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Editoriaal 
 
 
Eindelijk een nieuwsbrief waarin we met wat meer zekerheid activiteiten 
kunnen aankondigen! Hopelijk blijven alle cijfers positief evolueren en 
kunnen we terug volop samen genieten van de natuur. Wie wil, kan deze 
zomer zelfs weer een nachtje doorbrengen in de Gondebeekvallei! 
 
Dat we naast genieten ook samen zorg moeten dragen voor onze natuur en 
ons milieu blijkt nogmaals uit de actualiteit: milieuvervuiling krijgt nog 
steeds niet de nodige aandacht en burgers moeten via de rechtbank de 
overheid dwingen om de gemaakte beloftes rond de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen te respecteren. 
 
Met Natuurpunt Oosterzele proberen we alvast ons steentje bij te dragen via 
de uitbouw van onze natuurgebieden en zoals je verderop kan lezen, hebben 
we ook weer een bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van onze 
salamanders en uilen. We blijven ook ijveren voor meer natuur én voor een 
leefbare landbouw, waarbij boeren mét ruimte voor natuur rendabel is. Zo 
slaan Natuurpunt en het Algemeen Boerensyndicaat alvast de handen in 
elkaar om het wederzijds begrip tussen landbouwers en natuurbeschermers 
te verbeteren. 
 
Een speciaal woordje gaat nog uit naar onze ‘expeditieleden’. Zoals jullie 
verderop kunnen lezen, hebben zij een fantastisch mooi bedrag 
bijeengebracht. Deze centjes gaan integraal naar de Oosterzeelse natuur! We 
kunnen ze niet hard genoeg bedanken! Wie het al voelt kriebelen voor 
Expeditie Natuurpunt 2022… laat het ons weten!  
 
Tot binnenkort, 
Bart
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FACEBOOK-PRIKBORD 
 
NPO heeft een eigen Facebook pagina. Daar komen heel wat berichtjes op. 
Voor wie echter geen Facebook heeft, prikken we graag enkele van deze 
berichtjes hier op ons Facebook-prikbord! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATUURNIEUWS 

UIT DE REGIO 

In deze rubriek houden we jullie op de hoogte over het 
reilen en zeilen van de natuur in Oosterzele en 
omliggende gemeenten 
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NP-OOSTERZELE WERKT MEE AAN AMFIBIEËN-ONDERZOEK 
 
In het kader van het landschapsproject Rodeland heeft de provincie een 
aanbesteding uitgeschreven voor een onderzoek naar de verspreiding van de 
diverse soorten amfibieën in poelen op grondgebied Oosterzele, Melle en 
Gavere. Natuurpunt Studie heeft die opdracht binnengehaald en vrijwilligers 
van NPO hebben de monitoring met fuiken uitgevoerd. 
Een hele klus want er moesten zo’n 30 
poelen worden bemonsterd. Concreet 
houdt dit in dat er bij elke poel twee 
fuiken van het type Vermandel geplaatst 
worden. De volgende ochtend worden de 
fuiken gelicht en worden de gevangen 
dieren geteld en gedetermineerd op soort 
en geslacht waarna ze ongeschonden 
terug in de poelen worden geplaatst. En 
dat dus 30 keer binnen het tijdsinterval 
van 1 april tot 15 mei.  
 
Martin, Gerard en Dirk hebben de klus geklaard en met een behoorlijk gunstig 
resultaat. In 13% van de poelen hebben we geen enkel amfibie kunnen 
vangen. In de overige 87% waren minstens 2 soorten salamanders aanwezig 
m.n. de Alpenwatersalamander en de Vinpootsalamander.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verder hebben we op de meeste plaatsen ook paddenvisjes en/of kikkervisjes 
aangetroffen. In 13% van de poelen leeft er ook een derde salamandersoort, 
namelijk de Kleine watersalamander. Een soort die het behoorlijk moeilijk 
krijgt in onze Vlaamse waters. 
 
Met deze kennis over de verspreiding van de amfibieën in het achterhoofd 
zal er vervolgens een voorstel uitgewerkt worden met locaties voor 30 nieuw 

Vinpootsalamander Alpenwatersalamander 
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aan te leggen poelen. Als deze nieuwe poelen in de loop van de volgende 
jaren gerealiseerd worden, zal dat een aanzienlijke uitbreiding betekenen 
van het habitat dat van levensbelang is voor onze amfibieën, waardoor we 
op termijn terug meer gezonde populaties kunnen krijgen.  En daar gaan we 
voor bij Natuurpunt. 

 

 

 

 

 

UILENNIEUWS VAN ONZE WERKGROEP SOORTENBESCHERMING 
 
In mei leggen alle vogeltjes een ei. Het was dus 
weer tijd voor onze jaarlijkse 
nestkastencontrole. Bij elk deksel dat heel 
voorzichtig omhoog getild wordt en het heel 
stilletjes gluren door een kleine opening, stijgt 
de spanning op goed nieuws. En dat was er. In 
twee van onze steenuilkasten hadden we 
jongen. We telden er vijf. Een mooi aantal. Eén 
nest had wel (een) ei(eren) maar daar bleken 
geen jongen uit gekomen te zijn. De dag nadien 

mochten we onze 
kleintjes laten 
ringen en we 
werden verrast door een uilenjong dat zich in de 
sas van de nestbak had verborgen en zo staat de 
teller dit jaar op 6 jongen. Gemiddeld weegt zo’n 
donzig bolletje 160 gram.  
Slechts ééntje vond het nodig om te klepperen 
van misnoegen, maar de rest gedroeg zich 
voorbeeldig.  
 
De kerkuilenkasten brachten minder goed nieuws. 
We zagen geen jongen. Op een locatie weten we 

Kleine watersalamander 
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wel dat er een nest jongen is maar ze 
verkiezen de schouw boven onze kast (die 
wel gebruikt werd, zagen we aan de 
braakballen). We weten dus niet hoeveel 
kerkuiljongen er zijn en ze kunnen ook niet 
geringd worden. Het is wel positief dat ze er 
zijn. 
Op een ander locatie was de toegang tot de 
nestkast volledig versperd door takken en 
ander materiaal. Daar vonden we een klein 
lichtblauw gevlekt eitje. Een kauwennest 
dus. 
We moeten nu brainstormen om te kijken 
hoe we de toegang tot kauwen kunnen 

blokkeren zonder de uilen te hinderen. 
Op de terugweg tenslotte vond Johan (die sportief met de fiets de ronde had 
gedaan) een verloren gewaande steenuilkast. Die wordt dan binnenkort 
weggehaald, terug in orde gebracht en eventueel op een nieuwe locatie 
geplaatst. 

 

NATUURPUNT EXPEDITIE 
 
Goed nieuws voor Expeditie Natuurpunt. Er kwam eindelijk groen licht dat de 
editie 2021 kon doorgaan, zij het in licht (corona-gewijs) aangepaste versie. 
Onze 3 teams verzamelden elk ruimschoots het minimum startbedrag van 
1500 euro. Meer zelfs, samen haalden ze maar liefst 7279 euro op voor de 
Gondebeek en het Ettingebos. In naam van de Oosterzeelse natuur, een dikke 
merci aan onze teams en aan iedereen die hen steunde!  
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Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief heeft de expeditie reeds 
plaatsgevonden. Zonder tegenslag fietsten teams Gestreepte Gondeliers en 
Psychocyclistas 260 km van Gent naar Diepenbeek. De dames van Muscles & 
Mastellen deden een wandel-tweedaagse van Meerhout naar Diepenbeek (60 
km). Een uitgebreid verslag van hun lotgevallen krijg je op onze facebook en 
in de volgende nieuwsbrief. 
 



Jaargang 28 nummer 3 
    
 
  

 
 

V.U. Bart Vleminckx, Vijverhoek 9  -  9860 Oosterzele 7

Oosterzele 

  
Na een lange koude en natte periode is het begin juni eindelijk gelukt om 
onze hooiweiden te maaien. Net als vorig jaar heeft Peter van de bio-
geitenhoeve Klavertroef het hooien voor zijn rekening genomen. Aan de 
zijkanten en ook aan de afwateringsgreppels is er een ruime strook niet 
gemaaid. Een prima toevluchtoord voor sprinkhanen en andere insecten die 
door het maaien tijdelijk van hun biotoop zijn beroofd.  

 
Anders dan bij intensief beheerde hooilanden bestaat het hooi van ons 
natuurgebied Gondebeek niet louter uit gras. De vrij grote hoeveelheid 
kruidachtige planten die zich tussen het gras hebben gevestigd, leveren een 
ruw hooimengsel waar geiten dol op zijn. Door telkens het hooi af te voeren 
en het land niet te bemesten, maken we de bodem stelselmatig armer 
waardoor de concurrentiestrijd tussen de grassen en de kruidachtigen steeds 
verder in het voordeel van de kruidachtigen evolueert, met een stijgende 
diversiteit aan planten (en bloemen) tot gevolg. 
 
 
 
 

NATUURGEBIED 
GONDEBEEK 

(JL/DF) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Landskouter 
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Het afgelopen jaar werd hard gewerkt aan het natuurbeheerplan dat de 
krijtlijnen uitzet voor het beheer van Ettingebos voor de komende 24 jaar. 
Het plan is nu zo goed als af en wordt binnenkort ingediend bij de Vlaamse 
overheid (Agentschap Natuur en Bos) ter goedkeuring.  
In een laatste stap van de inventarisatie van fauna en flora, brachten we 
recent nog de vleermuizen in kaart. De opmerkzame wandelaar zag misschien 
een raar meettoestel hangen in Ettingebos. Met een vleermuislogger en 
mobiele batdetectors registreerden we de sonar, die specifiek is voor elke 
soort vleermuizen. Er werden maar liefst 7 soorten waargenomen in 

Ettingebos: gewone dwerg-, ruige 
dwerg-, rosse, water-, gewone 
grootoor-, baardvleermuis en 
laatvlieger.  
Met dank aan Daan Dekeukeleire en 
collega voor de deskundige 
ondersteuning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ondertussen werd ook het bestaande 
wandelpad tussen Hettingen en Issegem aangepakt. Met behulp van snoeihout 
werd het pad geaccentueerd zodat er geen “olifantenpaadjes” ontstaan. 
Enkele natte passages werden van een knuppelstrook en een klein brugje 
voorzien. Op een aantal plaatsen kwam een constructie om gemotoriseerd 
verkeer te bannen. Pictogrammen aan de toegangen en aanduiding van de 
kwetsbare zones zorgen verder voor de nodige bescherming van de natuur. 
Op deze manier is er een mooi en aangenaam pad gerealiseerd. 
 

NATUURGEBIED 
ETTINGEBOS 
(AS/MW) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Balegem 

Foto: René Janssen
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We danken de gemeente Oosterzele (Dienst Toerisme en Groendienst) voor 
de goede ondersteuning en fijne samenwerking en Pro Natura vzw voor de 
knappe uitvoering. 
Vanaf het najaar gaan we meer gestructureerd het beheer van Ettingebos 
aanpakken met maandelijkse beheerwerkdagen. We plannen daarom een 
werkmoment elke tweede zaterdag van de maand. Concreet is dit voor 2021 
dan 9 oktober, 13 november en 11 december. Wil je graag (af en toe) 
meehelpen, geef dan zeker je naam door via info@natuurpuntoosterzele.be. 
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Aangezien de budgetten voor aankoop van natuur steeds minder worden en 
het deel restfinanciering dat NPO zelf moet voorzien opgetrokken werd, is 
uw financiële bijdrage meer dan welkom om onze aankopen verder te kunnen 
zetten. Volgend jaar plannen we hiervoor ook een speciale fondsenwerving. 

Elke gift, hoe klein ook, is welkom op rekening BE56 2930 2120 7588  
 met vermelding “Gift Natuurpunt - 6666 – Landskouter – Gondebeek”  
Of 
 met vermelding “Gift Natuurpunt - 6708 – Balegem – Ettingebos”. 
 
Voor giften vanaf 40 euro krijgt u automatisch een fiscaal attest en 
bovendien krijgt u via de belastingen 45% terugbetaald. 
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Laatvlieger (Eptesicus serotinus) 
 
Wij, ‘de mens’ zijn als dagdier één van de uitzonderingen in de 
zoogdierenwereld. Aangezien de vleermuizen net als de meeste zoogdieren 
nachtdieren zijn, waren ze vroeger nooit erg geliefd bij de mens. Ze werden 
vaak beschouwd als demonische creaturen waarrond een sluier van magie en 
mythisch bijgeloof hing.  
 
Toch zijn deze beestjes best schattig, alleen 
blijken ze niet zo erg fotogeniek te zijn. Vooral in 
volle vlucht zien ze er behoorlijk akelig uit. Dat 
komt omdat ze tijdens het vliegen de hele tijd 
moeten roepen om met behulp van echolocatie de 
obstakels te kunnen ‘zien’ in het donker. En als je 
rondvliegt met je bek open dan zijn je 
vlijmscherpe tandjes heel duidelijk te zien 
waardoor je een nogal agressieve indruk maakt. Komt daar nog bij dat de 
Laatvlieger één van de grootste vleermuizen van ons land is. Zijn totale 
romplengte van om en bij 13 cm lijkt niet zo spectaculair, maar zijn 
spanwijdte tussen 32 en 38 cm is dat zeker wel. En toch blijf ik ze heel cute 
vinden en dat zegt wellicht meer over mij dan over de vleermuizen. 
Laatvliegers danken hun Nederlandse benaming aan het feit dat ze ’s avonds 
later uitvliegen dan de iets grotere broer de Rosse vleermuis, ook wel 
Vroegvlieger genoemd. Deze laatste is soms al van voor zonsondergang te 
zien, terwijl de Laatvlieger bij het invallen van de duisternis eerst nog een 
kwartiertje zijn ogen uitwrijft voor hij de wijde wereld intrekt.  

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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Vanaf maart-april komen de vrouwelijke Laatvliegers samen in zogenaamde 
kraamkolonies. Women only, mannelijke exemplaren zijn niet welkom. Die 
moeten maar ergens anders de zomer zien door te komen. In de tweede helft 
van juni worden de jongen geboren. Bij een geslaagde zwangerschap krijgt 
een mama exact één jong dat al na drie weken zijn vleugels uitslaat. Na 
ongeveer zes weken kunnen ze zelfstandig jagen. Het moet behoorlijk snel 
gaan in vleermuisland want een vlerenjaar duurt eigenlijk maar een half jaar. 
Als de herfst er aan komt, moeten ze al op zoek gaan naar een onderkomen 
voor de winterslaap en dan is het uit met de pret tot eind maart. 
Laatvliegers jagen vooral op grotere kevers en nachtvlinders. Meikever, 
Junikever en Mestkevers vallen erg in de smaak evenals nachtvlinders van het 
formaat Huismoeder en Pijlstaart zijn een welkome afwisseling. In de vroege 
lente zijn die soorten er nog niet en dan behelpen de Laatvliegers zich met 
muggen, vliegen en kleinere motten. 
Voor de jacht verwijdert deze soort zich meestal niet veel verder dan een 
paar kilometer van de kolonie. Ze vliegen traag en vrij laag (+/- 10 meter) 
boven de grond. Ook hierin verschillen ze van de Rosse vleermuis die 
gewoonlijk hoog boven de bomen vliegt en grote afstanden kan afleggen.  
De kraamkolonies van Laatvliegers bevinden zich meestal in gebouwen. 
Dikwijls onder de daken. Ze herbergen gemiddeld zo’n 10 tot 50 moeders, 
maar er zijn ook wel kraamkolonies van meer dan 100 dieren gevonden. De 
mannetjes brengen de zomer solitair door of in kleine groepjes en ze 
verblijven dan op zolders, in spouwen, in grote houtstapels en zelfs een 
enkele keer in een vogelhuisje. 
 
Ben je benieuwd naar de omvang van de kraamkolonie in de kerk van Balegem 
en wil je deze knuffels zelf eens spotten? Lees dan verder op blz 20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Hugo Willocx
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Hoi iedereen!  
Mijn naam is Warre en ik hou van de 
natuur! Vaak wandel ik door onze 
tuin, zie ik een mooie bloem, een 
gek diertje of een vreemde 
paddenstoel, en wil ik wel weten 
wat het is! Weet je hoe ik dat dan 
te weten kom? Via de telefoon van 
mijn mama! Daarop staan 2 leuke 
apps: ObsIdentify en Pl@ntNet!  
 
Het is heel gemakkelijk: ik open de app, klik op het fototoestelletje en maak 
een foto. In pl@ntnet geef ik dan aan wat ik gefotografeerd heb: een bloem, 
blad, schors, vrucht… en dan vertelt pl@ntnet me welk plantje ik voor me 
heb. Soms moet je nog eens goed kijken, want als de foto niet zo goed is, 
vertelt de app me wel eens het verkeerde. Even goed vergelijken dus! 
ObsIdentify is de app van Natuurpunt, en die herkent niet alleen plantjes 
maar ook beestjes! Alleen toen ik een foto van mezelf nam, was de app wat 
in de war. Dat wilde beest herkende hij niet. Haha! Het leuke van ObsIdentify 
is dat als ik een goede foto heb gemaakt, de app het kan onthouden als 
waarneming en Natuurpunt zo te weten komt welke dieren en planten waar 
leven. Zo ben ik een echte onderzoeker! 
Groeten!  Warre  
 

 
Probeer jij het ook eens? Deze 
zomer gaan we terug het bos in 
voor een biotoopstudie. Een 
geleerde naam voor iets heel 
simpels: kijken wat er groeit, 
beweegt en bloeit! Ga mee op 
zoek, je mag zeker ook je app 
gebruiken! Kijk in onze 
activiteitenagenda voor meer 
info! 
        

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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Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
DE STOEL IN ‘T GROEN                                DOOR HANNES EN WOUTER 
 

 
 
“Santé” aan de gelukkige winnaar 
Etienne Gevaert. Dat de 
Westmallekes mogen smaken.  
 
Ondertussen heeft de Stoel er reeds 
een hele road-trip opzitten. We 
begonnen rond Nieuwjaar in de 
Gondebeek, waarna Ettinge, WZC 
OLV Ter Veldbloemen en Moortsele 
volgden. En we zijn nog niet rond. 
Nog een paar weken staat hij op een 
‘iets meer afgelegen plaats’, waarna 
Uiltje (de bewoner van de Stoel) nog 
een laatste stop voor heel de 
zomervakantie maakt. Zoek ons en 
post een leuke foto op onze facebook 
pagina en maak kans voor dat dozijn 
trappisten.  
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VROEGE VOGELWANDELING                     MET THOMAS EN JEAN-LUC 
 
Na een jaartje uitstel door de Coronapandemie konden we eindelijk op pad 
voor onze eerste vroegochtendwandeling. Een twintigtal vroege vogels 
kwamen uit de ochtendschemering opdagen om kennis te maken met de 
zang van allerhande vogels in en rond de Gondebeekvallei. Twee 
opgesplitste groepjes werden onder begeleiding van Thomas en Jean-luc op 
sleeptouw genomen om de zang van de enthousiast kwetterende vogels te 
leren herkennen. Kuierend langs de Gondebeek deden onder andere 
zanglijster, roodborst, winterkoning en zwartkop hun best om de boventoon 
te halen. In het zachte ochtendlicht van de opkomende zon was het verder 
ook volop genieten van de voorjaarsbloeiers zoals speenkruid, bosanemoon, 
schubwortel en dotterbloem. Een zalige manier om de dag te beginnen.  
 
 
KIDS OP INSECTENPAD MET ‘MENEER ONKRUID’         MET HANNES EN DIRK 
 
Een zonnige dag, met vaders die genoten van de vele knuffels van hun 
kinderen in de stralende zon en een lekker pintje op het terras. 
 
Maar toch waren er ook die 
afzakten met hun kinderen naar 
de insectensafari.  
Aangekomen bij het station van 
Gontrode ontmoetten ze Muggie 
en Onkruid. Twee ietwat 
vreemde personages, met een 
trekrugzakje en een oranje vlag, 
die geobsedeerd zijn door … 
inderdaad insecten.  
Ter plaatse deelde Onkruid de 
bezoekers mee dat hij spijtig 
genoeg lijdt aan geheugenverlies 
en vroeg hen, samen met Muggie 
zijn assistent om hem te helpen 
zijn insectensafari verder te 
kunnen zetten. 
 
Zo fier als een mier stonden ze 
paraat om eerst klaargestoomd te worden als echte Insectenrangers. Om 
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nadien het bos langs de Gondebeek in te duiken op zoek naar alles wat 
kriebelt, steekt, slijmt, zoemt, fladdert, ploetert, … en er gewoon stilletjes 
bij zit.  
 
Bij de aanvang van de tocht kregen ze de nodige onderzoeksmaterialen, zoals 
pincetten, lepels, insectenkaarten, vlinderkaarten, loeppotjes, etc. Om echt 
te genieten van al het kleins. 
 
Stilletjes betraden de kinderen met papa of mama aan de leiband, het bos. 
Al vlug ontdekten ze een spin, wants, miljoenenpoot, snuitkever, sprinkhaan, 
mijt, borstelstaarten, ect, Benieuwd bestudeerden ze de diertjes in hun 
potjes en op hun lijst vonden ze de juiste benaming. Op zoek naar een 
volgende. 

 
 
Zelf de vreemdste vormen 
werden door de allerkleinsten 
opgemerkt: “Muggie, kijk wat ik 
gevonden heb! Jah, meisje dat 
zal Onkruid zich niet meer 
herinneren, maar dat is 
koekoeksspog, het schuim van de 
larve van een Schuimcicade. Kijk 
welk soort kever is dat? Een 
loopkever. Kijk wat ik gevonden 
heb. Oei, laat dat maar liggen” 
En zo ging de tocht door, 
genietend van de zonnestralen 
door het bladerdak, de stekend 
muggen en elkaars ontdekking.  
De verwondering nam de 
bovenhand. 
 
 
 

Onkruid was tevreden dat hij dankzij hen zich weer veel kon herinneren van 
deze kleine dierenwereld. En Muggie was tevreden niet meer alleen te 
moeten assisteren.  
Want een echte Insectenranger wordt je als je …. het doet. 
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Tevreden konden alle Rangers nog wat klauteren en slingeren in de bomen 
waarna ze terug naar huis keerden om … vaderdag verder te vieren. Nu niet 
meer met een knuffel maar met gekriebel van de muggenbeten. 
 
Bedankt Rangers! 
Groetjes, Muggie en Onkruid 
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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 

BEHEERWERKEN NATUURGEBIED GONDEBEEK          MET JEAN-LUC EN DIRK 
 
De werkdagen in natuurgebied Gondebeek vinden zoals steeds plaats op de 
laatste zaterdag van elke maand. Maar omdat iedereen recht heeft op een 
beetje vakantie slaan we deze keer de maand juli over. Dat wil zeggen dat 
we terug aan de slag gaan op 28 augustus en 25 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 jong tot iets 
minder jong is van harte welkom! 
 
Praktisch: afspraak aan de Gondebeek (ingang Meersstraat, Gontrode). We 
beginnen om 9u en stoppen gewoonlijk rond 12.30u om samen iets te eten. 
Ben je wat later en/of moet je vroeger vertrekken: geen probleem! Zorg ook 
voor gepaste kledij. 
 
Catering wordt voorzien, maar graag een seintje op voorhand naar  
0477/930 325 of jean_luc_eggermont@hotmail.com voor wie na het werk de 
honger wil stillen. 
 
LET OP: Extreme weersomstandigheden kunnen soms roet in het eten gooien. 
Lastminutewijzigingen worden steeds op onze website 
www.natuurpuntoosterzele.be vermeld. 
 
 
LAATVLIEGERS SPOTTEN                   MET DIRK 
 
Zaterdag 17 juli 2021  
 
NPO werkt mee aan het project Meetnetten voor het onderdeel Vleermuizen 
(https://www.natuurpunt.be/pagina/meetnetten). Concreet houdt dat in, 
dat we deze zomer twee keer een telling uitvoeren van de kolonie 
Laatvliegers die al vele jaren een onderkomen hebben gevonden in de kerk 
van Balegem. Over deze indrukwekkende vleermuizen lees je meer op blz. 
12 en 13 van deze nieuwsbrief. 
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De eerste telling vond plaats op vrijdag 11 juni. We telden toen de 
uitvliegende vleermuismoeders aan de hand van een batdetector. Op 17 juli 
zijn we terug paraat voor een nieuwe telling, want rond die tijd van het jaar 
vliegen ook de jonge vleertjes al mee uit. Door beide tellingen met elkaar te 
vergelijken krijgen we een goed beeld van de procentuele aangroei van de 
kolonie. Wie de eerste telling gemist heeft, krijgt dus nog een tweede kans 
om deze dieren te spotten.  
Maar opgelet, omwille van de kwaliteit van de monitoring kunnen we 
maximum 10 geïnteresseerden toelaten.  
 
Inschrijven is absoluut noodzakelijk via info@natuurpuntoosterzele.be. 
Zorg dat je er snel bij bent want enkel de eerste 10 kunnen deelnemen. 
 
Afspraak: aan de kerk van Balegem om 21.30 uur stipt. Einde is voorzien 
omstreeks 22.30u. 
 
Kostprijs: Gratis voor leden van Natuurpunt, 1€ voor niet-leden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 © Hugo Willocx 

 
 

PLANTEN, ZWAMMEN EN BEESTJES ZOEKEN                       MET DIRK EN JEAN-LUC 
 
Zaterdag 7 augustus 2021  
 
De voorbije jaren hebben we er een gewoonte van gemaakt om tijdens de 
zomer te gaan speuren naar wat er zoal leeft in ons natuurgebied Gondebeek. 
En ook dit jaar gaan we terug op stap, gewapend met loepepotjes, 
vlindernetjes en vooral een gezonde portie nieuwsgierigheid. We gaan op 
zoek naar wat de biodiversiteit in ons natuurgebied te bieden heeft. Iedereen 
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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.  
 
Wil je graag leren hoe je planten, dieren en zwammen kan herkennen of heb 
je al enige voorkennis, maakt niet uit, iedereen is welkom. Als je erover 
beschikt, kan je een flora of paddenstoelen- of insectengids meebrengen. 
Maar geen probleem als je die niet hebt, het is zeker geen noodzaak.  
 
Afspraak: aan de percelen aan de Meersstraat (Gontrode) om 14.30 uur stipt. 
Einde is voorzien om 17u. 
 
Kostprijs: Gratis voor leden van Natuurpunt, 1€ voor niet-leden.  
 
 
DE NACHT VAN DE GONDEBEEK          MET BARBARA EN WOUTER 
  
28 en 29 augustus 2021 
 
“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 … ?“  
 
Dat droomden we dus rond deze tijd, een jaar terug, 
maar helaas, de realiteit bezorgde ons een koude 
douche. Niet dus.   
Maar we durven nog steeds dromen en daarom, volhardend en slechts 
éénmaal per jaar, “de Nacht van de Gondebeek anno 2021” op zaterdag 28 
augustus. 
 
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 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, 
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geen smart-scherm te bespeuren, geen wifi in de buurt, alleen sterren aan 
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. 
 
Plaatsen zijn beperkt tot 50 m/v/k om de harmonie tussen mens en natuur 
niet te verstoren. Indien jullie met meer zouden zijn, zal een onschuldige 
hand beslissen. 
 
Inschrijven is noodzakelijk en kan via bijgevoegde 
QR code of digitaal formulier op  
https://forms.gle/DsszL7HeV2x4PHFo7 en dit 
tegen 21 juli ten laatste. Kort hierna mag je 
bevestiging verwachten. 
 
 
 
Praktisch: zaterdag 28 augustus, weide Meersstraat Gontrode vanaf 16u tot 
zondag 29 augustus 10u.  Uiteraard zullen we de op dat moment geldende 
veiligheidsregels in acht moeten nemen. Met vragen kan je terecht op 0475 
540 340 (Wouter) 
 
Kostprijs: al dit schoons voor een zacht prijsje van 10€ of 5€ (<10j) per 
persoon. Opbrengst gaat naar de verdere uitbouw van het natuurgebied. 
 
 
RODELANDDAG          
  
12 september 2021  
 
Kom jij naar de Rodelanddag op 12 september? 
Dan stellen de partners het Rodelandproject 
graag voor aan de inwoners van Gavere, Melle, 
Merelbeke en Oosterzele tijdens een mooie fietstocht door het gebied. Je 
kan onderweg op de stopplaatsen terecht voor een interessante babbel met 
de Rodelandpartners, om meer te weten te komen over de acties, om nieuwe 
plekjes te ontdekken,...  
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Naast een stevige route doorheen het gebied, zullen er ook meerdere kortere 
fietslussen zijn. Iedereen is welkom! Op een aantal locaties zijn er 
activiteiten voor kinderen gepland. De organisatie wordt afgestemd op de 
veiligheidsmaatregelen ivm COVID-19 die dan van toepassing zijn. 
 
Met Natuurpunt Oosterzele voorzien we een stop aan ons natuurgebied 
de Gondebeekvallei en ook bij onze buren van Natuurpunt Boven-Schelde 
kan je langsgaan. 
 
Meer info volgt nog via de Facebookpagina van Rodeland:  
https://www.facebook.com/Rodelandproject/ 
 
Noteer dus alvast zondagnamiddag 12 september in je agenda! 
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CURSUS ROOFVOGELS           DOOR KOEN LEYSEN  
 
Laatste oproep. Er zijn nog enkel plaatsen beschikbaar. 
 
Tijdens deze bijzonder populaire cursus 
worden prachtige beelden getoond van 
onze roofvogels. De cursus bestaat uit 4 
theorielessen en een dagexcursie. In de 
eerste les behandelen we hun ecologie, 
de relaties die ze hebben met hun 
omgeving, trek en lichaamsbouw. Ook de 
bedreigingen komen aan bod. De 
hoofdbrok is determinatie. Het is vaak 
moeilijk om roofvogels juist op naam te 
brengen. We leren de cursisten stap voor 
stap hoe ze hierbij te werk moeten gaan 
en wanneer ze welke soort mogen 
verwachten. Daarbij wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan de belangrijkste 
determinatiekenmerken. 
 
 
Data:  14 , 21 en 28 oktober en 18 november 
 20 november (dagexcursie: locatie volgt later) 
 
Locatie voor de theorielessen:  GOC Gontrode 
 Geraardsbergsesteenweg 94 
 9090 Gontrode – Melle 
 
Kostprijs: 45€ voor leden en 50€ voor niet-leden van Natuurpunt 
 
Inschrijven via: 
https://www.natuurpunt.be/agenda?filters%5Bwhat%5D=roofvogels  
 
 
 
 
 
 
 
 

© Erwin Derous   
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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  

 
 
 

Gezondheid is geen statische toestand, maar 
een dynamisch en voortdurend proces. 
Iedereen met een positieve instelling en 
bereidheid tot aanpakken, kan beduidende 
resultaten bereiken. Voor een luisterend oor, 
advies en mogelijke oplossingen maak ik graag 
tijd vrij.  
Rudy Vervaet rudy.vervaet@gmail.com  
0470 038 130 www.bio-protect.org 
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Johan Leper uit de Schaperstraat in Scheldewindeke heeft Spotvogels gespot! 
Hij stuurde ons deze mooie foto van een aangename ontdekking. Een 
gezinnetje Spotvogel heeft zich in de struiken van hun tuin gevestigd. Ze 
horen deze zomergast al verschillende jaren, maar nu hebben ze ook het nest 
met vier kuikens ontdekt.  
Prachtige waarneming Johan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     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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Bestuur 
 
Voorzitter Bart Vleminckx   
Secretaris Kris Van Heghe  
Penningmeester Barbara Ooghe   
Redactie Dirk Fiers  
Reservatenwerking en inventarisatie Jean-Luc Eggermont en Dirk Fiers  
 Annelies Sevenant en Mathieu Wille 
Externe communicatie Sien Lievens  
Creatieve input Hannes Goffin en Wouter Verbouwe 
 
Natuurpunt Oosterzele 
Vijverhoek 9, 9860 Oosterzele 
Tel: 0495 943 247 
 
e-mail: info@natuurpuntoosterzele.be  
Website: www.natuurpuntoosterzele.be 
Facebook: https://www.facebook.com/natuurpuntoosterzele  
Twitter: https://twitter.com/NPOosterzele 

 

 Oosterzele 
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Activiteiten juli-augustus-september 2021 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 
en zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 
 
 

 
17 juli 
 
 
7 augustus 
 
 
28 augustus 
 
 
28 en 29 
augustus 
 
 
12 september 
 
 
25 september 
 
 

 
21.30u 
 
 
14.30u 
 
 
9u 
 
 
16u 
 
 
 
9u 
 
 
9u 
 
 

 
Laatvliegers spotten  
 
 
Planten, zwammen en 
beestjes zoeken 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
De nacht van de Gondebeek 
 
 
 
Rodelanddag 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 

 
Kerk van 
Balegem 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
 
 
 
 
Meersstraat 
Gontrode 
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Kantoren Melle-Oosterzele 
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