste bedoelingen- op een verkeerde manier ageren. Daarom willen 
we vanuit Natuurpunt Oosterzele kort een beetje informatie meegeven zodat 

de reeën zich kunnen blijven thuis 
voelen in Oosterzele. 
Reeën zijn wilde dieren. Ze zijn dus 
niet uit gevangenschap ontsnapt, in 
tegenstelling tot damherten die 
hier enkel in gevangenschap 
voorkomen. Damherten zijn heel 
wat groter dan reeën en hebben 
een bruine vacht die bezaaid is met 
witte vlekjes. Reeën hebben een 
egaal bruin/grijze vacht waardoor 
ze zich overdag makkelijk 
verborgen kunnen houden. Ze zijn 

niet groter dan een flinke geit en worden daardoor dikwijls als een hertkalf 
aanzien terwijl het al volwassen dieren zijn. Het zijn van nature schuwe 
dieren die elk contact met mensen vermijden. Ze zijn meestal 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 dikwijls in kleine kuddes, maar 
vanaf de lente vallen die groepjes uit elkaar en gaan 
ze alleen op stap. In mei/juni worden de jongen 
geboren. Meestal 1 tot 3 per reegeit. De kalfjes 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 vormen niet enkel een gevaar voor reeën, 
maar ook eekhoorns, hazen en op de grond broedende vogels zoals patrijs, 
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houtsnip, fazant, enz. worden meer dan eens het slachtoffer van loslopende 
honden. 
 
KOM JE MEE OP STRAAT VOOR NATUUR EN KLIMAAT? 
 

 
 
Terwijl de klimaatverandering natuurrampen veroorzaakt, ecosystemen 
verstoort en soorten bedreigt, blijft België achterop hinken in de 
klimaatstrijd. Tijd voor een ambitieus beleid! Stap daarom samen met 
Natuurpunt mee in de Klimaatmars van 10 oktober in Brussel. 
 
 

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 038 130 www.bio-protect.org 
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Het was een zomer om snel te vergeten. Ik denk dat we het daarover eens 
kunnen zijn. Te fris, te weinig zon, te veel regen … kortom eerder een te 
vroege herfst dan een volwaardige zomer. En na de bijzonder droge en bij 
momenten ronduit hete zomers van de voorbije jaren was het toch weer een 
beetje wennen aan wat we vroeger als ‘eerder normaal’ beschouwden. 
En toch, zoals mijn grootmoeder vroeger zei: “het is nooit zo slechts of er zit 
wel een goede kant aan”. Voor de natuur was al die nattigheid helemaal niet 
erg. Integendeel, het hemelwater was zeer welkom om de tekorten van de 
voorbije jaren wat op te vangen. Op voorwaarde natuurlijk dat er geen 
honderden liters in een paar uur tijd naar beneden komen. 
 
In het meest westelijk deel van ons natuurgebied Gondebeek hebben we in 
november 2020 meer dan 2000 bomen en struiken aangeplant. De eerste 
lente en zomer na de aanplant zijn cruciaal voor het plantgoed. Door de 
verplanting zijn de haarworteltjes sowieso beschadigd waardoor de jonge 
plantjes het eerste jaar vooral moeten investeren in het herstellen van hun 
wortelstel. Gedurende die fase is het erg belangrijk dat er voldoende water 
in de bodem aanwezig is. Dankzij de kwakkelzomer zijn de boompjes en 
struiken heel goed aangepakt. Ze zijn er nu helemaal klaar voor om een nieuw 
stukje beekbegeleidend bos te vormen langs de oevers van de Gondebeek. 
Ons natuurgebied zal weer wat groener kleuren. 
 

 

NATUURGEBIED 
GONDEBEEK 

(JL/DF) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Landskouter 
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Volk over de vloer 
Blij dat we deze zomer veel volk zagen flaneren in Ettingebos.  
Zo werd de zomer met een vrolijk deuntje ingezet door Begijn Le Blue. Via 
een samenwerking tussen Natuurpunt Oosterzele en GC De Kluize kwam deze 
comedian, cabaretier en natuurkenner met zijn voorstelling Fwiet! Fwiet! 
eind juni het mooie weer maken (letterlijk én figuurlijk). Het werd een 
sappige vertelwandeling, waarin interessante weetjes werden overgoten met 
een humoristisch sausje om duimen en vingers van af te likken. 
Groot en klein hingen aan je lippen, Begijn! 
 
Daarnaast zagen we geregeld jonge gezinnen met enthousiaste kinderen op 
zoek in de buurt van het Ettingebos. Niet dat zij iets kwijt waren. Ze 
wandelden wel de zomerse zoektocht Schatten van Vlieg, georganiseerd door 
de Bibliotheek van Oosterzele. Spannend, zo’n schattenjacht met Vlieg in en 
rond Ettingebos! 
 
Op 14 en 15 augustus passeerden dan weer heel wat fietsers. Zij waren uit 
hun kot gelokt voor het knotsgek fietsavontuur ‘Fietseluren’, een initiatief 
van de dienst Toerisme en Lokale economie. 
Echt leuk om zien dat meer en meer recreanten de (trage) weg naar het 
Ettingebos weten te vinden! 
 
Werk aan de winkel, het bos! 
Nu het bosbeheerplan afgewerkt is en op goedkeuring wacht van het 
Agentschap voor Natuur en Bos, blijven we verder niet bij de pakken zitten. 
Het najaar en de winter is immers een ideale periode om boswerkjes uit te 
voeren. Daarom starten we vanaf oktober met vaste werkmomenten: elke 
tweede zaterdag van de maand wordt er in het bos gewerkt. 
Noteer alvast volgende data: 9 oktober – 13 november - 11 december. 
Op deze dagen voorzien we een mix van (fysiek) zwaarder en lichter werk, 
voor elk wat wils dus! 
 

NATUURGEBIED 

ETTINGEBOS 
(AS/MW) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Balegem 
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Wil je graag ook eens een werkmoment (of meerdere) meemaken? We kunnen 
je geen ongelijk geven, want samen in het bos klussen is best wel gezellig! 
Laat het ons weten via info@natuurpuntoosterzele.be en we sturen je op 
voorhand een mailtje met welke werken we voorzien, welk bijkomend 
materiaal eventueel handig is, ... 
 
Wij hebben alvast veel zin om gaandeweg een toffe werkgroep uit te bouwen 
en samen te werken in en aan dit mooie stukje natuur.  
 
Bos voor iedereen! 
Vlaanderen heeft grote bosambities: 10.000 hectare extra bos tegen 2030, 
waarvan 4.000 tegen eind 2024. Als partner van de Bosalliantie wil 
Natuurpunt 700 hectare van die 4.000 realiseren. Met de campagne Bos voor 
Iedereen wil Natuurpunt burgers en bedrijven betrekken bij het creëren van 
meer bos. 
Op 30 en 31 oktober organiseert Natuurpunt op verschillende plaatsen in 
Vlaanderen Bos-voor-Iedereen-wandelingen. 
 
Aangezien we Ettingebos eigenlijk nooit echt “geopend” hebben (onze 
plannen vielen twee keer in het water door je weet wel …), maken we van 
deze campagne gebruik om jullie kennis te laten maken met ons nieuwste 
project. Houd zeker je agenda vrij op zondag 31 oktober (zie ook komende 
actviteiten). We verwennen groot en klein dan graag op een zinneprikkelend 
bosbad. En hopelijk kunnen we bij afloop eindelijk live klinken op de aankoop 
van ‘ons’ Ettingebos! 
 
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”  
Of 
 met vermelding “Gift Natuurpunt - 6708 – Balegem – Ettingebos”. 
 
Voor giften vanaf 40 euro krijgt u automatisch een fiscaal attest en 
bovendien krijgt u via de belastingen 45% terugbetaald. 
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De grote stinkzwam (Phallus impudicus) 
 

‘Daar is de lente 
Daar is de zon 

Bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen 
De Phallus impudicus staat al in bloei 

en de blaadjes krijgen bomen’ 
 
Jan de Wilde voelde het al kriebelen toen hij dit Vrolijk Lentelied schreef. 
Wellicht had de lange winter hem een beetje van de wijs gebracht of anders 
was het gewoon een uiting van dichterlijke vrijheid, maar de Phallus 
impudicus KAN niet bloeien omdat het geen plant is maar wel een zwam. En 
een zwam die bloemen maakt, die moet nog uitgevonden worden. Een zwam 
is eigenlijk niets anders dan een kluwen van ragfijne draadjes (het mycelium) 
dat je zelden te zien krijgt omdat het in de grond, in het hout van een boom 
of in een ander substraat leeft. Als de omstandigheden qua temperatuur en 
vochtigheidsgraad goed zijn dan produceert de zwam vruchten en dat zijn 
dus de paddenstoelen.  

Net zoals bij de planten is de functie van de vruchten louter gericht op de 
verspreiding van de soort. Bij planten via de zaden die in of op de vrucht 
zitten en bij zwammen gebeurt dat door de sporen die in of op de 
paddenstoel gevormd worden. 

 

De paddenstoel van de Grote Stinkzwam is wel een specialleke. Nu zijn er 
wel meer paddenstoelen met heel bijzondere vormen, maar deze soort 
spreekt toch behoorlijk tot de verbeelding. De naam Phallus verwijst 
uiteraard naar de sterke gelijkenis met het mannelijk geslachtsdeel en 
Impudicus staat voor ‘schaamteloos’. Als je met het label Schaamteloze 
piemel door het leven moet en daarbij ook nog eens een afschuwelijke stank 
verspreidt, dan kan de duivel niet ver uit de buurt zijn. 

Daar komt nog eens bij dat de grote stinkzwam niet gewoon uit de grond 
komt piepen zoals de meeste paddenstoelen. Eerst wordt er een knolvormig 
vruchtlichaam gevormd dat sterk lijkt op een flink ei van zo’n 5 cm groot, 
het zogenaamde heksen- of duivelsei. Dat ei kan verschillende dagen en zelfs 
weken onveranderlijk blijven staan, maar plots barst het open en dan staat 

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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daar op enkele uren tijd een paddenstoel van tussen de 10 en 20 cm in volle 
erectie heerlijk te stinken. 

Meestal ruik ik hem al ver voor ik hem te zien 
krijg. En dat is ook de bedoeling want met 
zijn doordringende aasgeur trekt hij vliegen, 
aas- en mestkevers aan die zich tegoed doen 
aan de olijfgroene smurrie op de hoed. Dit 
kleverig en stinkend goedje bevat de sporen 
van de zwam en het zijn dus de insecten die 
voor de verspreiding zorgen. Na één etmaal 
en soms al na enkele uren is de olijfgroene 
sporenmassa volledig opgesoupeerd waarna 
de hoed van de paddenstoel dezelfde wittige 
kleur heeft als de steel. 

 

Hoewel de geur en het uiterlijk van de 
stinkzwam het tegenovergestelde doen 
vermoeden, is de paddenstoel wel degelijk 
eetbaar. Niet als volgroeid exemplaar maar 
wel als nog gesloten duivelsei dat geurt en 
smaakt naar radijs. Wel eerst de 
onsmakelijke geleilaag verwijderen en 
proberen om daarbij niet te kokhalzen. Eens 
het duivelsei is opengebarsten ontwikkelt 
zich de krachtige aasgeur en heb je vanzelf al 
geen zin meer om je tanden erin te zetten. Maar opgelet, want met de 
consumptie van paddenstoelen moet je steeds heel erg voorzichtig zijn. Voor 
een ongeoefend oog kan het duivelsei gemakkelijk verward worden met een 

Duivelsei 
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jonge stuifzwam of zelfs met een nog niet ontwikkelde amaniet. Beiden zijn 
giftig en in het geval van de amanieten soms dodelijk giftig. Je kan ze dus 
best met rust laten en gewoon visueel of olfactorisch (met de neus) genieten. 

 

De Grote Stinkzwam is een vrij algemene soort die je zowel in loof- als 
naaldbossen, maar ook in parken en tuinen kunt aantreffen. In natte zomers 
kun je hem al vinden vanaf mei, maar de meeste exemplaren tref je aan in 
het vochtige najaar. Volg je neus en probeer deze bijzondere paddenstoel te 
spotten. Veel succes.  
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1. Wolven! Door de vele sprookjesverhalen zijn we er bang van. Maar 
eigenlijk zijn het ook lieve dieren die het naar hun zin hebben in het  
bos.  
 
Weet jij wat deze vleeseters het liefst lusten? 
*Huisdieren, want deze zijn gemakkelijk te vangen. 
of 
*Ze lusten meer wilde dieren 
 
 
 

 
 
 
 
 

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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Vervolledig jij deze tekening?  
Volg de cijfers met een potlood en kleur deze tekening in  .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
Antw. vr1: Ze lusten het meest wilde dieren. Een huisdier kan soms eens op hun bord belanden.   

 
Wil jij ook jouw mooie tekening in ons krantje? Stuur ze door naar info@natuurpuntoosterzele.be 
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Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
DE STOEL IN ‘T GROEN                                DOOR HANNES EN WOUTER 
 
Deze zomer vond onze stoel een nieuwe plek, wat verdoken in het groen 
langs een ‘nieuw’ wandelpad. Hij blijft er nog even staan om nog een 
laatste maal dat dozijn Trappisten te verloten aan wie hem vindt en ons 
verrast met een selfie. 
 
Over verrassen gesproken. Deze zomer ontvingen we een 
hartverwarmend berichtje dat we graag met jullie delen. Het geeft 
immers mooi aan wat we met deze Stoel in ’t Groen wilden bereiken. 
 
“Hier Deserranno Gerard Windekekouter 59A we zijn natuurliefhebbers 
wandelen fietsen en zijn op Vrijdag 30 Juli gaan wandelen en hebben 
voor ons althans een nieuwe wandelweg bewandeld in het 
Hettingenbos, en wij die dachten dat we alle wegels of wandelpaden 
van Groot Oosterzele reeds hadden bewandeld, zijn er al zovele malen 
voorbij gefietst maar deze niet dus, en wat ons opviel die reuze stoel 
ik wou er gezien mijn leeftijd (87) een zitje doen maar dat mocht niet 
van mijn vrouw mijn shortje zou nog vuiler worden als het al was, was 
stevig genoeg dan maar er op staan met mijn propere voeten als bewijs 
zie bijvoegsel, een overtreding sorry zal het nooit meer doen jullie zijn 
er mede gestart in de kerstvakantie 2020 of 2019 ? Elke maand wordt 
hij verzet of is dat al verleden tijd? In ieder geval een goed idee om de 
mens buiten te krijgen doe zo voort veel geluk er mee en bedank.” 
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Bedankt Gerard, we komen je binnenkort ook verrassen ! 
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LAATVLIEGERS SPOTTEN                   MET DIRK 
 
In het kader van het project Meetnetten  
(https://www.natuurpunt.be/pagina/meetnetten) zijn we de voorbije 
maanden enkele keren de uitvliegende vleermuizen gaan tellen die zich 
schuilhouden onder het dak van de kerk van Balegem. Het gaat om een 
broedkolonie van Laatvliegers die al decennia een vast onderkomen gevonden 
hebben in de Sint-Martinuskerk. 
 
Concreet hebben we op vrijdag 11 juni een eerste keer geteld. Op dat 
moment waren er enkel volwassen vrouwelijke vleren aanwezig. We telden 
46 aanstaande vleermuismoeders. Gedurende de tweede helft van juni 
worden de jonge vleertjes geboren. Als alles perfect verloopt, dan krijgt elke 
zwangere moeder één jong. Maar dat het lang niet altijd zo perfect verloopt, 
hebben we deze zomer kunnen ervaren. 

De tweede telling was voorzien voor 17 juli. Rond die tijd van het jaar moeten 
normaal ook de jonge vleertjes al mee uitvliegen. Door beide tellingen met 
elkaar te vergelijken kunnen we inschatten hoeveel jonge vleermuizen er 
bijgekomen zijn. Maar zoals gezegd, loopt niet altijd alles zoals voorzien. We 
telden slechts 43 uitvliegende Laatvliegers. De uitzonderlijk natte en frisse 

Vleermuizen tellen is heel zen, maar nefast voor de nek    
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zomer hadden er voor gezorgd dat er ‘s nachts veel minder insecten 
rondvlogen waardoor de moeders onvoldoende voedsel vonden en dat gaat 
ten koste van de moedermelk. Vleermuizen zijn zoogdieren en de 
melkproductie is cruciaal om de kroost op een gezonde manier groot te 
brengen. Niet dus in 2021. Een latere telling op 23 juli leverde 62 Laatvliegers 
op waaruit we kunnen besluiten dat de groei van de jonge vleertjes trager 
verliep dan normaal en dat minder dan de helft van de moeders erin geslaagd 
is om hun jongen groot te brengen.  
 
Absoluut geen succesrijk jaar voor de Laatvliegers en bij uitbreiding 
waarschijnlijk ook voor de andere vleermuissoorten. Hopelijk brengt de 
zomer van 2022 beterschap.  
  
 
PLANTEN, ZWAMMEN EN BEESTJES ZOEKEN                       MET DIRK EN JEAN-LUC 
 
Zoals het al enkele jaren de gewoonte is, 
zijn we ook tijdens de voorbije 
zomermaanden op zoek gegaan naar wat er 
zoal leeft in ons natuurgebied Gondebeek. 
Sien en haar twee flinke zoontjes waren ook 
van de partij.  
Hieronder lees je hoe zij het hebben 
ervaren. 
 
Regen of niet, we trokken deze namiddag 
natuurgebied Gondebeek in, tot donder en 
bliksem ons uiteindelijk naar veiliger 
oorden joeg. Veel vlinders en andere 
beestjes waren in dit natte weer niet te 
zien, maar toch fijn om even op 
ontdekking te gaan!  
 
Tijgerspinnen met hun typische zigzag op 
hun web, bruine en groene kikkers, 
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verschillende vlinders, witte reuzen, 
zweefvliegen, lantaarntjes en gallen... 
Prachtige moesdistels, heelblaadjes, 
moerasspirea, kattestaarten, 
egelboterbloem,... zijn maar enkele van de 
vele soorten. En bij elke stap de heerlijke 
geur van watermunt! Zalig!  
Leuk om op speurtocht te gaan door dit 
steeds biodiverser wordend natuurgebied! 
 
Sien 
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DE NACHT VAN DE GONDEBEEK          MET BARBARA EN WOUTER 
 
We konden weer onze tenten opstellen op de weide in de Gondebeek. En ja, 
en of dat we ervan genoten hebben. De weergoden hielden zich net een 
avond gedeisd zodat we gezellig rond het kampvuur konden bijpraten na een 
lange tijd.  
 
Onze kleine Natuurpunters rookten stokken in het vuur en goochelden met 
Marshmallows ….  En ook de oudere punters lieten zich niet onbetuigd in het 
rokerig roosteren van deze zoete spekken. 
 
Dirk leidde ons nog op een avondwandeling met vleermuizen en uilen door 
het natuurgebied en we hielden halt bij de nachtvlinderval. 
 
De nacht valt over de Gondebeek om met niets anders dan uil-geroep op de 
achtergrond in slaap te vallen.  
 
’s Morgens nog een warme koffie en een pannenkoek als ontbijt, wat wenst 
een mens meer dan natuur, gezelligheid. Unieke ervaring, voor herhaling.  
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RODELANDDAG 

 

 
 
De eerste Rodelanddag is voorbij! Op 16 stopplaatsen kon je kennismaken 
met het Rodelandproject. Een heleboel fietsers en wandelaars passeerden 
langs onze stop in de Gondebeekvallei. Ze kregen een woordje uitleg over 
ons natuurgebied en hoe onze inspanningen hier bijdragen aan het 
Rodelandproject. Dé blikvanger was echter onze grote bokaal met 
waterdiertjes, vers geschept uit de poelen in de Gondebeekvallei. Natuurgids 
Carla liet jong en oud kennis maken met allerlei libellenlarven, salamanders, 
kikkersvisjes, muggenlarven, visjes, watertorren en nog veel meer. Wist je 
dat volwassen libellen slechts enkele weken leven maar dat ze als larve 
meerdere jaren doorbrengen in een poel? 

De fietsroute van de Rodelanddag blijft nog aangeduid tot en met 12 
november. Meer info op www.rodeland.be 
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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 

BEHEERWERKEN NATUURGEBIED GONDEBEEK          MET JEAN-LUC EN DIRK 
 
De werkdagen in natuurgebied Gondebeek vinden zoals steeds plaats op de 
laatste zaterdag van elke maand. Uitzonderlijk vervalt de werkdag van 
september! De volgende werkdagen zijn dus gepland op 30 oktober en 27 
november. Tussen Kerst en Nieuw nemen we een beetje vakantie. 
 
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 voor wie na het werk de 
honger wil stillen. 
 
LET OP: Extreme weersomstandigheden kunnen soms roet in het eten gooien. 
Lastminutewijzigingen worden steeds op onze website 
www.natuurpuntoosterzele.be vermeld. 
 
 
 
BEHEERWERKEN NATUURGEBIED ETTINGE             MET ANNELIES EN MATHIEU 
 
Vanaf deze maand kan je ook terecht voor een gratis workout in Ettingebos! 
We plannen vaste werkmomenten elke tweede zaterdag van de maand. Voor 
2021 zijn dit dus 9 oktober, 13 november en 11 december. 
 
Zin om mee te helpen, geef een seintje aan Annelies 
(annelies_sevenant@hotmail.com) of Mathieu (mathieu.wille@gmail.com). 
We voorzien telkens een mix van lichter en zwaarder werk zodat iedereen 
kan meehelpen. Kort op voorhand sturen we telkens nog een mailtje met wat 
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er op het programma staat zodat je je mentaal en fysiek kan voorbereiden 
en eventueel extra materiaal kan meebrengen.  
 
Praktisch: afspraak aan Hettingen (aan het grote infobord). We beginnen om 
9u en ronden af rond de middag met een boterham of kommetje soep. Ben 
je wat later en/of moet je vroeger vertrekken, ook geen probleem! 
 
 
BOS VOOR IEDEREEN 
 
Zondag 31 oktober 2021, 13u30 
 
Uitstel is gelukkig geen afstel. Op 31 oktober kunnen we jullie eindelijk 
“officieel” laten kennismaken met ons nieuwe project Ettingebos, het 
grootste boscomplex centraal in onze gemeente. We geven jullie een bosbad 
met een “bos voor iedereen”-wandeling.   
 
Op vijf boeiende plekken houden we tijdens de wandeling halt en verwennen 
we groot en klein met weetjes, vragen en zinnenstrelende ervaringen. Een 
boswandeling zal nadien nooit meer hetzelfde zijn.  
 
We sluiten feestelijk af met een hapje en een drankje om Ettinge gepast in 
te huldigen. 
 
Praktisch: afspraak aan Stokerij Van Damme (Issegem 2, Balegem) om 13u30. 
Om de gepaste hoeveelheid catering te voorzien vragen we om vooraf in te 
schrijven door een mailtje te sturen naar info@natuurpuntoosterzele.be met 
vermelding “bos voor iedereen” en het aantal volwassenen/kinderen.  
Inschrijven kan ook via dit formulier:  
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DAG VAN DE NATUUR - GONDEBEEK 
 
27 november 2021  
 
Tijdens de Dag van de Natuur leef je je helemaal uit in een prachtige 
omgeving, namelijk ons natuurgebied de Gondebeekvallei. We gaan er wilgen 
knotten, takkenwallen aanleggen, bomen en struiken planten, poelen 
onderhouden en nog heel wat meer. Zweten voor meer en betere natuur dus. 
Je maakt er ook kennis met de vrijwilligers die het hele jaar door de natuur 
in je buurt beheren. 

We zorgen er voor dat iedereen aan de slag kan, van de allerjongsten tot de 
alleroudsten. Kom dus gerust met het hele gezin. Vele handen maken niet 
alleen licht werk maar maken het werk ook een heel stuk gezelliger. Na het 
werk lunchen we samen in volle natuur. 

Afspraak aan de Gondebeekvallei (ingang Neerstraat, Gontrode). We 
beginnen om 9u en stoppen rond 12u30 voor de lunch. Ben je wat later en/of 
moet je vroeger vertrekken: geen probleem! Draag gepaste kledij.  

We vragen om in te schrijven zodat we kunnen zorgen voor voldoende 
catering en je persoonlijk kunnen verwittigen mocht de werkdag niet 
doorgaan. Weersomstandigheden en dergelijke kunnen soms roet in het eten 
gooien. 

Graag inschrijven via info@natuurpuntoosterzele.be of via dit formulier:  
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WINTERWANDELING IN OVERSTROMINGSGEBEID DROOGHOUT   MET JEAN-LUC EN DIRK 
 
12 december 2021  
 

Deze winter trekken we onze wandelschoenen aan voor een tocht door het 
Provinciaal natuurdomein Drooghout te Moortsele. Wat oorspronkelijk 
aangelegd werd als overstromingsgebied, werd in de loop der jaren 
stelselmatig uitgebouwd tot een gevarieerd en waardevol natuurgebied. Wist 
je bijvoorbeeld dat er in Drooghout 65 soorten wilde bijen voorkomen? 
Hiervan staan 4 op de rode lijst van bedreigde soorten. Recent kocht het 
Agentschap voor Natuur en Bos ook nog eens een aanliggend bos van 8 ha. Zo 
staat het gebied een mooie toekomst te wachten als Europese topnatuur! 

Als je mee wil komen genieten van de pracht en stilte die Drooghout ook te 
bieden heeft in de winter:  we spreken stipt af om 14 uur aan het station van 
Moortsele. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur. Graag kledij voorzien 
aangepast aan de weersomstandigheden. Het gebied is niet toegankelijk voor 
kinderwagens. 
 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE 2022 
 
16 januari 2022 
 
Het is nog even maar zet het alvast in je agenda: onze nieuwjaarsreceptie 
2022 gaat door op zondag 16 januari! Iedereen is welkom voor een drankje 
en een hapje. Zoals gebruikelijk kijken we even terug op het voorbije jaar 
en stellen we onze toekomstplannen voor. Ken je iemand die graag eens 
kennis wil maken met de werking van Natuurpunt? Nodig hem/haar zeker uit! 
 
Speciaal voor Natuurpunt Oosterzele zal DUO ABBRACCIO hun 
familievoorstelling Bliesblaasbloesss spelen. Meer info volgt! 
 
  



Jaargang 28 nummer 4 
 

V.U. Bart Vleminckx, Vijverhoek 9  -  9860 Oosterzele 26 

Oosterzele 

 
 
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 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 
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Activiteiten oktober-november-december 2021 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag  
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Zondag  

 
9 okt 
 
 
30 oktober 
 
 
31 oktober 
 
 
13 november 
 
 
27 november  
 
 
11 december 
 
 
12 december 
 
 
16 januari 
 

 
9u 
 
 
9u 
 
 
13u30 
 
 
9u 
 
 
9u 
 
 
9u 
 
 
14u 
 
 
 

 
Beheerwerken Ettingebos 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Bos voor iedereen 
 
 
Beheerwerken Ettingebos 
 
 
Dag van de natuur 
Beheerwerken Gondebeek 
 
Beheerwerken Ettingebos 
 
 
Winterwandeling Drooghout 
 
 
Nieuwjaarsreceptie 

 
Hettingen (aan 
het infobord) 
 
Neerstraat, 
Gontrode 
 
Stokerij Van 
Damme 
 
Hettingen (aan 
het infobord) 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
Hettingen (aan 
het infobord) 
 
Station 
Moortsele 
 
De Kluize 
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