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Editoriaal 
 
De afgelopen weken waren we druk bezig met het controleren van de 
nestkasten voor Steenuil en Kerkuil en daarna het ringen van de jongen. 
Vooral voor Steenuil lijkt het een goed jaar te worden. Mensen vragen vaak 
waarvoor het ringen nodig is. Aan de hand van de identieke code (over gans 
België) kunnen we de dieren later individueel opvolgen. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld verkeersslachtoffers traceren, maar ook zien hoe ver ze van hun 
geboorteplek weg gaan of hoe oud ze worden. Zo is bijvoorbeeld een 
“Oosterzeelse” kerkuil opgedoken in de Vendée in Frankrijk, zo’n 650 km ver. 
Een echte migrant dus! 
 
De komende periode zetten we vooral in op beheer en studie van ons 
natuurgebied Gondebeek met een aantal werkmomenten en een 
biotoopstudie. Je kan ons ook vinden op Film in het Bos en het parkconcert 
op 23 augustus waar we de bar doen. In September slaan we weer de handen 
in elkaar met een aantal andere verenigingen  voor een nieuwe editie van 
Tapis d’amis. 
 
In oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. We formuleren momenteel 
onze grieven en wensen op het vlak van natuur en milieu voor de komende 
bestuursperiode (“een memorandum”) die we zullen overmaken aan alle 
partijen met de vraag hun standpunt kenbaar te maken. Hun antwoorden 
hierop willen we meegeven in de volgende nieuwsbrief. 
 
Een punt waar mijn inziens alvast zeker werk van moet gemaakt worden is 
onze gemeente beter beveiligen tegen wateroverlast door brongericht in te 
zetten op integraal waterbeheer en erosiebestrijding. De onweders van de 
afgelopen periode hebben nog maar eens aangetoond hoe problematisch dit 
is en dit zal in de toekomst alleen maar erger worden. Extra natuur is hiervoor 
een deel van de oplossing! Verder in de nieuwsbrief kan je een opiniestuk van 
Natuurpunt hierover lezen. 
 
Graag tot binnenkort, Mathieu
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Kerkuilen in de kerken van Landskouter en Moortsele 

Eind 2017 kregen we een melding van kerkuilen die geprobeerd hadden om 
in een schoorsteen van de pastorij van Landskouter te broeden. Daarom werd 
in samenspraak met de plaatselijke kerkfabriek afgesproken om een 
kerkuilkast te plaatsen in de naastgelegen kerk. Meteen werd ook in de 
kerktoren van Moortsele een dergelijke kast aangebracht. Met dank aan Rudy 
Bockstaele die de werkzaamheden uitgevoerde. Het is nu afwachten of de 
kerkuilen deze nestgelegenheden geschikt vinden om hun kroost in groot te 
brengen. 
 
Landskouter 

 
 

NATUURNIEUWS 
UIT DE REGIO 

(DF) 

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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Opinie: Wat na de modderstromen? Enkel brongerichte maatregelen 
kunnen erosieproblematiek stoppen. 

 
(Chris Steenwegen, Algemeen directeur Natuurpunt voor VRT Nieuws naar 
aanleiding van de recente onweders en overstromingen) 
 
Het begint een jaarlijks terugkerend fenomeen te worden: grote 
hoeveelheden water en modder stroomden vorige week opnieuw door 
straten, huizen en natuurgebieden. Goedbedoelde erosiemaatregelen zoals 
dammen en grasstroken zullen - met de klimaatverandering in het 
achterhoofd - niet volstaan. 
 
Erosiebeleid 
Hoe stoppen we de modderstromen? Met een ernstig erosiebeleid. Ondanks 
de evidente winst van een doortastend beleid om erosie aan te pakken, wordt 
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hiermee getalmd. Vrijheid van teelt – planten waar en wat je 
wilt, ook als dat tot erosie en overstromingen leidt - lijkt een heilig huis in 
Vlaanderen. 
Maar vruchtbare grond is een onvervangbaar kapitaal. 
Het is maar de vraag of het telen van aardappelen en maïs op steile hellingen 
nog verantwoord is als dat betekent dat burgers aan de voet van die helling 
daarvoor moeten dweilen, pompen en betalen. 
Waarom wordt aan woningbouwers in overstromingsgebied wel gevraagd om 
waterbestendig te bouwen, maar aan boeren in datzelfde gebied niet om het 
land waterbestendig te verbouwen? 
Boeren die daarvoor hun bedrijfsvoering moeten aanpassen, kunnen ook daar 
een duw in de rug gebruiken via het landbouwbeleid. Belastinggeld om 
maïsvlaktes in de valleien terug om te schakelen naar weiland, rendeert voor 
de maatschappij. Zeker als er bij herhaling schadevergoeding moet betaald 
worden. Voorkomen is veel goedkoper dan telkens te moeten genezen. 
 
Ruimte 
Om zomeronweders op te vangen is veel meer ruimte voor water nodig. Die 
ruimte moet ook stroomopwaarts gezocht worden, langs de kleinere 
waterlopen. In de grotere valleien moet de vrije overstromingsruimte 
dringend verbreden. 
In Vlaanderen moeten we nog 29.000 hectare natuur realiseren volgens de 
afspraken uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Een aanzienlijk deel 
daarvan kan in de valleien komen. Wie breekt de lans voor voldoende ruimte 
voor water in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat momenteel in opmaak 
is? 
 
Redding in zicht voor de Es? 
 
In natuurlijke bossen bestaat een evenwicht tussen boomsoorten en hun 
ziekteverwekkers. Maar wanneer exotische ziektes in een nieuwe omgeving 
terechtkomen, dan kan dat evenwicht helemaal verstoord worden. Onze 
inheemse soorten blijken dan niet over de specifieke genen te beschikken die 
hen resistent kunnen maken tegen een ziekte. Gevolg: de ziekte groeit uit 
tot een ware epidemie. Precies dat gebeurde met de schimmel Vals 
essenvlieskelkje, afkomstig uit Azië, die in Europa massaal essentaksterfte 
veroorzaakt bij de Gewone es. Zieke bomen zijn te herkennen aan hun dorre 
bladeren, zwarte plekken, littekens en afgestorven takken. 
 
De Es is echter van uitzonderlijk ecologisch belang voor België. We hebben 
maar een beperkt aantal loofbomen en daar is de Es er een van. Het is 
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bovendien een van de weinige boomsoorten die goed gedijen 
in biotopen zoals bronbossen en valleibossen. Het verdwijnen van de Es zou 
die ecosystemen dus drastisch veranderen. De Es heeft ook bladeren die 
gemakkelijk composteren en dat zorgt voor een kwaliteitsvolle humuslaag in 
Essenbossen. Aangezien de Es ook veel licht doorlaat, creëert hij een goede 
omgeving voor kruiden en andere ondergroei. 
 
Onderzoekers van het INBO bestudeerden gedurende vijf opeenvolgende 
jaren de symptomen van de essenziekte bij 5100 essen uit 51 gebieden in 
Europa. Eind 2017 was 62,8 % van de essen afgestorven. Tegelijk bleek dat 
161 bomen (3,2 %) veel minder vatbaar waren voor de ziekte. De 
onderzoekers gebruikten enten en stekken van deze minder vatbare essen om 
verder te kweken en te onderzoeken waarom ze nauwelijks reageren op de 
schimmel. De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend. Zo zijn 10 % van de 
zaailingen die opgekweekt werden uit zaden van gezonde essen uit Litouwen 
(waar de ziekte al sinds midden de jaren 1990 voorkomt), ook weinig vatbaar 
voor de ziekte. Voor de Vlaamse essen (waar de ziekte voorkomt sinds 2007) 
is de resistentie van nakomelingen voorlopig nog maar 3,7 %. Als deze 
gezonde essen op hun beurt gezonde nakomelingen opleveren, kunnen we op 
termijn een nieuwe zaadbron aanleggen waaruit weer nieuwe gezonde 
populaties van de Es kunnen ontstaan. 
 
De onderzoekers zoeken daarom gezonde Essen in Vlaanderen. Zo hopen ze 
een brede collectie uit te bouwen met een hoge genetische diversiteit. 
Iedereen die daarbij wil helpen, kan dat melden via waarnemingen.be (voer 
in het opmerkingenveld ‘gezond’ in). Ook jij kan dus helpen als je gezonde 
Essen in Oosterzele weet staan! 
 
 
Beplant het landschap 
 
Wil jij een houtkant, heg, bomenrij, hoogstamboomgaard of bos planten? 
Voldoet jouw aanplanting aan bepaalde voorwaarden, dan betaalt de 
provincie 80 % van de kosten. Stroop je zelf de mouwen op, dan krijg je het 
plantgoed en beschermingsmateriaal zelfs helemaal gratis. 
Alle info vind je op www.oost-vlaanderen.be 
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Het beheer van ons natuurgebied de Gondebeek vraagt wel wat werk. 
Aanplantingen, maaien van graslanden, knotten, verwijderen van exoten, 
onderhoud van wandelpaden … We doen het allemaal! Daarom komen we 
elke laatste zaterdag van de maand samen voor een werkdag (28 juli, 25 
augustus en 29 september). 
 
Wil je zelf eens de handen uit de mouwen steken in het midden van de 
natuur! Of kom je liever gewoon eens een kijkje nemen? Het is een ideale 
gelegenheid om je hoofd helemaal leeg te maken! Iedereen, van klein tot 
groot, is welkom! 
 
Naast het fysieke werk vraagt het beheer van een natuurgebied ook een 
degelijke kennis van de soortenrijkdom in dat gebied. Op die manier kan het 
beheer afgestemd worden op het behoud van die soorten en kunnen we 
maatregelen nemen om de biodiversiteit te verhogen. Daarom doorkruisen 
we meerdere keren per jaar ons natuurgebied de Gondebeek. Telkens worden 
zowel planten, dieren als zwammen geïnventariseerd en aan ons lijstje 
toegevoegd. De resultaten worden ingegeven op waarnemingen.be. 
 
Alle informatie vind je verder in deze nieuwsbrief. 
 
 

NATUURGEBIED 
GONDEBEEK 

(JL) 

In deze rubriek berichten we over ons natuurgebied 
in Landskouter 
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Boomkruiper (Certhia brachydactyla) 

In onze tuin staan een tiental behoorlijk volgroeide bomen. Ruim 
onvoldoende voor boomklevers, maar blijkbaar heel geschikt voor een 
koppeltje boomkruipers. Tijdens de wintermaanden zien we ze heel 
regelmatig de boomstammen afschuimen op zoek naar iets eetbaars. En dat 
durft wel eens knap lastig worden want in tegenstelling tot de meeste andere 
insecteneters, migreren de boomkruipers in de herfst niet naar het zuiden. 
Sommige collega’s insecteneters die ook hier overwinteren hebben daartoe 
een aparte overlevingsstrategie ontwikkeld. Hun darmstelsel past zich bij de 
seizoenswissel aan zodat ze kunnen overschakelen op zaden, vruchten en 
noten.  

De pimpel- en koolmees behoren tot die groep. Maar dat is niet het geval bij 
de boomkruipers, die kunnen enkel 
insecten verteren. In de 
wintermaanden moeten ze daarom de 
hele dag ijverig op zoek gaan naar 
voedsel en dat doen ze op een 
bijzondere manier. Ze vliegen naar de 
voet van de boom waarna ze met 
kleine rukjes als een muis langs de 
stam omhoog klauteren. Ondertussen 
worden alle kieren en spleten 
nauwlettend afgezocht naar minuscuul 
kleine spinnetjes, kevertjes, larven of 
ander klein grut. In tegenstelling tot 
de boomklevers kunnen ze daarbij 
alleen naar boven klimmen. Eenmaal 

boven in de boom  aangekomen, vliegen ze naar de volgende stamvoet. Zo 
worden alle bomen in de omgeving elke dag weer nauwkeurig afgewerkt. De 
korte, stevige staartpennen worden daarbij op ‘spechtse wijze’ als extra 
steun gebruikt. Omdat ze alleen maar van die heel kleine kriebelbeestjes 
eten, moeten ze de hele dag flink doorwerken om voldoende voedsel binnen 
te krijgen. Ook een strenge winter kunnen ze meestal vrij goed overleven 

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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omdat ze met hun lange, spitse snavel altijd nog wel wat uit de kieren en 
spleten weten te peuteren. Alleen als het ijzelt en de stammen en takken 
bedekt raken met een ondoordringbaar ijslaagje dan wordt overleven een 
hele klus. 

Hun nest bouwen ze in een brede barst in een muur, achter een groot stuk 
loshangende schors, een nauwe boomholte of iets dergelijks. Je kan ze ook 
helpen door een nestkast te plaatsen, maar zorg er dan wel voor dat ze 
aangepast is aan de soort en dat de invliegopening lang en smal is en steeds 
aan de zijkant van de kast zit, dicht tegen de stam aan. Zoek maar eens op 
het internet en je zal tal van mogelijke uitvoeringen vinden. 

Een boomkruiper observeren is niet eenvoudig want door hun perfecte 
schutkleuren vallen ze helemaal niet op wanneer ze tegen een boomstam 
naar boven klimmen en als ze voelen dat ze bekeken worden dan verschuilen 
ze zich onmiddellijk aan de andere kant van de stam. Hun gezang valt wel op 
en eens je het kent hoor je het heel dikwijls, zowel in als buiten het bos. Het 
is een heel hoog deuntje dat klinkt als tsjie stjie tierelierelier, soms met een 
trilling aan het einde. Probeer hun zang maar eens te herkennen. Het lukt je 
vast. Succes en geniet ervan. 
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Wat eet Vosmos vandaag?          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Maak er je eigen ‘fantasiedier’ van! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

Welk konijn hoort er niet bij? 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Jaargang 25 nummer 2 
 
 

 
 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 15 

Oosterzele 

Zoek de 12 verschillen. 

 
.  
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Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
AMFIBIEËNOVERZET 
Amfibieën trekken na de winter van hun winterschuilplaats naar de 
broedplaats en niet zelden moeten ze daarbij drukke wegen oversteken. 
De voorbije maanden hebben we naar jaarlijkse gewoonte deze beestjes 
over de weg geholpen. Deze keer kregen we daarbij hulp van enkele 
vrijwilligers en die konden we best gebruiken want het was een 
behoorlijk drukke overzet, een recordjaar met 1290 padden, 38 kikkers 
en 6 salamanders.  
  
Samen met enkele anderen hadden Griet en Sam aangeboden om te 
helpen bij de overzetactie. Hieronder leest u hun ervaringen: 
 
Toen wij in een nieuwsbrief van Natuurpunt lazen dat er vrijwilligers 
gezocht werden voor de amfibieënoverzet 2018 hebben wij ons meteen 
ingeschreven. Na een korte briefing half februari en een bezoekje aan 
de twee overzetplaatsen, waren wij volledig klaar om onze 
maandagavondshift op te nemen. We werden op de hoogte gebracht 
over de soorten padden, kikkers en salamanders die we zouden 
terugvinden in de emmers die geïnstalleerd waren aan de 
overzetplaatsen. We wisten ook hoe we de aantallen correct konden 
registreren op de site van Natuurpunt. Nu was het enkel nog wachten 
op een warme en vochtige nacht en het startsein om de eerste diertjes 
te kunnen overzetten. Door de late winterprik begon de trek dit jaar 
pas op 6 maart. De eerste dagen ging het nog slechts over een paar 
padden per nacht, vanaf 9 maart kwam het seizoen volop op gang met 
tientallen tot soms meer dan honderd padden per avond en af en toe 
een kikker of salamander.  
Het was voor ons telkens een spannend en ontspannend moment om de 
trekplaatsen te gaan controleren. Tegelijk was het fantastisch en zeer 
leerrijk om te ontdekken wat er zich tijdens de eerste lentenachten 
afspeelt in en rond de kweekpoelen.   
We zijn zeer blij met het eindrapport van de overzet 2018: meer dan 
1.300 amfibieën werden de voorbije weken veilig naar hun poel 
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gebracht. Het bewijs dat de overzet een nuttig en noodzakelijk initiatief 
is waar wij ons ook de komende jaren graag voor engageren.  
Griet en Sam 
 
CURSUS NATUURVERKENNER   
 
Weet u  …. 
 
Weet u dat er dit voorjaar een cursus Natuurverkenner is gegeven in 
Oosterzele? 
Naast mijzelf waren er nog 20 medecursisten die zich hebben 
ingeschreven. 
Ik zal u eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niet wist wat de cursus zou 
inhouden, maar omdat ik nieuw ben in de omgeving, op mijn manier de 
natuur een warm hart toe draag en de cursus zich toespitste op 
Oosterzele, besloot ik mij in te schrijven. En ik ben blij dat ik dat gedaan 
heb. Tja, en wat krijg je dan zoal te horen en te zien? Veel! Heel veel! 
 
Want, weet u … 
dat Natuurpunt Oosterzele waanzinnig enthousiaste vrijwilligers heeft? 
dat de medecursisten al even leuk en enthousiast zijn? 
hoe het Vlaamse landschap ontstaan is? 
dat grote delen van het Vlaamse landschap geërodeerd zijn? 
hoe het komt dat de getuige heuvels er zijn?  
dat het Vlaamse landschap globaal afloopt naar het noordoosten? 
en hoe dit komt? 
dat ‘natuur’ door iedereen anders beleefd wordt? 
dat alle natuur in Vlaanderen beheerd wordt? 
dat natuurbeheer betekent keuzes maken? 
dat de natuur toch haar eigen gang gaat? 
dat strandstoelbeheer uiteindelijk resulteert in bos? 
op welke plaatsen in Vlaanderen u bos aantreft? 
dat ‘oude’ bossen al te zien zijn op de Ferraris-kaarten?  
dat de Gondebeek een prachtige vrij meanderende beek is? 
dat het land van 't Hof van Ghinderomme ontstaan is door ontginning 
door monniken? 
dat de Gondebeekvallei kan onderlopen? 
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dat er 3 soorten salamanders leven in de Gondebeekvallei? 
wat de verschillen zijn tussen het mannetje en het vrouwtje van de 
vinpootsalamander? 
dat de alpenwatersalamander een inheemse salamander is? 
dat de bruine kikker ook groen kan zijn? 
dat de gewone pad in het voorjaar massaal naar de poelen trekt? 
dat exoten bestrijden soms vechten tegen de bierkaai is? 
dat veel dieren groenverbindingen nodig hebben waarlangs ze zich 
kunnen verplaatsen? 
dat wegen, maar ook zelfs kleine paden al een hindernis kunnen zijn? 
dat in de natuur symbiose vaak onontbeerlijk is? 
dat ook natuurpunt niet zonder partners kan? 
dat het aantal insecten in Vlaanderen schrikbarend terugloopt? 
waar de vleermuizen in Oosterzele overwinteren? 
 
Weet u 
dat ik al een beetje wist, maar heel veel ook niet? 
dat het bovenstaande maar een fractie is van wat er aan bod kwam? 
dat mij duidelijk is geworden hoe complex, fascinerend en schoon de 
natuur is? 
 
dat ik waarschijnlijk namens alle cursisten spreek als ik zeg:  
“Bedankt Dirk, Frank, Thijs, Jean-Luc, Chris, andere Dirk, Annelies, 
Sofie, Yves, Jos en Bart. Het was geweldig.” 
 
Gerard Tor, cursist Natuurverkenner 
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LENTEWANDELING IN HET AELMOEZENIJEBOS  
 

 
 
 
GEZINSDAG CURSUS NATUURVERKENNER   
 
De gezinsdag ging ditmaal door in Natuur Educatief Centrum “de 
Pastorie” in Herzele. In het prachtige kader van de natuurtuin van het 
NEC vergasten we klein en groot op een 5-tal workshops: 
kriebelbeestjesdierentuin, een reuzennest bouwen, “wat hoort niet 
thuis in het bos”, waterdiertjes zoeken en natuurcrea. We sloten af met 
een pot luck (picknick samengesteld uit bijdrages van alle deelnemers). 
De gezinsdag was tevens de afsluiter van de cursus Natuurverkenner. Als 
laatste deel van de cursus werden de deelnemers gevraagd te 
participeren in de organisatie van een publieksactiviteit. We willen alle 
deelnemers graag nog eens bedanken voor hun enthousiasme en inzet 
tijdens de verschillende opleidingsonderdelen. We hopen dat ze met de 
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opgedane ervaringen en kennis aan de slag gaan om nog meer te 
genieten van en in de natuur. 
 
CONTROLE VAN DE NESTKASTEN VAN STEENUIL EN KERKUIL 
 
Momenteel zijn we druk bezig de nestkasten van de uilen te controleren 
op jongen, “pulli” genaamd. Op basis van de grootte van de jongen 
schatten we dan in wanneer ze de leeftijd bereikt hebben om geringd 
te worden. Aan de hand van de ring met unieke code, kan later 
informatie verzamels worden. Als er een dode uil gevonden wordt, kan 
dan bv. nagegaan worden waar hij geboren is, hoe ver hij van zijn 
geboorteplaats uitgeweken is, hoe oud hij geworden is, ...  
 
Het eerste nestje van vier Steenuiltjes werd ondertussen reeds geringd, 
met de hulp van enkele enthousiaste kinderen. Volgende week volgt nog 
een nestje, en ondertussen worden de Kerkuilkasten gecontroleerd. 
Hopelijk wordt het weer even succesvol als de voorbije jaren wanneer 
we toch steeds tussen de 5 en 10 kerkuiljongen hadden. 
 

        
 
 
 
  



Jaargang 25 nummer 2 
 
 
 
 

 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 21 

Oosterzele 

… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 
WERKDAGEN IN HET GONDEBEEK RESERVAAT 
 
Elke laatste zaterdag van de maand (28 juli, 25 augustus en 29 september). 
 
Het beheer van ons natuurgebied de Gondebeek vraagt wel wat werk. 
Aanplantingen, maaien van graslanden, knotten, verwijderen van exoten, 
onderhoud van wandelpaden … We doen het allemaal! Daarom komen we 
elke laatste zaterdag van de maand samen voor een werkdag. 
Wil je zelf eens de handen uit de mouwen steken in het midden van de 
natuur! Of kom je liever gewoon eens een kijkje nemen? Het is een ideale 
gelegenheid om je hoofd helemaal leeg te maken! Iedereen, van klein tot 
groot, is welkom! 
 
Praktisch: afspraak aan de Gondebeek (ingang Neerstraat, Gontrode). We 
beginnen om 9u en stoppen meestal rond 14u. Ben je wat later en/of moet 
je vroeger vertrekken: geen probleem! Draag gepaste kledij. 
Weersomstandigheden en dergelijke kunnen soms roet in het eten gooien. 
Lastminutewijzigingen worden steeds op de website weergegeven! 
 
Catering wordt voorzien, maar graag een seintje op voorhand naar  
0477/930 325 of jean_luc_eggermont@hotmail.com voor wie de honger wil 
stillen. 
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NATUUR.CAFÉ BIJ FILM IN HET BOS 
 
Vrijdag 17 augustus 2018 

 
 
Iedere zomer trekt BOS+ samen met de Gezinsbond en tal van lokale partners 
het bos in voor een heuse Film in het Bos-tournee. Een speciale belevenis, 
met de kinderen een film gaan bekijken op een open plek in het bos. Vooral 
omdat het 's avonds doorgaat: de vogels beginnen hun avondzang, de wind 
ruist door de bladeren, het wordt stilaan donker, ... Een heerlijke 
bosbelevenis voor jong en oud, een leuke avond in een uniek levend decor! 

Deze voorstelling in het Aelmoeseneiebos is een initiatief van BOS+, 
Gemeente Oosterzele, Gemeente Melle, ForNaLab en Gezinsbond. Op het 
programma staat de animatiefilm Sing uit 2016. Natuurpunt Oosterzele zorgt 
met een Natuur.Café voor een drankje en knabbel aan democratische 
prijzen. Met de opbrengst zorgen we voor meer natuur in Oosterzele! 

Praktisch 

Afspraak aan Geraardsbergsesteenweg 267 te Melle-Gontrode. 
Parkeerplaatsen zijn beperkt, dus wie kan, komt bij voorkeur met de fiets of 
te voet. De deuren gaan open om 20u en de film start om 21u. Best een 
dekentje meebrengen. Bij regenweer wordt de film binnen vertoond. 
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Inschrijven is verplicht en kan via www.bosplus.be. Tarief: €4 volwassene, 
€2 kind (< 13 jaar) & Gezinsbondleden aan halve prijs. 

 
BIOTOOPSTUDIE 
 
Zaterdag 18 augustus 
 
Naast het fysieke werk vraagt het beheer van een natuurgebied ook een 
degelijke kennis van de soortenrijkdom in dat gebied. Op die manier kan het 
beheer afgestemd worden op het behoud van die soorten en kunnen we 
maatregelen nemen om de biodiversiteit te verhogen. Daarom doorkruisen we 
meerdere keren per jaar ons natuurgebied de Gondebeek. Telkens worden 
zowel planten, dieren als zwammen geïnventariseerd en aan ons lijstje 
toegevoegd. De resultaten worden ingegeven op waarnemingen.be. 
 
Deze keer is het hoogzomer en dat betekent dat allerhande insecten, vogels 
en ander dierlijk leven aanwezig zullen zijn. Wil je leren hoe je planten en 
dieren op naam kan brengen, heb je reeds enige voorkennis of ben je al een 
expert? Het maakt niet uit, iedereen is welkom, jong en oud! 
 
Praktisch 
Afspraak aan de Gondebeek (ingang Neerstraat, Gontrode) om 14u30 stipt. 
Het einde is voorzien rond 17u. 
 
Als je over een loepepotje, vlindernetje, planten- of insectengids beschikt, mag 
je die zeker meenemen! 
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PARKCONCERT 
 
Donderdag 23 augustus  

 
 
Ook dit jaar zijn er in augustus de parkconcerten. Op vier donderdagavonden 
kan je in de feeërieke pastorietuin van Moortsele genieten van fantastische 
sfeer en muziek. De organisatie is in handen van de gemeentelijke 
cultuurdienst GC De Kluize en de parkbar wordt telkens verzorgd door een 
Oosterzeelse vereniging. Op 23 augustus is dit Natuurpunt Oosterzele! Die 
avond staat 'Vrijdag' op het podium, dat is één zanger/gitarist en drie blazers, 
met een grotendeels Nederlandstalig repertoire gaande van swingende blues 
tot melancholische folk. Alle muzikanten zijn geboren en getogen in 
Bottelare. Lang geleden speelden ze er samen in de lokale Harmonie, maar 
sindsdien verdienden ze hun sporen bij bands als Fatback Brassband, Alaska, 
Mudcookies, Mokambo, Skarminkels en Orkesta Mendoza. Hun invloeden zijn 
Blaze Foley, Hank Williams, Bob Dylan, CW Stoneking, Nick Drake, Tom Waits, 
Ben Harper, Ry Cooder, Kurt Vile... . 
 
Kom dus zeker meegenieten en drink iets aan de parkbar. Zo steun je 
Natuurpunt Oosterzele en zorg je mee voor meer natuur in Oosterzele. 
Vergeet niet om ook familie, vrienden en buren mee te nemen! We verdelen 
trouwens de totale opbrengst van de vier avonden onder alle partners. Zo 
heb je een excuus om alle vier avonden te komen! Alle info over de artiesten 
staat op de website van GC De Kluize. 
 
Praktisch 
Afspraak om 20u30 in de pastorietuin van het Erfgoedhuis (Sint-Antoniusplein 
10, Moortsele). Niet alleen op donderdag 23 augustus, maar ook op 2, 9 en 
30 augustus! Toegang is gratis. 
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TAPIS D’AMIS 
 
Zaterdag 22 september 2018 
 

 
 
Onze gezamelijke activiteit met de bevriende Oosterzeelse verenigingen, 
ondertussen beter bekend als “Tapis d’amis”, begint stilaan vorm te krijgen: 
deze keer gaan we voor een korte wandeling met op geregelde afstand korte 
zintuigelijke “animaties” door de verschillende verenigingen. We sluiten af 
in GC De Ganck met een aperitief en gezamelijke picknick op de rode loper. 
Men zegge het voort. 
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Grote Vlinderweekend 
Zondag 29 juli 
 
Tijdens het Grote Vlinderweekend tellen we samen de dagvlinders die zich 
laten spotten en gaan we op zoek naar rupsen. De gidsen vertellen ons heel 
wat meer over hun levenswijze en hoe we ze kunnen herkennen. 
http://www.natuurpunthoutem.be/?cat=2 
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Houtem. 
 
 
Zomeravondwandeling in de Perlinkvallei 
Vrijdag 24 augustus 
 
We bespreken het boek van de Duitse boswachter Peter Wohlleben, Het 
verborgen leven van bomen. Wat ze voelen, hoe ze communiceren. We laten 
concrete bomen hun verhaal vertellen en brengen zo de inhoud van het boek 
tot leven. 
https://www.natuurpuntzwalmvallei.be/zwa_kalender_2018.html 
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Zwalmvallei. 
 
 
Lezing: Lang leve de insecten! 
Dinsdag 11 september 
 
Insecten kunnen meestal maar op weinig sympathie rekenen. Geheel ten 
onrechte, want zij zijn de olie die onze natuur gesmeerd doet lopen. Jaja, 
ook in de tuin en zelfs binnenshuis! Ieder plekje op aarde hebben ze weten 
te veroveren en dat heeft geleid tot een onmetelijke diversiteit van kleuren, 
vormen en levensstrategieën. Op zich is dat al boeiend genoeg, maar het 
wordt pas interessant als we hun belang voor mens en technologie onder de 
loep nemen. Laat je verbazen door de prachtige macrofoto’s en heerlijke 
“ma hoow sèg”- verhalen. 

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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https://www.natuurpunt.be/agenda/lezing-lang-leve-de-insecten-
wetteren-28701 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Piet Van der Veken 
 

Stationsstraat 11 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 

Tel: 09 363 84 90 
Fax: 09 362 11 08 

E-mail: scheldewindeke@bnpparibasfortis.com 
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Lid worden van Natuurpunt 
 
Help de natuur in Vlaanderen.  
Word met het ganse gezin lid van Natuurpunt.  
Het jaarlijkse lidmaatschap per gezin bedraagt 27,00 euro. 
 

Wat krijg ik als lid van Natuurpunt? 

*  De Natuurpunt wandelgids met 66 uitgestippelde wandelingen en 

 fietstochten in de mooiste natuurgebieden van België 

*  Vier maal per jaar het kleurrijke ledentijdschrift Natuur.blad. 

*  Word je lid van Natuurpunt Oosterzele, dan krijg je vier maal per 

 jaar onze nieuwsbrief. 

*  Een volledig aanbod van honderden activiteiten in gans Vlaanderen.  

*  Korting in onze winkel en bij tal van partners.  

 

Hoe word ik lid?  

 

Schrijf 27,00 € over op rekeningnummer BE37 0012 2707 2228 van 

Natuurpunt Oosterzele, Pontslag 11, 9860 Balegem met vermelding van 

‘nieuw lid’ of maak je online lid via de website www.natuurpunt.be of 

bel op 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     
 Bart De Rijcke 
 Marc De Spiegeleer 
 Sien Lievens 
 Hannes Goffin   
 
Natuurpunt Oosterzele 
Pontslag 11, 9860 Balegem 
Tel: 0494 316304 
e-mail: info@natuurpuntoosterzele.be  
 
Redactie e-mail: redactie@natuurpuntoosterzele.be  
Website: www.natuurpuntoosterzele.be 
Facebook: https://www.facebook.com/natuurpuntoosterzele 
Twitter: https://twitter.com/NPOosterzele 
 

 
 

   

 Oosterzele 
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Activiteiten juli – augustus - september 2018 
Zaterdag 
 
Vrijdag  
 
Zaterdag 
 
Donderdag 
 
 
Zaterdag 
 
Zaterdag 
 
Zaterdag 
 

28 juli 
 
17 aug 
 
18 aug 
 
23 aug 
 
 
25 aug 
 
22 sept 
 
29 sept 

9u 
 
20u 
 
14u30 
 
20u30 
 
 
9u 
 
10u 
 
9u 

Beheerwerken Gondebeek 
 
Natuur.Café Film in het bos 
 
Biotoopstudie Gondebeek 
 
Parkconcert  
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
Tapis d’amis 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 

Neerstraat 
Gontrode 
Geraardsbergsest 
267, Gontrode 
Neerstraat 
Gontrode 
Pastorietuin 
Erfgoedhuis 
Moortsele 
Neerstraat 
Gontrode  
GC De Ganck 
Moortsele 
Neerstraat 
Gontrode 
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