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Editoriaal 
 
Er beweegt wat. 75.000 mensen, doodgewone burgers van alle strekkingen, 
kwamen in Brussel op straat om eindelijk actie te vragen om de 
klimaatverandering een halt toe te roepen. De roep om een andere 
ruimtelijke ordening, energiebeleid, mobiliteit, natuurbeleid, landbouw, ... 
klonk nog nooit zo luid. Nu is het aan de beleidsmakers om een 
vooruitstrevend beleid op te zetten en uit te voeren. 
 
Ook bij ons beweegt er heel wat. Al een tijdje zijn we (samen met Natuurpunt 
Boven-Schelde en BOS+) ambitieuze plannen aan het smeden voor 
natuurverbinding tussen het Aelmoeseneiebos en de Makegemse bossen.  Om 
hiervoor de broodnodige centen in te zamelen konden we alvast een klepper 
van formaat strikken voor een benefiet. Op 23 april brengt niemand minder 
dan Wouter Deprez zijn voorstelling ‘Levend en vers’ in GC De Kluize. De 
opbrengst gaat integraal naar de aankoop van nieuwe natuur in Oosterzele, 
Merelbeke en Melle. Een niet te missen evenement. 
 
Het voorjaar is ook amfibieëntijd. Voor onze vrijwilligers wordt de periode 
van februari tot april dus weer erg druk om padden en andere amfibieën 
veilig de weg over te zetten. Voor wie hierover een en ander wil opsteken, 
nemen we dit jaar een korte cursus amfibieën op in ons programma. Is een 
cursus wat te hoog gegrepen, maar wil je toch (met je kinderen) een kijkje 
komen nemen naar onze paddenoverzet? Dat kan op ‘Jawadde een padde’ op 
zondag 17 maart. 
 
Ben je door bovenstaande benieuwd geworden wat we dit jaar nog allemaal 
voorzien? Kom dan zeker ook naar onze nieuwjaarsdrink op zaterdag 26 
januari. Onder een drankje en een hapje geven we je graag mee welke 
plannen we verder allemaal nog hebben.  
 
Centraal in deze nieuwsbrief vind je een affiche voor de benefietvoorstelling 
van Wouter Deprez. Als je de nietjes open plooit, kun je de affiche eruit 
halen. Aan de achterzijde vind je de uitnodiging voor de nieuwjaarsdrink. Als 
je dat wil dan kun je de uitnodiging voor je raam hangen. Na 26 januari draai 
je ze gewoon om en maak je promotie voor de benefietvoorstelling. 
 
Ondertussen wenst het ganse bestuur van Natuurpunt Oosterzele jullie alvast 
prettige eindejaarsdagen en het allerbeste voor 2019. 
 
Mathieu
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Natuurpunt Oosterzele groeit! 
 
Beetje bij beetje breidt de werking van Natuurpunt Oosterzele uit. Dit is 
vooral te danken aan onze vrijwilligers die steeds het beste van zichzelf 
geven en uiteraard ook aan jullie, de vele leden van Natuurpunt. Ons 
ledenaantal stijgt nog elk jaar! Hoe meer we echter willen realiseren, hoe 
meer helpende handen we kunnen gebruiken. Aarzel dus niet om ons te 
contacteren als je hiervoor interesse hebt! 
 
Deel uitmaken van Natuurpunt hoeft echt niet veel van je tijd te vragen. Zo 
hebben we werkgroepen waar je op eigen tempo aan kan bijdragen en dit 
zonder enige verplichting. Ook als je slechts occasioneel eens wil meehelpen, 
horen we het graag, bijvoorbeeld door eens een cake te bakken voor de 
nieuwjaarsreceptie. Denk dus niet dat je een uitgebreide natuurkennis nodig 
hebt. Om een vereniging zoals Natuurpunt Oosterzele goed te laten draaien, 
zijn allerlei vaardigheden nodig. Iedereen heeft zijn talenten en is welkom. 
We ontdekken samen wat jij graag zou doen. Eén van de doelstellingen van 
Natuurpunt is dan ook om mensen samen te brengen, te verbinden en te laten 
samenwerken rond natuur, wat je achtergrond ook is. Ook leeftijd speelt 
geen rol. De enige voorwaarde is dat je ervan overtuigd bent dat de natuur 
een belangrijke plaats in onze samenleving heeft! 
 
Contacteer ons dus via info@natuurpuntoosterzele.be of spreek ons gewoon 
aan op de nieuwjaarsdrink of een andere activiteit! Je zal zelf ontdekken dat 
het best plezant is bij Natuurpunt Oosterzele! 
 
 
Een haar in de Natuurpunt-boter? Het komt in de beste families voor. 
 
Wellicht heeft u het ook opgemerkt, de afgelopen maanden kwam 
Natuurpunt een aantal keer niet erg positief in de media. Er zouden 
problemen en conflicten zijn bij het centrale management van Natuurpunt in 
Mechelen. 

NATUURNIEUWS 
UIT DE REGIO 
(MW) 

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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Wat was hier allemaal aan de hand? En welke invloed heeft dit op de werking 
van jullie lokale afdeling? We willen het hier graag kort duiden. 
 
Natuurpunt is de afgelopen jaren heel sterk gegroeid, zowel in aantal leden, 
aantal activiteiten en beheerde natuurgebieden, alsook het aantal 
professionele medewerkers om dit alles mee te ondersteunen. In de basis 
blijft Natuurpunt echter een vereniging die steunt op vrijwilligers (de lokale 
afdelingen).  Bij deze sterke groei is de structuur en de organisatie van 
Natuurpunt wellicht onvoldoende mee geëvoleerd. Gaandeweg zijn er 
daardoor spanningen en conflicten ontstaan tussen het professioneel kader 
(de betaalde medewerkers) en de raad van bestuur i.v.m. de te volgen weg 
(visie) en de bevoegdheden van elk niveau.  Dit heeft finaal geleid tot het 
ontslag van de algemeen directeur en bijhorende berichten in de media.  

 

 
 
Hoewel dit conflict zich afspeelde binnen het centrale management van 
Natuurpunt en dus enigzins ver van de lokale afdelingen, hebben ook wij, 
vrijwilligers, uiteraard baat bij een sterke en goede structuur en organisatie. 
De algemene vergadering van 1 december, waar hierover gedebateerd werd,  
werd dan ook heel druk bijgewoond door bijna 500 aanwezigen. Dit toont de 
grote betrokkenheid van de vrijwilligers bij de toekomst van de vereniging. 
  
De vergadering verliep constructief en was op sommige momenten 
emotioneel geladen. De verschillende protagonisten gaven hun visie op de 
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gebeurtenissen die hebben geleid tot het ontslag van algemeen directeur 
Chris Steenwegen. Daarnaast kwamen er ook vragen en voorstellen aan bod 
van vertegenwoordigers van afdelingen en werkgroepen. Die vroegen onder 
meer transparantie, een evaluatie van de ingewikkelde structuur van de 
vereniging met verschillende vzw’s en raden van bestuur en een interim-
manager om de taken van de algemeen directeur over te nemen tot er een 
opvolger is gevonden. Er werden een aantal maatregelen direct aangenomen. 
Daarnaast gaan werkgroepen aan de slag om voorstellen te formuleren om de 
structuur en organisatie aan te passen. Deze worden dan op de volgende 
algemene vergadering in april gestemd. 
 
Als lokale afdeling hopen we dat Natuurpunt hiermee deze groeipijnen achter 
zich gelaten heeft om er in de toekomst sterker dan ooit te staan. 
 
 
Jachtplannen: leef jij ook onbewust op een jachtterrein? 
 
De jacht blijft de gemoederen beroeren. Zij het nu met betrekking tot het 
afschieten van edelherten in de Nederlandse Oostvaarderplassen, de 
problematiek van de everzwijnen en de gewijzigde jachtregeling hiervoor in 
Wallonië of dichter bij huis i.v.m. de nog steeds absurde regeling van de 
jachtplannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaargang 26 nummer 1 
   
  

 
 

 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 5

Oosterzele 

Omdat we onlangs de vraag kregen van een bezorgde inwoonster van 
Oosterzele over jacht op haar privé eigendom, zetten we hier graag nog eens 
de problematiek i.v.m. de jachtplannen in de kijker. 
 
Jagers kleuren op hun ingediende jachtplannen vaak met de natte vinger 
gebieden in zonder toestemming van de betrokken eigenaar. Zo raken ze 
makkelijker aan 40 hectare aaneengesloten gebied. De voorwaarde om te 
kunnen jagen met het geweer. Hierdoor staan grote stukken van Vlaanderen 
onterecht op de jachtplannen.  
 
Het absurde is, dat om je eigendom te laten schrappen uit het jachtplan er 
een soort van omgekeerde bewijsplicht geldt. Waar een jager niet moet 
kunnen aantonen dat een bepaald perceel tot zijn jachtplan behoort, is het 
omgekeerd aan de eigenaar om aan te geven dat dat niet zo.  
 
In verband hiermee was er recent een belangrijke uitspraak van het Gents 
Hof van beroep over een vals jachtplan. Het Gentse Hof van Beroep 
beschouwt het onrechtmatig inkleuren van jachtplannen als valsheid in 
geschrifte. Vogelbescherming Vlaanderen stak de zaak in gang en bereikte 
hiermee een belangrijk precedent. Samen met Natuurpunt ijvert de 
vereniging al enkele jaren voor correctere jachtplannen op basis van 
schriftelijke overeenkomsten. In de voorliggende zaak werd immers zonder 
toestemming van de eigenaars talloze percelen in een jachtplan ingekleurd 
waaronder het kasteeldomein van Marc Coucke, de faculteit Diergeneeskunde 
van de UGent, de Merelbeekse Sociale Woningen, de gemeente en de 
kerkfabriek en meer dan vierhonderd particuliere percelen. 
 
Wil je dus zeker zijn dat jouw tuin, boomgaard, weide, ... ook niet onterecht 
opgenomen is in de jachtplannen, dan kijk je dit best eens na. Je kan hiervoor 
terecht op de speciale site www.schietinactie.be van Vogelbescherming 
Vlaanderen. Op dezelfde site vind je ook meer info hoe je je terrein kan laten 
schrappen mocht het onterecht opgenomen zijn.  
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De inspanningen van de afgelopen twee jaar met de bestrijding van de 
reuzebereklauw begint zijn vruchten af te werpen. Tot ons groot genoegen 
zien we dat deze plant het op de “besmette“ stukken moeilijker krijgt om de 
kop op te steken. Her en der komen er nog steeds enkele hardnekkige 
plantjes boven de grond uit, maar deze worden dan op regelmatige basis met 
de spade uitgestoken. We hopen dat in de toekomst deze manier van 
bestrijden het nodige resultaat zal blijven opleveren. 
 
Naar volgend werkjaar toe en indien alles volgens de planning verloopt, 
voorzien we om een brugje over de Gondebeek te bouwen. Op die manier 
kunnen we vlot de beek oversteken tijdens beheerwerken en zijn de percelen 
met elkaar verbonden. Het zal dan voor de wandelaars mogelijk zijn om op 
een veilige manier de beek over te steken en via een lusvormig wandelpad 
de aanpalende percelen van het Agentschap Natuur & Bos en het Instituut 
voor Landbouw- & Visserijonderzoek te verkennen. 
  
Ook plannen we de nodige beheerwerken om met een kraan de dichtgeslibde 
grachten te herstellen, om het overtollige regenwater die via een gracht aan 
de straatzijde na elke regenbui onze percelen overspoeld, naar de beek af te 

NATUURGEBIED 
GONDEBEEK 

(JL) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Landskouter 
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leiden. Terzelfdertijd worden ook de oude betonnen weidepalen en de 
prikkeldraad verwijderd.  
 
De voorbije werkdagen hebben we voor de laatste keer dit seizoen de 
reuzebereklauw en het wandelpad onder handen genomen. We mogen dan 
ook vaststellen dat meer en meer wandelaars van dit pad gebruik maken  om 
het gebied te ontdekken. De slagbomen aan beide ingangen blijken 
gemotoriseerde liefhebbers ervan te weerhouden om door dit gebied te 
rijden en zodat ze geen gevaar meer vormen voor de passieve recreant. 
 
Op de werkdag van november werden er een twaalftal werklustigen aan het 
werk gezet waaronder het voltallige bestuur en o.a. enkele mensen die de 
cursus natuurverkenner gevolgd hadden. Daarbij werd er een aanplant van 
jonge bomen en struiken langsheen de bedding van de beek uitgevoerd en 
werden ook verschillende knotwilgen ingekort. Met het vrijgekomen hout 
hiervan werden dan terug takkenwallen aangelegd die op hun beurt een 
schuil– en nestplaats bieden voor verschillende beestjes. 
 
Ten slotte wil ik aan iedereen mijn welgemeende dank betuigen voor jullie 
vrijwillige inzet om op een constructieve en amicale manier mee te helpen 
om ons natuurgebied te onderhouden en verder uit te bouwen. 
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Vroegeling (Erophila verna) 
 
Ook in de natuur heb je ‘rappe en hele rappe’. De Vroegeling heeft zijn naam 
niet gestolen. Heel vroeg in het jaar als de winter nog lang niet voorbij is, 
kun je hem al aantreffen op relatief droge, door de winterzon verwarmde 
plekken. Als de weeromstandigheden niet te bar zijn kun je hem al vanaf half 
januari vinden. Tenminste als je heel goed oplet want het is een onopvallend, 
klein plantje dat enkel bestaat uit een rozet, een frêle stengel en kleine 
witte bloemetjes. De Vroegeling is helemaal niet zeldzaam, maar door zijn 
geringe afmetingen wordt hij vaak over het hoofd gezien. 
 
Het is een soort uit de familie van de 
Kruisbloemigen. De blaadjes van de 
plant vormen een wortelrozet van 
waaruit een bladloze stengel opstijgt 
die kaal of behaard kan zijn. De hoogte 
van de plant varieert van 1 tot 15 cm. 
Aan het uiteinde van de stengel zitten 
de bloemetjes. Ze hebben 4 witte 
kroonblaadjes van 2-3 mm die over 
vrijwel de gehele lengte gespleten zijn 
waardoor het lijkt alsof er 8 
kroonblaadjes zijn. Ze zijn meestal 
dubbel zo groot als de kelkblaadjes. Na 
de bloei wordt een fijn ovaal afgeplat 
hauwtje gevormd waarin de zaadjes 
rijpen. De plant sterft af op het einde 
van de lente. De zaadjes kiemen in de 
herfst en ontwikkelen een kleine rozet 
dat overwintert en waaruit enkele 
maanden later een stengel met kleine 
witte bloemetjes groeit. 
 
Bijna altijd vindt er zelfbestuiving plaats. Daardoor zijn er dikwijls plaatselijk 
veel op elkaar lijkende planten te vinden die dan weer met een aantal kleine 

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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kenmerken afwijken van andere groepen veel op elkaar lijkende planten. 
Vooral de vorm van de hauwtjes en de beharing kunnen nogal variabel zijn. 
Je vindt de Vroegeling soms in grote groepen in open delen van grasland, 
graanvelden of andere plekken die door de winterzon kunnen opgewarmd 
worden. In de bebouwde omgeving staat de soort ook vaak op oude muren of 
tussen de straattegels. 
 
Voor sommige mensen staat de Vroegeling symbool voor het einde van de 
winter. Trek dus je winterjas aan en ga op zoek naar deze vroege vogel onder 
de kruidachtigen. Wie weet … misschien komt de dag nadien de lente wel in 
het land. Gewoon doen! 
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Kleur de tekening in. Maak er jouw ijsvogel van. 

 
 

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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Vertaal wat kip Sus zegt tegen vos Jos!   
 
u=a / o=e / a=i / b=h / v=j / d=k / w=l / k=m /  
l=n / z=p / h=r / y=v / t=w / x=z: / q=t 

 
 

   Bowz kuku,  
  Ool daz yiih 

kav!!!! 
 
 
 
 

Tooq vav 
kavl kuku 
xavl ? 

 
 
 
 
      Kip Sus zegt  

……………………………………………………………….. 
Vos Jos zegt 
……………………………………………………………….. 

Zoek de 8 verschillen! 
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Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
TOEN DE DIEREN NOG SPRAKEN        DOOR JOERI CORTENS 
 
Een mooie opkomst van bijna 100 mensen voor deze activiteit die we samen 
met Natuurpunt Boven-Schelde organiseerden. De bib van Scheldewindeke 
zat dan ook gezellig vol. Met een voorstelling vol humor en af en toe een 
streepje muziek, maakte Joeri ons duidelijk hoe dieren communiceren met 
geluid, kleuren, geuren en hoe anders dat bij ons mensen er aan toe gaat. Of 
toch niet? Wist je dat wilde katten eens volwassen niet meer miauwen? Wat 
maakt een gezicht aantrekkelijk? En waarom hebben ook mensen de neiging 
om elkaar te vlooien? We kwamen tot heel wat nieuwe inzichten en het was 
ook nog eens leuk. 
 
 
 
 
 



Jaargang 26 nummer 1 
 

   
  
 

 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 13 

Oosterzele 

EXCURSIE: GESCHIEDENIS VAN DE GONDEBEEKVALLEI        DOOR YVES OPSTAL 
 
Ondanks het druilige weertje wist Yves ons te boeien met verhalen over het 
ontstaan van de Gondebeekvallei. Hij schetste ons een beeld van de 
ecologische evolutie van de vallei door de eeuwen heen en wees ons op 
verschillende elementen die getuigen van die tijd. Het begon allemaal in de 
7de eeuw met de stichting van een abdij door Amandus. Hij liet een groot deel 
van de bossen in het huidige Gijzenzele en Gontrode rooien. Er ontstond een 
kouter op het hoger gelegen deel van de vallei en er werd een hoeve gebouwd 
waar nu nog steeds het Hof te Ginderomme prijkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedurende meer dan 10 eeuwen is de vallei verder geëvolueerd tot het 
natuurgebied dat we vandaag kennen met zijn ‘oud bos’, zijn meersen, zijn 
ruigtes, zijn karakteristieke houtkanten en dat alles doorsneden door een 
beek die het landschap voortdurend bepaald en veranderd. Een zeer 
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boeiende wandeling begeleid door een gids die duidelijk zijn hart verloren 
heeft aan dit plekje natuur. Bedankt Yves.     
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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 
BEHEERWERKEN RESERVAAT GONDEBEEK 
 
Elke laatste zaterdag van de maand: 26 januari, 23 februari en 30 maart. 
 
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. 
 
 
 
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. 
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‘PLANNEN VOOR PLAATS’, NIEUWJAARSDRINK EN LEDENVERGADERING 
 
Zaterdag 26 januari 2019 
 
Als inleiding voor onze nieuwjaarsactiviteit starten we met de documentaire 
‘Plannen voor plaats’. Of hoe de Vlaamse Bouwmeester ruimte wil maken 
voor mens en natuur. Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck 
nemen ons mee op een tocht langs Vlaamse wegen, dorpen en steden, op 
zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over de 
inrichting van onze leefomgeving. Want hoe vertrouwd of waardevol die 
Vlaamse (stads)landschappen ook ogen, de pijnpunten zijn ons evenzeer 
bekend: door de verkavelingswoede en de oprukkende lintbebouwing worden 
groen en open ruimte alsmaar schaarser, we rijden ons vast in de file en er 
zijn problemen met de waterhuishouding. Aan de hand van inspirerende 
voorbeelden en van gesprekken met deskundigen en vernieuwers laat de film 
zien hoe het beter kan. Door de juiste inzet van architectuur, stedenbouw en 
landschapsontwerp kan een nieuw ruimtelijk model worden ontwikkeld dat 
winsten oplevert voor iedereen.  Een “must see” voor iedereen die 
bekommerd is hoe we, ook in Oosterzele, de landelijkheid kunnen bewaren, 
onze dorpskernen kunnen herdenken en toch meer ruimte maken voor 
natuur.   
 

 
 
Plannen voor plaats brengt ons naadloos over naar het tweede deel van de 
middag: onze eigen plannen voor meer natuur. Bij een drankje en een hapje 
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blikken we kort terug op het voorbije werkingsjaar en ontvouwen we onze 
plannen voor 2019 en erna.  Uiteraard staan we hierbij open voor 
opmerkingen en suggesties. 
 
Omdat de mama’s en papa’s ongestoord zouden kunnen deelnemen, voorzien 
we voor de jonge garde tussendoor aangepast vermaak. 
 
Praktisch: 
Zaterdag 26 januari, Parochiecentrum Balegem, Poststraat 46, Balegem 
 
Programma: 
16u-17u: documentaire “Plannen voor plaats” 
17u-...: Nieuwjaarsdrink en voorstelling jaarprogramma 
 
Info: Mathieu – mathieu@natuurpuntoosterzele.be 
 
 

HET GROTE VOGELTELWEEKEND VAN NATUURPUNT 
 

Weekend van 26 en 27 januari 2019 
 
Na de onheilspellende berichten over kwijnende merels en verdwenen 
mussen ook benieuwd hoe het gesteld is met de vogels in Vlaanderen? 
 

Natuurpunt organiseert al jaren een massale 
vogeltelling tijdens het Grote Vogeltelweekend, zo 
ook op 26 en 27 januari 2019. Al die tijd werkte 
Natuurpunt samen met duizenden Vlamingen. Van 
de echte vogelkenner tot de occasionele 
vogelliefhebber. Iedereen kan zijn steentje 
bijdragen aan het grootste vogelonderzoek van 
Vlaanderen. In combinatie met de gegevens uit 
www.waarnemingen.be kan Natuurpunt jaar na 
jaar de evolutie van de vogels in onze tuin 

opvolgen. Ook in Nederland en Wallonië worden vogeltellingen georganiseerd 
tijdens dezelfde periode. 
 
Hoe werkt het? 

1. Tel op zaterdag 26 of zondag 27 januari 2019 de vogels in je hele tuin 
of op je balkon. Doe dit een kwartiertje (of langer). 
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2. Per soort noteer je het aantal verschillende vogels dat je tijdens jouw 
telling zag. Vermijd dezelfde vogel dubbel te tellen. 

3. Hoog overvliegende vogels zoals meeuwen of reigers tel je niet mee. 
4. Geef je telling in via de website van Natuurpunt. Dit kan vanaf zaterdag 

26 januari. 

 
Meer vogels in je tuin? Dat doe je zo: denk aan de 4 V’s voor de Vogel! 
Eigenlijk is het heel eenvoudig, zorg ervoor dat je aandacht hebt voor de 4 
V’s: voedsel, veiligheid, voortplanting en variatie. Hieronder een greep uit 
de verschillende ingrepen die je kan doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer info en een prima hoe-doe-ik-het-filmpje vind je op 
https://www.natuurpunt.be/node/427.  
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CURSUS AMFIBIEËN  EN REPTIELEN           DOOR JOERI CORTENS 
 
Vrijdag 22 februari, vrijdag 1 maart en zaterdag 30 maart 2019  
 

Salamanders zijn sexy! Kikkers zijn 
blaaskaken! En hagedissen houden van 
heet! Dit en nog veel meer kom je te 
weten tijdens deze cursus. Hoewel 
Vlaanderen maar een kleine regio is en 
net iets te noordelijk ligt voor deze 
warmteminnaars, komen er toch een 
twintigtal soorten voor, die we graag 
aan u voorstellen. We houden het 
daarbij niet bij een partijtje namen 

noemen, maar gaan telkens in op de boeiende en unieke levenswijze van deze 
dieren. 
 
In 2 theorielessen en 1 excursie maak je kennis met onze inheemse amfibieën 
en reptielen.  
 
Wanneer 
22/02/2019 van 19u30 tot 22u30 
01/03/2019 van 19u30 tot 22u30 
30/03/2019 van 14u00 tot 17u00 
 
Afspraakplaats 
OC Lemberge 
Burgemeester Maenhoutstraat 1 
9820 Merelbeke  
 
Begeleiders 
Joeri Cortens | Natuurpunt CVN, Dominique Verbelen en Dirk Fiers 

 
Inschrijven op: www.natuurpunt.be/agenda/cursus-amfibieën-en-reptielen-
merelbeke-31272 of vind de link via onze website 
www.natuurpuntoosterzele.be   
 
 



Jaargang 26 nummer 1 
 
 

 
 

 

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

Oosterzele 

JAWADDE EEN PADDE (MET ONTBIJT UIT HET VUISTJE)          DOOR MATHIEU EN DIRK 
 
Zondag 17 maart 2019 
 
Vanaf februari, wanneer de 
temperaturen terug beginnen 
oplopen, tot ongeveer april, zijn 
onze vrijwilligers druk in de 
weer om amfibieën ‘over te 
zetten’. Maar wat is dat nu juist?  
 
In het voorjaar ontwaken 
amfibieën uit hun winterslaap 
en trekken ze massaal naar 
beken en poelen om zich voort 
te planten. Tijdens hun tocht 
moeten ze vaak een straat of een weg oversteken en lopen de padden en 
kikkers een groot risico om overreden te worden. Met paddenoverzetacties 
helpt Natuurpunt de amfibieën om hun geboortepoel veilig te bereiken.  
 
Ook in Oosterzele zijn er zo een aantal gevaarlijke oversteekplaatsten waar 
wij met een paddenoverzet de dieren veilig naar de overkant brengen.  
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Tijdens de activiteit help je de padden, kikkers en salamanders te 
verzamelen en over te brengen naar de poel. Aan de hand van zoekkaarten 
leer je deze dieren te herkennen en vertellen we je over het belang van deze 
dieren en wat ze nodig hebben om te overleven. We sluiten af met een ontbijt 
uit het vuistje (koffiekoek met warme choco). 

Iedereen, zeker gezinnen met jonge kinderen, van harte welkom. 
 
Praktisch: Zondag 17 maart om 9u30 
 
Inschrijven is verplicht: Mathieu – mathieu@natuurpuntoosterzele.be 
 
Na inschrijven wordt de exacte locatie en andere praktische afspraken 
doorgegeven. 
 
Deelnamekost (mini-ontbijt inbegrepen): 3€ pp voor volwassenen, 2€ pp 
voor kinderen tot 12 jaar. 
 
 
BENEFIETVOORSTELLING LEVEND EN VERS                DOOR WOUTER DEPREZ 
 
Dinsdag 23 april 2019 

Met heel veel trots mogen we 
aankondigen dat Wouter Deprez in 
Oosterzele een benefietvoorstelling 
geeft van zijn laatste show LEVEND & 
VERS. Na vijftien jaar optreden is het 
tijd voor een herontdekking. Wat doet 
hij het allerliefste? Anekdotes 
vertellen, onzin uitslaan, beetje 
improviseren, primitieve liedjes 
zingen.  Met de goesting van het begin 
en de ervaring van de oude rot. Hij wou 
losse stukken maken, maar ze groeien 
toch weer aan mekaar, tot een verhaal. 
Hij kan niet wachten om u van alles te 
vertellen!  
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“Een mijlpaal in de geschiedenis van het Vlaamse theater” (De Standaard) - 
“Levend & Vers is de beste voorstelling die Wouter Deprez al gemaakt 
heeft.” (Het Nieuwsblad) - “Wat laat Levend & Vers zich graag zien.” (Focus 
Knack) 

De opbrengst van deze avond gaat integraal naar bosuitbreiding in 
Oosterzele, Merelbeke en Melle. Natuurpunt en BOS+ hebben immers 
ambitie. Al vele jaren bestaan er plannen om de Makegemse bossen en het 
Aelmoeseneiebos uit te breiden en met elkaar te verbinden. Voor deze regio 
staan er bovendien ook heel wat mooie natuurdoelen op papier in het kader 
van het Europese Natura 2000 project. Op het terrein is er echter nog niet 
heel veel gebeurd. Tijd om daar verandering in te brengen! Onlangs is 
hiervoor een eerste belangrijke stap genomen: alle partners, waaronder 
Natuurpunt, BOS+ en de verschillende overheden, zijn samengebracht door 
(ondertussen voormalig) gouverneur Jan Briers. Momenteel bekijken we 
samen hoe iedereen kan bijdragen om voor meer en betere natuur in de regio 
te zorgen, mét respect voor het landschap en de landbouwers. 

Natuurpunt Oosterzele geeft met het natuurgebied Gondebeek alvast het 
goede voorbeeld. Ook BOS+ is momenteel aan het bekijken waar het in de 
regio voor bosuitbreiding kan zorgen. Natuur realiseren kost echter handen 
vol geld. We zijn daarom zeer blij met de steun van Wouter en hopen u te 
mogen verwelkomen op wat zeker en vast een memorabele avond zal worden! 

Afspraak: dinsdag 23 april om 20u00 in GC De Kluize  
 
Reservatie: tickets vanaf 14 januari via www.gcdekluize.be aan €25.  
Wees er snel bij want we verwachten een uitverkochte zaal! 
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Doordeweekse winterwandeling in de Kalkense Meersen 
Vrijdag 18 januari 
 
We wandelen door de winterse meersen, speuren naar trekvogels uit het hoge 
noorden die hier het koude seizoen doorbrengen en hebben oog voor de 
knoppen aan de bomen, die belofte voor een nieuwe lente inhouden. 
Meer info op https://www.natuurpunt.be/agenda/doordeweekse-
winterwandeling-de-kalkense-meersen-32472 
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Scheldeland. 
 
Lezing: “Huismussen en koolmezen als bio-indicatoren voor 
biodiversiteit in steden.” 
Vrijdag 25 januari 
 
Er wonen steeds meer mensen in onze steden. De concentrische uitbreiding 
van onze steden samen met een sterke verstening heeft een duidelijk 
negatieve invloed op de stedelijke biodiversiteit. In de lezing zien we hoe we 
huismussen en koolmezen gebruiken bij het onderzoek naar de effecten van 
verstedelijking op de biodiversiteit. 
Meer info op https://www.natuurpunthoutem.be/?cat=2 
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Houtem. 
 
Op stap in onze natuur: wandeling vogelkolonie Donkmeer 
Zondag 10 maart 
 
Op het eind van de winter beginnen blauwe reigers en aalscholvers hun 
nesten op te kalefateren in de gemengde broedkolonie aan het Donkmeer in 
Overmere. Doordat er nog geen bladeren op de bomen staan, kan men dat 
schouwspel goed observeren. Michaël neemt ons op sleeptouw en laat ons 
kennismaken met deze belangrijke broedkolonie. 
Meer info op https://www.natuurpunt.be/agenda/op-stap-onze-natuur-
wandeling-vogelkolonie-donkmeer-32478 
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurpunt Scheldeland. 
 

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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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. 
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Regelmatig krijgen we bezorgde reacties binnen van leden over het kappen 
van bos met de vraag wat de regelgeving hierover zegt. Mag er zo maar bos 
gekapt worden? Moet dit daarna opnieuw aangeplant worden? De impact op 
de omgeving kan immers dramatisch zijn. Recent kregen we een dergelijke 
vraag over de kap van een stukje bos aan de Heide in Balegem. We vatten de 
wetgeving hieronder kort samen. 
 

Het kappen van bos is normaal altijd 
vergunningsplichtig. Enkel wanneer een 
kapping expliciet is voorzien in een 
goedgekeurd bosbeheerplan mag de kapping 
onmiddellijk uitgevoerd worden.  
 
Voor alle andere kappingen in het kader van 
het beheer van het bos en die niet leiden tot 
definitieve ontbossing moet een machtiging 
aangevraagd worden aan het Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB). Bij de kapmachtiging 
hoort normaal ook een heraanplantvoorstel 
(soorten en termijn). 
 

Voor kappingen die wel leiden tot definitieve ontbossing is een 
stedenbouwkundige (omgevings)vergunning nodig. In dit geval moet er 
verplicht een boscompensatievoorstel opgemaakt worden. Boscompensatie 
kan financieel zijn (boscompensatiefonds), maar ook een compenserende 
bebossing op een andere locatie.  
 
Meer info is te vinden op www.natuurenbos.be/bomenkappen  
 
Hoewel het kappen van bos dus vrij duidelijk geregeld is, blijft het volgens 
ons toch absurd dat soms nog altijd waardevol bos verloren gaat, terwijl dit 
niet (op korte) termijn gecompenseerd kan worden. Daarnaast blijft de 
opvolging van verplichte heraanplant in de praktijk ook vaak dode letter.

     INTER@CTIEF 

Heb je mooie (natuur)foto’s uit eigen tuin of van 
op vakantie, tips of reacties op artikels uit de 
nieuwsbrief en zoekertjes of aankondigingen van 
evenementen die verband houden met milieu of  
natuur, e-mail ze naar: 
redactie@natuurpuntoosterzele.be 
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Lid worden van Natuurpunt 
 
Help de natuur in Vlaanderen.  
Word met het ganse gezin lid van Natuurpunt.  
Het jaarlijkse lidmaatschap per gezin bedraagt 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 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     
 Marc De Spiegeleer 
 Sien Lievens 
 Hannes Goffin  
 Kris Van Heghe 
 
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 januari – februari - maart 2019 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag  
 
 
Weekend 
 
 
Vrijdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Vrijdag 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 

 
26 januari 
 
 
26 januari 
 
 
26 & 27 
januari 
 
22 februari  
 
 
23 februari 
 
 
1 maart 
 
 
17 maart 
 
 
30 maart 
 
 
30 maart 

 
9u 
 
 
16u 
 
 
 
 
 
19.30u 
 
 
9u 
 
 
19.30u 
 
 
9.30u 
 
 
9u 
 
 
14u 

 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Nieuwjaarsreceptie 
 
 
Groot Vogeltelweekend 
 
 
Cursus amfibieën en 
reptielen 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Cursus amfibieën en 
reptielen 
 
Jawadde, een padde 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Cursus amfibieën en 
reptielen 

 
Neerstraat 
Gontrode 
 
Parochiale zaal 
Balegem 
 
Jouw tuin 
 
 
OC Lemberge  
 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
OC Lemberge 
 
 
Afspraakplaats 
volgt 
 
Neerstraat 
Gontrode 
 
Makegemse 
bossen 
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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 
 


