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Editoriaal 
 
Uit een crisis kan je vaak ook veel leren. Zo heeft de corona-crisis o.a. 
aangetoond dat we dringend meer natuur nodig hebben. Door de lockdown, 
zijn de mensen massaal aan het wandelen en fietsen geslagen, en zoeken 
daarbij liefst de (mentale) rust van de natuur op. Doordat Vlaanderen 
natuurarm is, werd het daar, ironisch genoeg, dan weer vaak te druk. Doordat 
we ons bij voorkeur ook niet te ver mochten verplaatsen, bleek ook nog eens 
hoe belangrijk het is om natuur dicht bij huis te hebben. Iets waar Natuurpunt 
al lang voor de Corona-crisis veel belang aan hechtte. 
In die zin komt onze aankoop in Ettingebos, met zijn centrale ligging, als 
geroepen. Ondertussen zijn we van start gegaan om hier (beheer)plannen 
voor te maken. We staan hierbij zeker open voor suggesties. Ook helpende 
handen bij het toekomstig beheer zullen meer dan welkom zijn. 
Een tweede crisis die ons momenteel treft, is de steeds erger wordende 
verdroging. Door klimaatsverandering en onze overconsumptie van 
(grond)water is Vlaanderen wat betreft waterreserves vergelijkbaar met 
Zuid-Spanje! En toch blijven structurele maatregelen uit. Ook hier biedt 
natuur een stuk van de oplossing. Natuur zorgt voor een verkoelend effect en 
kan grote hoeveelheden water bufferen. Op ons lokaal niveau denk ik hierbij 
aan ons natuurgebied Gondebeekvallei. Ook het project Rodeland, waar we 
partner van zijn, heeft als een van de doelstellingen, om natte natuur te 
realiseren en positief bij te dragen tot het watersysteem. Dit zou 
bijvoorbeeld kunnen door beken te stuwen en meer natuurlijke overstroming 
te realiseren zodat het water traag kan infiltreren en zo het grondwater 
voeden. 
De afgelopen periode hebben we onze publieksactiviteiten noodgedwongen 
on hold moeten zetten. Vanaf nu kunnen bepaalde activiteiten weer 
doorgaan mits de nodige voorzorgen. Dit wil zeggen dat je je weer kan komen 
uitleven op onze werkdagen en biotoopstudie in de Gondebeekvallei. In 
augustus gidst Yves een wandeling rond landbouw en natuur en we sluiten de 
zomervakantie af met de langverwachte “Nacht van de Gondebeek”. Alles 
Corona-proof. Ook september is al goed gevuld met onder andere de eerste 
editie van de Rodelanddag, waar je op eigen tempo een mooie fietsroute met 
onderhoudende stops, uitgewerkt door de diverse projectpartners, kan 
afleggen. 
 
Tot binnenkort, Mathieu



Jaargang 27 nummer 3 
   
  

 
 

 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 2

Oosterzele 

 
Natuurpunt Oosterzele diende bezwaar in tegen de aanvraag tot 
uitbreiding van de Balegemse zandgroeve tot asbestdeponie 
 
We waren duidelijk niet de enige die wakker lagen van de plannen om de 
zandsteengroeve van Balegro uit te breiden tot asbestdeponie. Meer dan 6000 
bezwaarschriften werden er ingediend. Een heel sterk staaltje mobilisatie 
van het actiecomité “Geen asbest in ons nest”. 
Uiteraard deelt Natuurpunt Oosterzele ook de bezorgdheid om de risico’s 
voor de volksgezondheid. Als natuurvereniging focuste ons bezwaarschrift 
echter voornamelijk op de mogelijke effecten op natuur en milieu. Kort 
samengevat komen onze bezwaren hierop neer: 

- De noodzakelijke aanpassingen aan de inrichting en uitbating van de 
groeve om asbest te mogen storten, zijn nefast voor het voortbestaan 
van de kolonie oeverzwaluwen, een beschermde diersoort. 

- De bemaling (wegpompen van grondwater), het drainagesysteem en de 
opvang van regenwater zal grote invloed hebben op het watersysteem 
en daardoor ook op de omliggende natuur- en bosgebieden. 

- De wetgeving laat niet toe dat op een voormalig asbeststort (eens 
opgevuld) nog bomen of struiken aangeplant worden. Dit lijkt in conflict 
met de nabestemming “agrarisch landschappelijk waardevol” die het 
gebied heeft. Bij dergelijke bestemming zou je net wel verwachten dat 
bv. bomenrijen en houtkanten hun plaats hebben. 

- Voor de effecten op het landschap en erosie wordt uitgegaan van de 
uitgegraven groeve als referentietoestand en niet het oorspronkelijke 
agrarische landschap, wat uiteraard niet correct is. 

Ons volledige bezwaarschrift is digitaal te raadplegen via het omgevingsloket. 
Hopelijk leidt het ruime protest er toe dat de juiste beslissing genomen 
wordt. Gevaarlijk afval onder de grond stoppen bleek nog nooit een goede 
keuze. Zeker niet nu er ook alternatieven bestaan. In essentie is dit vooral 
een economisch verhaal. 
 
 
 
 

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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Ettingebos 
 
In vorige (digitale) nieuwsbrief hadden we het al over onze prachtige aankoop 
van 12 hectare in Ettingebos in hartje Oosterzele. Ondertussen zetten we de 
eerste stappen richting opmaak van een natuurbeheerplan voor het gebied. 
Een beheerplan is verplicht en is onder andere noodzakelijk om als 
natuurgebied erkend te worden door de Vlaamse overheid en ook een aantal 
subsidies (bv. tussenkomst in de aankoopkost) hangen hier aan vast. Dit plan 
moet ingediend wordt bij het Agentschap Natuur en Bos (ANB). De opmaak, 
indiening, revisie door ANB en finale erkenning als natuurgebied is een werk 
van lange adem en duurt doorgaans verschillende jaren. 

 
 
Inhoudelijk komen in zo’n plan 3 luiken aan bod: de ecologische functie, de 
natuur dus, de sociale functie, bv. recreatie en educatie, en de economische 
functie, bv. mogelijke houtopbrengst, maar ook ecosysteemdiensten zoals 
vasthouden van water, etc. 
Voor ons staat uiteraard de natuurwaarde buiten kijf. Met gericht beheer is 
het de bedoeling deze ten volle tot uiting te laten komen. In het vroege 
voorjaar heeft Dirk reeds de voorjaarsflora geïnventariseerd waarvoor het 
bos bekend staat. Zo goed als alle voor de Vlaamse Ardennen typische soorten 
komen er voor. 
 

Ettingebos vanaf de Oude Heirbaan
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In de volgende stap nemen we ook het bomen- en struikenbestand onder de 
loupe. Met de gepaste maatregelen moeten we op termijn komen tot een 
mooi gemengd loofbos. Dit komt ook de fauna ten goede. Ettingebos is ook 
gekend voor verschillende zeldzame vlindersoorten zoals de Iepenpage,  
Sleedoornpage en Kleine IJsvogelvlinder. Ook hier kan gericht beheer rond 
voorzien worden. 

 

Slanke sleutebloem is maar een van de vele voorjaarsbloeiers in Ettingebos
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Voor het sociaal luik denken we in eerste instantie aan de realisatie van een 
2-tal wandelpaden, zodat het bos beter toegankelijk wordt en iedereen er 
kan van genieten. Een rust- of picknickplek zou hier een mooie aanvulling op 
zijn. Daarnaast denken we er ook aan om een stuk te reserveren als 
speelnatuur waar bv. jeugdbewegingen zouden gebruik kunnen van maken. 
Ook scholen zouden hier een “buitenklas” kunnen vinden voor allerlei 
educatieve activiteiten. Bij dit alles moeten we uiteraard een evenwicht 
bewaren en zorgen dat er ook niet te veel verstoring van flora en fauna 
ontstaat. 

 
Heb je naast de hierboven aangehaald punten nog ideeën of suggesties, dan 
zijn die zeker welkom. Wil je in een latere fase meewerken aan het beheer 
van Ettingebos, neem dan ook zeker contact op.  
 
Misschien heb je het al gemerkt, momenteel loopt ook een giftencampagne 
om deze aankoop te financieren. De aankoop van het stuk Ettingebos heeft 
uiteraard een prijskaartje. Voor de aankoop van natuurgebied kunnen we 
beroep doen op een aantal Vlaamse en provinciale subsidies. Een ander 
aanzienlijk deel van de kosten draagt Natuurpunt echter zelf. Afhankelijk van 
de ligging en het natuurtype bedraagt dit gemiddeld 30 % van de 
aankoopkosten. Dit is de zogenaamde restfinanciering.  
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Dit bedrag wordt vooraf gefinancierd door Natuurpunt nationaal, maar moet 
uiteindelijk door de vrijwilligers van onze lokale afdeling via sponsoring en 
fondsenwerving verzameld en terugbetaald worden. Voor het realiseren van 
mooie stukken natuur moeten we dus ook altijd met de hoed rond gaan, het 
is niet anders. 
Wil je ons graag steunen om een stuk toegankelijk bos in hartje Oosterzele 
te realiseren, dan kan dit door een gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van 
Natuurpunt met vermelding ‘project 6708 Ettingebos’. Van elke gift van meer 
dan 40 euro krijgt u via de belastingen 45% terugbetaald. 
 
 
De Werkgroep Soortenbescherming rapporteert 
 
Het broedseizoen van de uilen loopt weer op zijn eind. Helaas hebben we dit 
jaar –voor het eerst sinds lange tijd– geen jonge kerkuilen in onze nestkasten. 
De uilen hebben er voor gekozen om te gaan nestelen in nabij gelegen 
schoorstenen. Hopelijk hebben ze daar veel jongen grootgebracht. 

Jonge kerkuil geringd in 2019
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Hoewel één nest minder dan vorig 
jaar, hebben de steenuilen het 
wél volgens verwachting gedaan. 
Twee nestkasten hebben ook dit 
jaar weer broedende steenuilen 
gehad. De vogelringer is inmiddels 
langs geweest om de zes jongen te 
wegen, te registreren en van een 
ring te voorzien. 
 
In de loop van dit jaar gaat de 
werkgroep in eigen beheer een 
aantal nieuwe nestkasten voor de 
steenuil maken. Met dank aan de 
gemeentelijke minaraad voor de 
financiële ondersteuning daarbij. 
Ook gaan we op zoek naar nieuwe 
locaties waarvan we verwachten 
dat ze in een geschikt leefgebied 
voor de uilen liggen.  
 
Meer lezen over het leven van een steenuil kan op 
https://www.natuurpunt.be/pagina/steenuil of in de brochure “STEENUIL” 
van het Steenuilenoverleg Nederland: 
https://www.steenuil.nl/userfiles/Steenuil_brochure_onlineversie.pdf 
 
 
Wilde honingbijen gezocht 
 
Honingbijen hebben het zwaar te verduren: klimaatveranderingen, 
pesticidegebruik, te weinig nectar– en stuifmeelrijke aanplanting, vervuiling, 
genetica, parasieten met de varroamijt op kop, ...  
Hoewel we ons spontaan een beeld van bijenkasten en imkers vormen als we 
aan honingbijen denken, leven er ook nog steeds honingbijvolken in het wild. 
Ondanks alle moeilijkheden waarmee ze te kampen krijgen.  
Mogelijks waren zij ooit een zwerm van bij een imker en hoewel wordt 
aangenomen dat er maar een fractie van deze zwermen kan overleven in de 
natuur zonder inmenging van de mens, zijn er tóch zwermen die hierin 
slagen. Zij worden resistenter, sterker en vitaler. Volkeren van de toekomst 

Jonge steenuil klaar om te ringen 
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dus! Maar hoeveel van die in het wild overlevende honingbijvolken zijn er in 
onze streken?  
 

 
 
In Frankrijk, in de streek van Poitou Charentes, is men deze wilde 
honingbijvolken in kaart gaan brengen en al gauw bleken er meer volkeren 
te overleven dan men dacht: 1 volk per ongeveer 2km²!  
Werkgroep Natuurlijk imkeren is hiermee ook bij ons gestart. Zij doen een 
oproep aan ons allen om mee op zoek te gaan naar nestplaatsen van wilde of 
verwilderde honingbijvolken.  
Hun ideale woonplaatsen zijn holle bomen of rotsholtes. Echter door het 
steeds schaarser worden van deze ideale woonplaatsen (oude, rotte bomen 
worden bv sneller gekapt), nemen de wilde volken steeds vaker hun intrek 
op zolders, onder afdaken, in torens, tussen spouwmuren, ...  
 
Initieel kwamen ze er dus als bijenzwerm in terecht, maar ondertussen 
bewijzen ze dat ze sterk genoeg zijn om hierin te overleven.  
Ga je straks wandelen in een bos, een natuurgebied of zelfs in de stad, speur 
dan met ons mee! Heb jij een bijenvolk in het wild aangetroffen of weet je 
er ergens in de buurt eentje zitten, laat het ons weten door een mailtje te 
sturen naar info@natuurpuntoosterzele.be én ga naar 
www.natuurlijkimkeren.org om een digitaal meldformulier in te vullen.  
 
Wees gerust, het is enkel de bedoeling de volken in kaart te brengen, er 
wordt niet ingegrepen! We zijn BIJzonder benieuwd naar jullie 
waarnemingen. 
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Ook hier gooide Corona roet in het eten. De grote expeditie kon dit jaar niet 
doorgaan. Ons team Psychocyclistas stond er echter op om voor de mooie 
giften ten voordele van natuurgebied Gondebeek toch een tegenprestatie te 
leveren. Daarom zetten ze hun eigen expeditie op en fietsen een dag lang de 
mooiste plekjes van Oosterzele en omstreken af. Kom je dus onderstaande 
vier psychologen binnenkort tegen, moedig hen dan zeker aan. Hun exploten 
zal je kunnen volgen via onze verschillende media. 
    
 
 
 
 
 

 

Nieuws van ons expeditieteam Psychocyclistas dat  
geld inzamelt voor ons natuurgebied Gondebeek  
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Na bijna 3 maanden lockdown zijn we eind mei terug gestart met de 
inrichtingswerken in ons natuurgebied. Zo werd er een pad gemaaid die het 
mogelijk maakt om een rondwandeling te maken op de percelen waarbij het 
nieuwe brugje een veilige oversteek over de Gondebeek garandeert. 
 
Ook zien we ondertussen dat het intensief uitgraven van de exoot 
Reuzebereklauw zijn vruchten heeft afgeworpen waardoor deze heel sterk in 
aantal zijn afgenomen. Opvolging is en blijft noodzakelijk om nieuwe 
verspreiding tegen te gaan. 
 
Onze beide poelen zijn pas in oktober gegraven, maar ze huisvesten nu al 
verschillende soorten bewoners waaronder bruine– en groene kikkers, 
stekelbaarsjes, 3 soorten salamanders en verschillende soorten libellen. Ook 
werden er aan de noordkant van de poelen struiken aangeplant om het kleine 
watergrut een veilige bescherming te bieden. 
 
Aangezien de budgetten voor aankoop van natuur steeds minder worden en 
het deel restfinanciering dat NPO zelf moet voorzien opgetrokken werd, is 
uw financiële bijdrage meer dan welkom om onze aankopen verder te kunnen 
zetten. Volgend jaar plannen we hiervoor ook een speciale fondsenwerving. 

Elke gift, hoe klein ook, is welkom op rekening BE56 2930 2120 7588 met 
vermelding “Gift Natuurpunt - 6666 – Landskouter – Gondebeek”. Voor giften 
vanaf 40 euro krijgt u automatisch een fiscaal attest. 
 
 

NATUURGEBIED 

GONDEBEEK 

(JL) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Landskouter 
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De neushoornkever (Oryctes nasicornis) 
 
De neushoornkever is ongetwijfeld één van de meest fascinerende 
verschijningen die onze Vlaamse natuur rijk is. Een telg uit de groep van de 
bladsprietkevers waar ook de meikever, de junikever en de julikever toe 
behoren. Met een lengte tot 4 cm is hij na het Vliegend Hert de grootste 
kever uit onze contreien. Het is een forse gedrongen verschijning waarbij het 

mannetje dan nog eens een opvallend grote hoorn op zijn kop draagt. Die 
hoorn kan tot 1 cm groot worden. Ziet er indrukwekkend uit, maar dient 
enkel om concurrerende mannetjes uit te schakelen door hen omver te 
duwen zodat ze hulpeloos op hun rug liggen. Zoals bij de meeste kevers van 
deze groep brengt dit dier veruit het grootste deel van zijn leven door als 
larve. Na het verpoppen leeft een volwassen dier slechts enkele weken. Net 
voldoende om het andere geslacht op te zoeken en voor nakomelingen te 
zorgen in de vorm van witte ronde eitjes.  
 
De voorbije decennia ging het niet zo goed met deze soort, waardoor de 
meeste mensen deze prachtige kever nog niet hebben gespot. Vermoedelijk 
was het massaal gebruik van allerhande sproeimiddelen hiervan de 
belangrijkste oorzaak. De laatste jaren zien we echter een gestage 
verbetering. Waarschijnlijk met dank aan de vele (bio)tuiniers die naast de 
zorg voor hun groenten en fruit ook meer en meer aandacht besteden aan 
het composteren van plantaardig afval. En dat is nu net wat deze soort heel 
goed kan gebruiken. In de wilde natuur gaan ze op zoek naar bvb. grote 

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. 

© Dirk                  Mannetje neushoornkever 
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hoeveelheden door de wind opgehoopte bladeren. De larven leven in die hoop 
en voeden zich met rottend (lees composterend) plantaardig materiaal. Het 
toenemend aantal composthopen in de buurt van moestuinen biedt extra 
mogelijkheden voor de voortplanting van de neushoornkever. De soort is ook 
nog eens warmteminnend. De temperatuurstijging in de broeihoop ten 
gevolge van het composteringsproces zorgt ervoor dat de larven zich sneller 
gaan ontwikkelen. 
Na het uitsluipen ontwikkelen de 
larven zich tot grote dikke 
engerlingen. Afhankelijk van het 
voedselaanbod en de temperatuur in 
de broeihoop duurt het 3 tot 5 jaar 
voor de larve gaat verpoppen tot een 
volwassen kever. Eens het volwassen 
stadium bereikt, eten de kevers nog 
nauwelijks. Ze likken hoogstens wat 
sap van bomen of van rottend fruit.  
Als larve heeft het insect al 
voldoende energie bij elkaar 
gegeten om het die enkele weken 
als volwassen kever uit te zingen. 
Het verpoppen gebeurt in de winter en volgens de literatuur komen in juni 
de eerste volwassen kevers uit de ondergrondse popkamer gekropen. Dit jaar 
heb ik in mijn tuin de eerste neushoornkever (man) gevonden op 10 mei. 
Anderhalve week later ook nog een vrouwelijk exemplaar gespot. Veel 
vroeger dan normaal, wellicht als gevolg van de erg warme en droge lente 
zoals we die nu al vier jaar op rij kennen. Het nieuwe normaal dus. 

 

Bron Wikipedia

© Dirk                     Vrouwtje neushoornkever 
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 Vind jij de 10 verschillen? 
 

 Het paddenstoeleninternet strekt zich uit door de bodem van het hele 
bos.  

De fijne witte draden verbinden alle bomen onderaards. Hoelang zijn de  
draden die in een theelepel bosgrond te vinden zijn?  
1) 1 cm 
2) meer dan 1 cm   
3) meer dan 1 km 

 
  
   

 
 
Antwoord:  

NATUUR.KIDS  
(HG) 

Omdat onze kinderen een plaatsje in de natuur 
verdienen, maken wij alvast wat ruimte voor hen vrij in 
deze nieuwsbrief. 

meer dan 1km 
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 Naar welke tak vliegt elk uiltje? 

(tekening en speeltje van Nora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Zin om ook jouw spelletje of tekening in het boekje te laten 
verschijnen? Stuur het op naar info@natuurpuntoosterzele.be 
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Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
Als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het 

COVID-19 virus zijn de voorbije maanden al onze 
activiteiten afgelast waardoor deze rubriek jammer 

genoeg akelig leeg blijft. 

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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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 
BEHEERWERKEN RESERVAAT GONDEBEEK 
 
De volgende werkdagen vinden zoals steeds plaats op de laatste zaterdag van 
elke maand. Maar omdat iedereen recht heeft op een beetje vakantie slaan 
we deze keer de maand juli over. Dat wil zeggen dat we op 29 augustus en 
26 september terug aan de slag gaan. 
 
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 de website weergegeven! 
 
 
 
PLANTEN, ZWAMMEN EN BEESTJES ZOEKEN                          MET DIRK 
 
Zaterdag 15 augustus 2020  
 
Deze zomer gaan we opnieuw speuren naar wat er zoal leeft in ons 
natuurgebied Gondebeek. Gewapend met loepepotjes, vlindernetjes en 
vooral een gezonde portie nieuwsgierigheid gaan we op zoek naar wat de 
biodiversiteit daar te bieden heeft. Iedereen is welkom. Voorkennis is 
helemaal niet nodig. We ontdekken samen wat er leeft zodat we het 
natuurgebied verder op een verantwoorde manier kunnen beheren in functie 
van het behoud van de biodiversiteit en waar mogelijk ook met als doel de 
soortenrijkdom verder te verhogen.  
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Wil je graag leren hoe je 
planten, dieren en 
zwammen op naam kan 
brengen of heb je al enige 
voorkennis, maakt niet uit, 
iedereen is welkom. Als je 
daarover beschikt, breng 
dan een flora of 
paddenstoelen- of 
insectengids mee. Maar 
geen probleem als je die 
niet hebt, het is zeker geen 
noodzaak.  
 
Afspraak: aan de percelen in de Neerstraat (Gontrode) om 14.30 uur stipt. 
Einde is voorzien om 17u. 
 
Kostprijs: Gratis voor leden van Natuurpunt; vrije bijdrage voor niet-
leden.  
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EEN WANDELING OP DE GRENS TUSSEN LANDBOUW EN NATUUR                    MET YVES 
 
Zondag 23 augustus 2020 
 
De Lembergse Kouter biedt prachtige vergezichten terwijl het valleigebied 
vlakbij het Gondebeekreservaat, een meer besloten karakter heeft.  De 
akkers produceren ons voedsel, dankzij een efficiënte landbouw, terwijl het 
reservaat een plek is waar wij en de natuur wat op adem kunnen komen? Zijn 
dit werkelijk afgescheiden werelden?  

 
Op deze wandeling staan we stil bij voorbeelden waar de grenzen zijn 
vervaagd tussen landbouw en natuur en waar de wisselwerking opmerkelijke 
resultaten oplevert.  
We kunnen op deze wandeling aanschouwen hoe landbouw de biodiversiteit 
een boost kan geven. 
 
Deze activiteit is een samenwerking met Natuurpunt Boven-Schelde 
 
Afspraak: om 14 uur een de parking bunker aan het Vliegveld van Gontrode 
- weg tussen Scheldeweg 55 en 57 in Melle. Beperkt aantal parkeerplaatsen, 
indien mogelijk kom met de fiets. De excursie eindigt om 17u.  
 

Deelnameprijs: gratis voor leden Natuurpunt, vrije bijdrage voor niet-leden  
 
Voorzieningen: stevig schoeisel is een aanrader. De totale afstand bedraagt 
4 km. 
 
Inschrijven via deze link: https://www.natuurpunt.be/agenda/een-
wandeling-op-de-grens-tussen-landbouw-en-natuur-42638  
 

Meer info bij de gids: yves.opstal@pandora.be of 0479 895 688 
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NACHT VAN DE GONDEBEEK 
 
Zaterdag en zondag 29/30 augustus 2020 
 
Wie droomt er ook van om eens een nacht te kunnen 
doorbrengen in ons eigen natuurgebied? Tentje 
opzetten, vuurtje maken en samen genieten van 
spijs en drank …  
 
Het kan ! Maar wel maar éénmaal per jaar tijdens de 
“Nacht van de Gondebeek”. 
 
Eénmaal zullen de bewoners van de Gondebeek 
verbaasd staan als jong en oud de weide aan de Neerstraat omtoveren tot 
een kampplaats. Eénieder zorgt voor zijn eigen tent en kampeergerief en 
brengt een culinaire creatie mee voor onze potluck bij het kampvuur.  
Maar we houden het ook rustig en zoeken de stilte met onze geliefde 
bewoners. 

 
Verwacht geen glamping-service, bar en koelkast, maar voel je zen op de 
HUDO, ook geen bingoavond, maar wegdromen aan een rokerig kampvuur, 
geen smart-scherm te bespeuren, geen wifi in de buurt, alleen sterren aan 
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de hemel, geen lichtjes op onze geleide wandeling langs de Gondebeek op 
zoek naar uilen en vleermuizen. 
 
Maar ’s morgens trakteren we je wel op havermoutpannenkoekjes en sterke 
koffie, waarna we het terrein weer omtoveren tot hoe het er voorheen bijlag.  
 
We beperken het aantal inschrijvingen tot 50 personen om de harmonie 
tussen mens en natuur te behouden. Indien er meer kandidaten zouden zijn, 
zal een onschuldige hand beslissen.  
 
Inschrijven: uiterlijk tegen 21 juli op info@natuurpuntoosterzele.be met 
melding van aantal volwassenen en aantal kinderen. Kort daarna mag je 
bevestiging verwachten. 
 
Praktisch: zaterdag 29 augustus, op onze weide langs de Meerstraat Gontrode 
vanaf 16u tot zondag 30 augustus 10u.  Uiteraard zullen we de op dat moment 
geldende veiligheidsregels in acht moeten nemen.  
 
Kostprijs: al dat schoons voor een zacht prijsje van 10€ of 5€ (<10j) per 
persoon. Opbrengst gaat naar de verdere uitbouw van het natuurgebied. 
 
Meer info: op 0475 540 340 (Wouter) 
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OVER EYCK EN BLOEMEN – HET LAM GODS EN ZIJN FLORA         MET YVES EN AN 
 
Zondag 13 september 2020 
 
Jan van Eyck, waarschijnlijk geboren in Maaseik, draagt in zijn naam een 
boom die tot de verbeelding spreekt: de eik! Op zorgvuldig uitgekozen 
planken van die boom schilderde hij het Lam Gods. De link tussen de schilder, 
zijn meesterwerk en de natuur is overduidelijk! Een reden te meer om er met 
een natuurgids op uit te trekken en de botanische pracht van het Lam Gods 
te ontdekken. 
Naast Bijbelse figuren, heiligen en pelgrims verwerkte Van Eyck ook een 
veelheid aan bloemen, planten en bomen in zijn altaarstuk.  

Twee natuurgidsen nemen je mee naar de groene gordel rond Gent en 
dompelen je onder in de paradijselijke natuur van het Lam Gods. Samen 
neem je de afgebeelde flora en bijbehorende symboliek onder de loep. 
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Daarnaast belichten de gidsen het landschap dat het vijftiende-eeuwse Gent 
omringde. Het verhaal van het paneelhout waarop Van Eyck schilderde, geeft 
inzicht in natuur en tijdsgebeuren. Ten slotte ontdek je waarom het Lam 
Gods, hoe precies  en fijn de bloemen ook geschilderd zijn, toch geen foto 
is. 

Afspraak: om 14 uur op het Drongenplein 26-27 in Drongen  
(op het plein onder de lindebomen) De excursie eindigt om 
16.30u.  

 

Deelnameprijs: gratis voor leden Natuurpunt, vrije bijdrage voor niet-leden  
 
Meer info bij de gidsen: Yves: 0479 895 688  yves.opstal@pandora.be  
en An: 0498 885 978  an.de.pauw@telenet.be 
 
 
CURSUS OP SAFARI IN ONZE NATUUR 
 
Natuurpunt Oosterzele en Natuurpunt Boven-Schelde hebben al enkele jaren 
een traditie in het gezamenlijk organiseren van cursussen rond diverse 
aspecten van de natuur. Met deze cursus kiezen we nu eens niet voor een 
concreet onderwerp of thema. In vier avond- of namiddagvullende 
activiteiten gaan we focussen op enkele specifieke niches van onze 
plaatselijke natuur. Een vleermuizenspecialist laat ons kennis maken met de 
mysterieuze wereld van deze vliegende zoogdieren, een ervaren ‘trekteller’ 
leert ons overvliegende trekvogels observeren, een doorwinterde natuurgids 
doet een boekje open over zaden en vruchten van bomen en planten en 
tenslotte neemt een mycofiel je mee op een tocht vol gezwam over de 
bijzondere ecologie van paddenstoelen. 
 
Zaterdag 19 september van 19.30u tot 22u 
Vleermuizen beloeren  
Onder leiding van 
vleermuisdeskundige Daan gaan we op 
zoek naar o.a. de watervleermuis, 
rosse vleermuis, de dwergvleermuis 
en mogelijks nog enkele andere 
soorten. Aan de hand van 
gespecialiseerde apparatuur gaan we 
de soorten observeren en op naam 
brengen. Deze bijzondere excursie 
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vindt plaats in de Scheldemeersen, een kraamkamer voor diverse soorten 
vleermuizen. 
 
Zondag 4 oktober van 9.30u tot 12u 
Speuren naar wilde bessen en vruchten 
De herfst is het jaargetijde om te genieten van de kleuren van de bessen van 
bomen en struiken.  Vlierbes, braam, wilde lijsterbes, meidoorn, sleedoorn 
dragen hun bessen in rood, zwart of blauw. De bessen worden verspreid door 
vogels, zoogdieren en de mens. Sommige vogels zijn verlekkerd op de rode 
en andere op de zwarte bessen. We komen te weten welke giftig zijn voor de 
mens en welke voor dieren.  Tevens kijken we  even terug in de geschiedenis 
wat die ons kan vertellen over onze zaden en bessen. 
Naast het genieten van deze schoonheid van onze natuur kunnen jullie wat 
meer te weten komen over de bessen en zaden. 
 
Zaterdag 10 oktober van 8u tot 12u 
Het geheim van het trektellen 
Eind augustus kiezen heel wat vogels het luchtruim om warmere oorden op 
te zoeken. Op de bunker in Munte kan je dan vogelkijkers naar de lucht zien 
staren. Alle vogels die passeren worden opgeschreven en zo krijg je een mooi 
beeld van wat er allemaal passeert. Niet alles kan geteld worden.  Een groot 
deel van de trek gebeurt immers  ofwel ’s nachts, ofwel op zeer grote hoogte 
buiten het zicht van de tellers.  
Dominique Verbelen zal al je vragen met plezier beantwoorden. Wie weet 
wordt dit je nieuwe hobby! 
Indien twee/drie dagen op voorhand heter niet goed uitziet met de trek 
worden jullie verwittigd. Als alternatief voorzien we een wandeling in de 
Makegemse bossen. 
 
Zaterdag 17 oktober van 14.30u 
tot 17u 
Van heksenboleet tot 
elfenschermpje 
Het Aelmoeseneiebos is bekend 
voor zijn grote diversiteit aan 
zwammen. De ideale biotoop dus 
om deze bijzondere levensvorm in 
al zijn verscheidenheid te 
ontdekken. Zwammen zijn geen 
planten, maar ook geen dieren, 
toch hebben ze kenmerken van 
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beide. Hoe leven zwammen en hoe verspreiden ze zich. Zijn ze echt zo 
gevaarlijk als er wordt beweerd? Boeiende vragen waar je zeker een 
antwoord op krijgt. Wie denkt dat een paddenstoel steeds bestaat uit een 
steel en een hoed zal zijn mening na deze excursie grondig moeten bijstellen.  
 
Afspraak: 
Bij inschrijving ontvang je een mail met de exacte plaats van afspraak. 
Let op: als je inschrijft voor deze cursus kies je automatisch voor het 
volledige pakket. Inschrijven voor een beperkte selectie van deze 
cursusitems is niet mogelijk. 
Deelnameprijs: 40 € voor leden Natuurpunt 

50 € voor niet-leden  
 
Inschrijven via deze link: https://www.natuurpunt.be/agenda/safari-onze-
natuur-42309  
Max. 25 deelnemers 
 
Meer info: dirk.fiers@skynet.be of 0494 395 297 
 
 
RODELANDDAG 
 
Zondag 20 september 2020 
 
Maak kennis met Rodeland!  
Op zondagnamiddag 20 september vindt de allereerste Rodelanddag plaats. 
Dan stellen we graag het Rodelandproject voor aan de inwoners van Gavere, 
Melle, Merelbeke en Oosterzele.  
 
Op een uitgestippelde fietstocht langs trage wegen ontdek je alles over dit 
mooie gebied. Je kiest zelf waar en wanneer je start. Onderweg ontmoet je 
de partners van het project en kom je meer te weten over het doel en de 
acties die de komende jaren op stapel staan.  
Maak je geen zorgen, de organisatie van de Rodelanddag wordt afgestemd op 
de veiligheidsmaatregelen i.v.m. COVID-19 die dan van toepassing zijn.  
 
Dus noteer zeker zondagnamiddag 20 september in je agenda. Het wordt een 
leuke en boeiende fietstocht voor jong en oud door Rodeland. Meer uitleg 
volgt langs de digitale media. 
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Het Rodelandproject is een landschapsproject in de open ruimte op het 
grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele. Het 
project vertrekt vanuit een uniek samenwerkingsverband tussen maar liefst 
20 partners. Overheden, natuur- en landbouworganisaties en 
onderzoeksinstellingen werken er samen om het landschap rond de 
Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien 
van de Gondebeek, de Driesbeek en de Molenbeek te versterken en verder 
te ontwikkelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Wim Dirckx 
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FEESTELIJKE OPENING VAN BRUGJE, POELEN EN NIEUWE PERCELEN 
 
Zondag 27 september 2020 
 
Het is al eerder aangekondigd, maar virussen hebben er een stokje voor 
gestoken. Bij NPO geven we ons niet zo snel gewonnen en dus een nieuwe 
poging. 

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

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

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

 
Concreet plannen we deze opening op 
zondag 27 september 2020 om 10u. 
Afspraak aan het station van Gontrode, van 
waaruit we een korte wandeling zullen 
maken door het gebied voor het presenteren 
van alle nieuwigheden. 
En op die manier zorgen we dat we net op het 
ideale aperitief-moment aan het brugje zijn 
voor de formele feestelijke opening mét 
bijhorende bubbels. Zorg dat je erbij bent, 
iedereen is van harte welkom.  
 

Graag vooraf inschrijven via info@natuurpuntoosterzele.be.  
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Lid worden van Natuurpunt 
 
Help de natuur in Vlaanderen.  
Word met het ganse gezin lid van Natuurpunt.  
Het jaarlijkse lidmaatschap per gezin bedraagt 30 euro. 
 
Wat krijg ik als lid van Natuurpunt? 
*  De Natuurpunt wandelgids met 66 uitgestippelde wandelingen en 
 fietstochten in de mooiste natuurgebieden van België 
*  Vier maal per jaar het kleurrijke ledentijdschrift Natuur.blad. 
*  Word je lid van Natuurpunt Oosterzele, dan krijg je vier maal per 
 jaar onze nieuwsbrief. 
*  Een volledig aanbod van honderden activiteiten in gans Vlaanderen.  
*  Korting in onze winkel en bij tal van partners.  
 
Hoe word ik lid?  
Schrijf 30 € over op rekeningnummer BE37 0012 2707 2228 van 
Natuurpunt Oosterzele, Pontslag 11, 9860 Balegem met vermelding van 
‘nieuw lid’ of maak je online lid via de website www.natuurpunt.be of 
bel naar 015/29 72 50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jaargang 27 nummer 3 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 29 

Oosterzele 

 

Bestuur 
 
Voorzitter Mathieu Wille   
Secretaris Bart Vleminckx 
Penningmeester Barbara Ooghe   
Redactie Dirk Fiers   
Reservatenwerking en inventarisatie Jean-Luc Eggermont en Dirk Fiers  
Algemene werking Annelies Sevenant  
 Hannes Goffin  
 Kris Van Heghe    
 Marc De Spiegeleer 
 Sien Lievens  
 Wouter Verbouwe 
 
Natuurpunt Oosterzele 
Pontslag 11, 9860 Balegem 
Tel: 0494 316304 
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Activiteiten juli-augustus-september 2020 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag  
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 

 
15 augustus 
 
 
23 augustus 
 
 
29 augustus 
 
 
29 augustus 
 
 
13 september 
 
 
19 september 
 
 
20 september 
 
 
26 september 
 
 
27 september 

 
14.30u 
 
 
14u 
 
 
9u 
 
 
16u 
 
 
14u 
 
 
19.30u 
 
 
 
 
 
9u 
 
 
10u 

 
Biotoopstudie Gondebeek 
 
 
Wandeling landbouw en 
natuur 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Nacht van de Gondebeek 
 
 
Over Eyck en bloemen 
 
 
Start cursus ‘Op safari in 
onze natuur’ 
 
Rodelanddag 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Feestelijke opening poel en 
brugje 
 

 
Meersstraat 
Gontrode 
 
Vliegveld 
Gontrode 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
Drongenplein 
Drongen 
 
 
 
 
 
 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
NMBS-station 
Gontrode 
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