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Editoriaal 
 
 
Beste NPO-leden, 
 
We sluiten een bewogen jaar af. 
Het positieve is alvast dat we met NPO wel heel wat hebben gerealiseerd, 
met op kop de verdere uitbouw en toegankelijkheid van onze natuurgebieden 
Gondebeekvallei en Ettingebos. Ook op gebied van beleid, 
soortenbescherming en educatie is er heel wat gebeurd. 
 
Onze werking blijft groeien en dat is goed nieuws! We merken wel dat we 
stilaan onze limiet bereiken qua helpende handen. Daarom verwelkomen we 
graag nog enthousiastelingen die mee hun schouders willen zetten onder 
allerlei projecten groot en klein. Zo kunnen we samen nog meer betekenen 
voor onze Oosterzeelse natuur. Iedereen is welkom en je hoeft echt geen 
natuurexpert te zijn. Zo zoeken we ook mensen die willen meehelpen aan 
onze website, administratie, aankopen, sponsoring, communicatie, … 
 
Wat 2022 zal brengen, weet niemand. Hoopvol als we zijn, hebben we voor 
het komende jaar alvast een mooie agenda opgemaakt. Het eerste deel ervan 
verneem je verderop in deze nieuwsbrief. Hoeft het nog gezegd dat dit alles 
onder voorbehoud is van mogelijke corona-beperkingen? Last-minute 
wijzigingen worden steeds gecommuniceerd via Facebook, e-nieuwsbrieven 
en onze website. Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste info, maar 
krijg je onze berichten nog niet in jouw mailbox dan volstaat het om via onze 
website www.natuurpuntoosterzele.be in te schrijven op de e-nieuwsbrief. 
  
Als we samen voor de natuur en elkaar zorgen, is veel mogelijk. We hopen op 
een fantastisch jaar en wensen iedereen een gelukkig 2022 vol 
natuurbeleving! 
 
Bart en het NPO-team 
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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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RIOLERINGSWERKEN LANDSKOUTER: EINDELIJK PROPER WATER NAAR DE 

GONDEBEEK + OPPORTUNITEIT VOOR AMFIBIEËNTUNNELS EN NATTE NATUUR 
 
Met een (digitale) infovergadering begin december zit de planning van de 
rioleringswerken in Landskouter in de laatste voorbereidende fase. De 
omgevingsvergunning zou binnenkort aangevraagd worden, waarna een 
aannemer aangesteld zal worden om de werken hopelijk midden 2022 te 
kunnen starten. 
 
Aquafin, samen met de gemeente, wil met dit project nieuwe collectoren en 
rioleringen aanleggen om het afvalwater van Landskouter naar het 
zuiveringsstation van Scheldewindeke af te voeren.  Terzelfdertijd wordt het 
regenwater afgekoppeld en afzonderlijk naar de Gondebeek gebracht.Op 
termijn goed nieuws dus voor de waterkwaliteit in de Gondebeek en voor ons 
natuurgebied. 
 
De rioleringswerken brengen daarnaast nog een aantal extra opportuniteiten 
mee. Aangezien het wegdek opengebroken wordt in de Lembergestraat en de 
Landskoutersesteenweg, is dit de ideale gelegenheid om, met een beperkte 
meerkost een aantal amfibieëntunnels aan te leggen.  

In de Landskoutersesteenweg zouden permanente amfibieëntunnels kunnen komen (Foto: 
Landskouter.be) 
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Op die manier zouden de tijdelijke paddenschermen en manuele overzet in 
het voorjaar vervangen kunnen worden door een permanente oplossing. 
Natuurpunt is hierover in overleg met Aquafin, het studiebureau en de 
betrokken gemeenten (Oosterzele en Merelbeke). Extra middelen voor de 
realisatie zouden gezocht worden via een projectsubsidie van het Agentschap 
Natuur en Bos. 
Aangrenzend aan ons natuurgebied dient zich nog een andere opportuniteit 
aan. In de bocht van de Lembergestraat is immers een bufferbekken gepland 
om het regenwater van Landskouter tijdelijk op te vangen en vertraagd af te 
voeren naar de Gondebeek. Hier pleiten we voor een natuurlijke vormgeving 
en maximale landschappelijke integratie van het bufferbekken d.m.v. 
aanplant en beheer van de taluds.  

Een landschappelijk geïntegreerd bufferbekken helpt om overstromingen te voorkomen 
maar zorgt ook voor natte natuur (Foto: West-Vlaanderen.be). 
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EXPEDITIE NATUURPUNT: IETS VOOR JOU? 
 
Op 25 en 26 juni 2022 vindt opnieuw Expeditie Natuurpunt plaats.  
Wandel, fiets of kano 2 dagen door de Vlaamse natuur en zamel geld in voor 
een natuurgebied. Wie o wie wil de NPO-kleuren dit jaar verdedigen en geld 
inzamelen voor de uitbreiding van onze natuurgebieden? Op 7 december zijn 
de inschrijvingen gestart. Wees er dus snel bij want sommige routes zijn vlug 
volzet.  

 
Meer info vind je op https://expeditie.natuurpunt.be/. Ga snel kijken. 
 
Interesse om mee te doen? Geef ons een seintje via 
info@natuurpuntoosterzele.be  en we helpen je graag verder op weg met de 
keuze van je favoriete natuurgebied, de inschrijving, enz. 
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Medio december heeft ons natuurgebied Gondebeek maar weer eens zijn nut 
bewezen als buffer tegen extreme weersomstandigheden. Niet toevallig zet 
Natuurpunt de laatste jaren extra in op robuuste natuur die in staat is om 
tijdelijk veel water te bufferen en/of te laten infiltreren in de bodem. 
Buffering is nodig om overstroming van woonwijken zoveel mogelijk te 
vermijden. Infiltratie is dan weer noodzakelijk om onze grondwatervoorraad 
op peil te houden en deze te verzekeren voor periodes van aanhoudende 
droogte.  
De klimaatverandering zal zich in onze streken vooral uiten in de vorm van 
meer extreme weersomstandigheden waardoor we meer robuuste natuur 
zullen nodig hebben om de effecten daarvan op te vangen.  
 
Met Natuurpunt Oosterzele doen we hard ons best om daaraan tegemoet te 
komen. Op de Dag van de Natuur (zie verder) hebben we alweer een 300-tal 
bomen aangeplant in natuurgebied Gondebeek. Onze vrijwilligers van de 
beheerploeg hebben die plantactie grondig voorbereid, ook al waren de 
omstandigheden waarin ze dat moesten doen alles behalve optimaal. Maar 
guur herfstweer is duidelijk geen obstakel voor deze toppers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zijn super blij met zoveel enthousiasme. Dank zij deze helden kunnen we 
onze natuurgebieden voorzien van het noodzakelijke beheer. We zijn jullie 
ontzettend dankbaar. 

NATUURGEBIED 
GONDEBEEK 

(JLE/DF) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Landskouter 
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In de vorige nieuwsbrief kondigden we het reeds aan: vanaf nu gaan we elke 
2de zaterdag van de maand aan de slag in Ettingebos. Op de werkdagen van 
oktober, november en december werd zo al een heel pak werk verzet. 

 
In de dreef werd gemaaid en hakhout 
afgezet. De dreef zal volgens het ingediende 
beheerplan meer als een open plek beheerd 
worden. Dit zal vlinders en insecten ten 
goede komen. 
 
Ook aan het verwijderen van de 
populierenopslag werd naarstig verder 
gewerkt. We kregen daarbij ook een paar 
dagen hulp van een ploegje van Natuur en 
Landschapszorg vzw, het sociaal 
maatwerkbedrijf van Natuurpunt.  

 

NATUURGEBIED 
ETTINGEBOS 
(AS/MW) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Balegem 
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De werkdag van december kwam dan precies op tijd om de vrijgekomen 
plaats in te planten met inheemse bomen en struiken. Er werd Zwarte Els, 
Zomereik, Zoete Kers, Haagbeuk en in de bosrand Meidoorn, Sleedoorn, Spork 
en Gelderse Roos aangeplant. Zo wordt het dichte populierenbosje 
gaandeweg omgevormd tot een divers inheems bos die de fauna van nectar 
en vruchten zal voorzien. Ook de vele Bosanemonen zouden zich nu moeten 
herstellen nu het verstikkende populierendeken deels weg is. 

 
We zijn bijzonder blij dat we hierbij telkens op een fijne groep vrijwilligers 
kunnen rekenen. Heb je zin om ook ons beheerteam te komen versterken, 
stuur dan zeker een mailtje! 
 
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” 
Of  
 helemaal digitaal via www.natuurpuntoosterzele.be/steun-ons 
 
Voor giften vanaf 40 euro krijgt u automatisch een fiscaal attest en 
bovendien krijgt u via de belastingen 45% terugbetaald. 
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Pilootproject Red de Kievit 
 
Een afname van de Vlaamse kievitpopulatie van bijna 60% in de laatste tien 
jaar is inmiddels de realiteit. Nesten en jongen van kieviten gaan steeds vaker 
verloren, waardoor de bestaande populatie bovendien sterk ‘vergrijst’. 
Redenen daarvoor zijn divers en complex, maar de intensievere 
landbouwpraktijken dragen vaak ongewild bij tot het verdwijnen van veilige 
en geschikte nest- en broedplaatsen voor de kievit. 

 
Oosterzele is niet direct een gemeente met een uitgesproken biotoop voor 
de kievit. Echter binnen onze gemeente zijn er wel een paar plaatsen, die de 
kievit goed genoeg vindt om een broedpoging te wagen. Bij het bestuur 
komen jaarlijks enkele meldingen binnen over broedende kieviten.  

WERKGROEP 
SOORTENBESCHERMING 
(GT) 

De enthousiaste vrijwilligers van deze werkgroep  
laten jullie graag delen in hun kennis en 
ervaringen met uilen, amfibieën, oeverzwaluwen 
en andere leuke beestjes. 

© Leo Janssen 
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Gelet op de grote afname van het aantal kieviten in Vlaanderen en de 
snelheid waarmee dit gaat, betekent dat elk kievitsjong dat vliegvlug kan 
worden belangrijk is. 

Daarom start Natuurpunt Oosterzele dit voorjaar met een groepje 
vrijwilligers een kleinschalig pilootproject om ervaring op te doen in het 
observeren van de kieviten, het traceren van nestlocatie(s) en het zo nodig 
en zo mogelijk –in overleg met de eigenaar van het perceel- nemen van 
maatregelen om nest en jongen te beschermen. 
 
De hiervoor genoemde activiteiten vinden plaats in de maanden maart, april 
en mei. Van maart tot juni broeden de kieviten en groeien de jongen op tot 
ze vliegvlug zijn. Daarna verzamelen de kieviten zich in groepen, inclusief de 
vliegvlugge jongen, om te foerageren voordat ze in september weer naar de 
wintergebieden vertrekken. 
 
We zullen ons in de eerste plaats focussen op kieviten, maar het spreekt 
vanzelf dat we niet de andere kant gaan opkijken als er bijvoorbeeld een 
broedende kiekendief of patrijs wordt gemeld. Het is immers de bedoeling 
om in een tweede fase van start te gaan met een heuse akker- en 
weidevogelswerkgroep. Wil je hier aan bijdragen, neem dan zeker contact 
met ons op. 
We willen sowieso een oproep doen aan iedereen om waarnemingen van 
kieviten (of andere op de grond broedende vogels) in te voeren op 
www.waarnemingen.be. Het zal ons helpen om de favoriete plaatsen van 
deze vogels in kaart te brengen. 
 
Voor verdere informatie neem je contact met info@natuurpuntoosterzele.be 
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Hazelaar (Corylus avellana) 
 
De Hazelaar is een bekende soort. 
De meeste mensen weten er wel 
ergens eentje staan. Maar hoewel 
het een zeer algemene soort is, valt 
er toch nog wel een en ander over te 
ontdekken. 
In de eerste plaats is de Hazelaar 
geen boom, maar een brede struik 
die inheems is in gans Europa. Een 
boom heeft in principe één stam, 
terwijl struiken met meerdere 
verticale stammen tegelijk 
vertrekken vanuit de wortel.  
In ons land komt hij zowat overal voor, met uitzondering van de kuststreek 
en de Kempen omwille van de redelijk hoge eisen op vlak van vruchtbaarheid 
en vochtigheid van de bodem. Van nature is het een typische bosplant die 
zo’n 6 meter hoog kan worden. Vergelijk met onze inheemse bomen die 
makkelijk 30 meter hoog worden. De Hazelaar is een snelle groeier, maar 
toch heeft hij er een decennium voor nodig voor hij de eerste noten voort 
brengt. Eens hij zich ergens gesetteld heeft, kan hij heel wat verdragen en 
zijn er grove middelen nodig om hem terug weg te krijgen. Daarom is het ook 
een geschikte struik voor een bos waar hakhoutbeheer wordt toegepast, 
waarbij bomen en struiken elke 5 tot 10 jaar tot net boven de grond worden 
afgezet.  
De Hazelaar is een eenhuizige plant, dwz. dat eenzelfde struik zowel 
mannelijke als vrouwelijke bloeiwijzen bevat. Vanaf de tweede helft van 
januari kun je ernaar op zoek gaan. De mannelijke katjes zie je al van ver 
hangen in trosjes van 2 tot 4 slingertjes. Als ze klaar zijn voor de verspreiding 
van hun stuifmeel moet je er maar eens met je vinger tegen tikken en je ziet 
een wolkje stuifmeel verschijnen. Hazelaars zijn net zoals veel andere bomen 

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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en struiken windverstuivers. Dat betekent 
dat ze niet afhankelijk zijn van insecten 
voor de bevruchting, maar wel van de 
wind. Dergelijke planten worden ook 
naaktbloeiers genoemd omdat ze bloeien 
voordat de bladeren gevormd worden. 
Door het ontbreken van de bladeren en 
door de lange trosvorm van de katjes 
krijgt de wind vrij spel om het stuifmeel 
optimaal te verspreiden. Als je als plant 
voor de bevruchting niet afhankelijk bent 
van insecten, dan is het louter verspilling 
van energie om opzichtige, kleurrijke en 
sterk geurende bloemen te maken om die 
beestjes te lokken. Daarom zijn de 
vrouwelijke bloemen van windverstuivers 
meestal heel klein en onopvallend. Maar 

daarom niet minder mooi. Ga tussen half januari en half februari maar eens 
op zoek naar de vrouwelijke bloemen van de Hazelaar. Ze zitten bovenaan 
een knop, zijn amper een paar millimeter groot en knal rood. Met een 
vergrootglas ga je pas echt genieten van dit boeketje. Want wat op het eerste 
zicht lijkt op een mini bloemetje, zijn 
eigenlijk 3 tot 4 bloemetjes samen. 
Daarom kun je na de zomer de hazelnoten 
ook dikwijls in trosjes van 3 of 4 zien 
hangen. De noten zijn zeer geliefd bij 
muizen en eekhoorns. Maar ze vormen, 
evenals eikels ook een belangrijke 
voedselbron voor de Gaai die ze in de 
herfst verzamelt en verstopt om ze als 
wintervoorraad te gebruiken. De noten die 
hij daarbij vergeet of niet nodig heeft, 
kiemen in de lente en vormen een nieuwe 
struik. Zo zorgt deze kleurrijke vogel 
ervoor dat nieuwe planten ook ver van de 
moederstruik tot ontwikkeling kunnen 
komen. 
Succes met je zoektocht naar de rode minibloesem van de Hazelaar en geniet 
(met een vergrootglas) van dit prachtig boeketje.  
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Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
CURSUS ROOFVOGELS           DOOR KOEN LEYSEN  

 
De cursus Roofvogels zit er alweer op en opnieuw waren alle beschikbare 
plaatsen ingenomen. Van de 4 geplande theorielessen zijn er jammer genoeg 
voorlopig maar 3 kunnen doorgaan als gevolg van een Corona-besmetting van 
Koen, onze lesgever. 
Ook de dagexcursie kwam daardoor even in het gedrang. Gelukkig heeft Koen 
tijdig een bevriende vogelaar gevonden die ons heeft begeleid in de omgeving 
van het Verdronken land van Saeftinghe. 

 
Ben je geïnteresseerd om ook eens een cursusje mee te pikken, kijk dan 
verder in deze nieuwsbrief naar onze plannen voor de zomer van 2022. 
  
 
BOS VOOR IEDEREEN 
 
Op zondag 31 oktober organiseerden we in het Ettingebos een fijne Bos voor 
iedereen-activiteit. De bedoeling was om de aanwezigen te verwennen met 
een zinnenprikkelend bosbad. We zijn immers – zeker voor de recente 
aankoop van het Ettingebos – al onze sympathisanten en sponsors erg 
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dankbaar voor de steun die we kregen. Hierdoor wordt het Ettingebos echt 
een bos voor iedereen! 
 

Met het bosbad haalden we 
onze deelnemers heel even uit 
hun jachtige leven. We 
prikkelden op verschillende 
manieren de zintuigen en 
overstelpten hen met wijze 
weetjes over het bos. 
En tja, helaas dachten de 
weergoden het bosbad-gehalte 
nog wat op te krikken met een 
gestage regen. Maar dat kon 
duidelijk de pret niet bederven 
bij de desondanks talrijke 

aanwezigen. Want iedereen eindigde met een brede, weldadige glimlach en 
een warme blos op de wangen in het gezellige café van de Stokerij Van 
Damme. 
Met een kop geurende koffie of dampende chocomelk werd er geklonken op 
de aankoop van ‘ons’ Ettingebos! 
 
 
 
DAG VAN DE NATUUR - GONDEBEEK 
 
Op 27 november hebben we een gezinswerkdag georganiseerd in ons 
natuurgebied Gondebeek in het kader van de Dag van de Natuur. 
Hoewel het de dagen voordien behoorlijk koud en nat was, kregen we die 
ochtend plots een heel ander weertype. De regen bleef uit en ook de wind 
was niet meer van de partij, een ideaal weertje dus om gezamenlijk 300 
bomen en struiken aan te planten op een perceel van zo’n 4500m². De jonge 
boompjes kregen een plaats tussen grote, dikke populieren die al over hun 
hoogtepunt heen zijn. De populieren hebben al lang hun maximale hoogte 
bereikt en hier en daar zijn er tekenen dat ze het eindstadium naderen. 
Daarom hebben we nu een gemengd plantsoen van Zwarte els, Zomereik, 
Zwarte populier en Fladderiep tussen de oude bomen aangeplant. Terwijl de 
populieren van hun laatste levensjaren kunnen genieten, zal dat gemengd 
bosplantsoen het langzaam van hen overnemen. In vaktermen heet zoiets een 
zachte omvorming van een monocultuur naar een meer biodivers bos. Een 
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grotere diversiteit in de boom- en struiklaag vertaalt zich ook in meer 
diversiteit in de fauna. Een bepaalde boom- of struiksoort trekt een aantal 
insecten en andere diersoorten aan die gebaat zijn bij de blaadjes en 
vruchten die de boom produceert. En elke boom- of struiksoort trekt andere 
dieren aan. Dus hoe meer plantensoorten, hoe meer soorten dieren er een 
thuis vinden in het bos. 
 
Met de hulp van een 16-tal enthousiaste helpers hebben we het plantgoed 
aan de bosbodem toevertrouwd. Het is nu aan deze jonge groene generatie 
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om het langzaam over te nemen van hun bejaarde voorgangers die nog enkele 
decennia een beschermende schild zullen vormen om de jeugdige telgen te 
beschermen voor gure omstandigheden. Over pakweg 10 jaar zal dit bosje er 
al helemaal anders uitzien. 
Na de noeste arbeid was het tijd om weer op krachten te komen met een 
paar stevige boterhammen en een lekker drankje erbij.  
Samen werken aan een betere, mooiere natuur … wat kan een mens nog 
meer verlangen?  
 
 
WINTERWANDELING IN OVERSTROMINGSGEBIED DROOGHOUT 
 
Door de overvloedige regenval van de voorafgaande dagen werden we 
genoodzaakt om de winterwandeling van 12 december te annuleren, en dit 
omwille van de ondergelopen wandelweg. Het overstromingsgebied heeft 
opnieuw zijn nut bewezen door het overvloedige water te bufferen en op die 
manier de woningen in de Kasteelstraat en ook verder stroomafwaarts te 
vrijwaren van wateroverlast. 
Ook in het natuurgebied Gondebeek in Landskouter trad de 
Molenbeek/Gondebeek buiten haar oevers en zette ze de weilanden onder 
water. 

Ons natuurgebied Gondebeek functioneerde eveneens als noodopvang voor 
de  massale hoeveelheid water, waardoor de omgeving van het station van 
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Gontrode de voeten droog hield. Natte natuur is duidelijk van onschatbare 
waarde. 
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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 

BEHEERWERKEN IN ONZE NATUURGEBIEDEN 
 
Wil je zelf eens de handen uit de mouwen steken in onze natuurgebieden? Of 
kom je liever gewoon eens een kijkje nemen? We voorzien in een gratis 
workout in volle natuur. Het is een ideale gelegenheid om je hoofd helemaal 
leeg te maken! Iedereen, van ‘jong’ tot ‘jong geweest’ is van harte welkom! 
We voorzien telkens een mix van lichter en zwaarder werk zodat iedereen 
kan meehelpen. 
Denk eraan om steeds gepaste kledij en schoeisel te voorzien. Ben je wat 
later en/of moet je vroeger vertrekken: geen probleem, je blijft welkom! 
 
LET OP: Extreme weersomstandigheden kunnen soms roet in het eten gooien. 
Lastminutewijzigingen worden steeds op onze website 
www.natuurpuntoosterzele.be vermeld. 
 
 GONDEBEEK 

De werkdagen in natuurgebied Gondebeek vinden zoals steeds plaats op 
de laatste zaterdag van elke maand. Voor de komende maanden is dat dus 
op 29 januari, 26 februari en 26 maart. 
 
Praktisch: afspraak aan natuurgebied Gondebeek (ingang Meersstraat, 
Gontrode). We beginnen om 9u en stoppen gewoonlijk rond 12.30u om 
samen iets te eten en te drinken. Wil je er graag bij zijn, stuur dan vooraf 
een berichtje naar Jean-luc (jean_luc_eggermont@hotmail.com) of Dirk 
(dirk.fiers@skynet.be). 

 
 ETTINGEBOS 

De werkdagen in natuurgebied Ettingebos vinden in principe plaats op de 
tweede zaterdag van de maand. In januari schuiven we dit jaar echter een 
weekje door. Voor begin 2022 zijn de werkdagen dus op 15 januari, 12 
februari en 12 maart. 
 
Praktisch: afspraak in Hettingen (aan het grote infobord). We beginnen 
om 9u en ronden af tegen de middag met een hapje en een drankje. Zin 
om mee te helpen, geef dan gerust een seintje aan Annelies 
(annelies_sevenant@hotmail.com) of Mathieu (mathieu.wille@gmail.com) 
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FAMILIEVOORSTELLING BLIESBLAASBLOESSS VAN DUO ABBRACCIO  
MET AANSLUITEND DE NIEUWJAARSRECEPTIE 2022 
 
16 januari 2022 
 
Op zondag 16 januari speelt onze eigenste Hannes (samen met kompaan 
Vincent Verbeeck) zijn recentste familievoorstelling (4+) Bliesblaasbloesss in 
GC De Kluize. De opbrengst gaat volledig naar de verdere uitbouw van de 
natuurgebieden van Natuurpunt Oosterzele. Meer info en tickets kan je 
vinden op de website van de Kluize. 

Aansluitend klinken we op het Nieuwe Jaar met een hapje en een drankje in 
het foyer van De Kluize. Wie niet naar de benefietvoorstelling komt, is 
welkom op de nieuwjaarsdrink vanaf 16 uur. 
 
Afspraak: Voorstelling Bliesblaasbloesss in GC De Kluize om 15u.  
 
Tickets: bij GC De Kluize via deze link  
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WANDELEN BIJ DE BUREN: WINTER-WATERVOGELS IN MOLSBROEK  MET JEAN-LUC 
 
Zondag 20 februari 2022  
 
Het Groot Molsbroek in Lokeren is een natuurgebied van 120 hA. Een 
uitgestrekt moerasgebied met een grote biodiversiteit. Het landschap omvat 
naast moeras ook broekbossen, rietvelden, rivierduinen en natte graslanden. 
Heel veel soorten watervogels vinden hier een veilige stek op de grote 
waterplas en in de omgeving van de Durme. Een 4,5 km lange verharde 
wandeldijk biedt schitterende kansen om dit gebied te ontdekken. 
 
Afspraak: Carpoolparking Krëfel-Wetteren om 13u15 of Molsbergenstraat 
Lokeren om 14u. Einde voorzien omstreeks 17u. 

 
Kostprijs: Gratis voor leden van Natuurpunt, 1€ voor niet-leden.  
 
Praktisch: voorzie stevige wandelschoenen of laarzen. Een verrekijker en/of  
telescoop is een must. 
 
Meer info: 0477 930 325 of jean_luc_eggermont@hotmail.com  
 
Inschrijving: via info@natuurpuntoosterzele.be of deze 
link 
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LEZING OOGJES DICHT EN SNAVELTJES TOE             DOOR KOEN LEYSEN 
                               VOGELEXPERT VAN NATUURPUNT 
  
Donderdag 24 maart 2022 

Deze lezing is een organisatie van Natuurpunt Oosterzele en Natuurpunt 
Boven-Schelde in samenwerking met de bibliotheek van Oosterzele. 

Over de nachtelijke activiteiten van vogels is weinig geweten. Toch is het 
bijzonder boeiend. Wie slaapt er en wie niet? Hoe komen ze levend die 
gevaarlijke nacht door? Slapen ze dan zomaar ergens op een takje? En slapen 
ze alleen of liefst in groep, en waarom zo? Welke vogels vliegen ’s nachts 
rond en zijn ze dan op zoek naar voedsel? Welke vogels trekken ’s nachts, 
hoe pakken ze dat aan en hoe weten we dat? Zoveel vragen … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze voordracht bundelen we alle kennis rond vogelgedrag in de nacht tot 
een leerrijk en onderhoudend verhaal. Een aanrader voor iedereen met 
interesse voor vogels, zowel voor de beginneling als de meer doorwinterde 
vogelkijker. Een ideale causerie voor zowel het brede publiek als de harde 
kern. 
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Afspraak: Donderdag 24 maart om 19.30 uur in de Bib Oosterzele. 
 
Inschrijven bij de bib is noodzakelijk en kan via deze link: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kostprijs: €5/pp voor leden van Natuurpunt en Bib Oosterzele, €8/pp voor 
niet-leden. 
 
Meer info: 0494 395 297 of dirk.fiers@skynet.be  
 
 
JAWADDE EEN PADDE (MET ONTBIJT UIT HET VUISTJE)     MET CARLA, YVES EN DIRK 
  
Zondag 13 maart 2022  
 
Vanaf februari, wanneer de temperaturen terug beginnen oplopen, ontwaken 
de amfibieën uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar beken en poelen 
om er zich voort te planten. Tijdens hun tocht moeten ze vaak een straat of 
een weg oversteken en lopen de padden, kikkers en salamanders een groot 
risico om overreden te worden. Met paddenoverzetacties helpt Natuurpunt 
de amfibieën een pootje om hun geboortepoel veilig te bereiken. Tot eind 
maart zijn onze vrijwilligers dan ook druk in de weer om amfibieën over de 
weg te helpen. 
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Ook in Oosterzele zijn er zo een aantal gevaarlijke oversteekplaatsten waar 
wij met een “paddenoverzet” de dieren veilig naar de overkant brengen.  
Tijdens deze activiteit help je de padden, kikkers en salamanders te 
verzamelen en over te brengen naar de poel. Onze gidsen leren je de diertjes 
te herkennen en vertellen je over het belang van deze dieren en wat ze nodig 
hebben om te overleven. We sluiten af met een ontbijt (verse koffiekoek met 
warme choco of koffie) uit het vuistje. 

Iedereen, zeker gezinnen met jonge kinderen zijn van harte welkom. 
 
Afspraak: Zondag 13 maart om 9.30 uur.  
Inschrijven is verplicht: info@natuurpuntoosterzele.be 
Na inschrijven wordt de exacte locatie en andere praktische afspraken 
doorgegeven. 
 
Kostprijs (mini-ontbijt inbegrepen): €3/pp voor volwassenen, €2/pp voor 
kinderen tot 12 jaar. 
 
Meer info: 0494 395 297 of dirk.fiers@skynet.be  
 
Inschrijven: via info@natuurpuntoosterzele.be of deze 
link 
 
 
 
 

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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VOORJAARSBLOEI IN ETTINGEBOS                       MET YVES EN DIRK 
  
Zondag 10 april 2022 
  
We hadden deze activiteit vorig jaar al voorzien, maar het virus heeft er 
anders over beslist. Op zondag 10 april hopen we samen met jullie te kunnen 
genieten van de voorjaarsbloeiers in het Ettingebos. Het zijn deze vroege 
soorten die in de prille lente onze bossen kleuren.  
Nog voor de knoppen van de bomen openspringen, hebben zij de bosbodem 
al omgetoverd tot een kleurrijk schouwspel. Heb je zin om te genieten en 
tegelijk iets op te steken over deze planten die zo uitzonderlijk vroeg 
bloeien, terwijl de omstandigheden in de zomer toch zoveel gunstiger zijn? 
Zorg dan dat je erbij bent. 

 
Afspraak: aan Stokerij Van Damme, Issegem 2 te Balegem om 14.30u. Het 
einde van de wandeling is voorzien voor 17u. 
 
Voorzieningen: in de lente kan het bos zeer vochtig zijn en daarom jammer 
genoeg zelden geschikt voor rol- of kinderwagens. Laarzen of stevig schoeisel 
zijn een aanrader.  
 
Kostprijs: gratis voor leden van Natuurpunt; 2€/persoon voor niet-leden  
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Meer info: 0494 395 297 of dirk.fiers@skynet.be 
Inschrijven: via info@natuurpuntoosterzele.be of deze 
link 
 
 
 
  
 
CURSUS SPRINKHANEN                         DOOR JOERI CORTENS 
 
 

In het rijtje van de meest opvallende insecten, staan de sprinkhanen toch 
wel ergens bovenaan. Ze zijn niet alleen vrij groot van formaat en fleurig 
gekleurd, de meesten kunnen ook een aardig deuntje zingen.  
Omdat deze beestjes onze aandacht verdienen, organiseren we samen met 
de buren van NP Boven-Schelde deze cursus. Noteer de data alvast in je 
agenda. Meer info over de inhoud, de locatie en de inschrijving vind je in 
onze volgende nieuwsbrief. 
 
Les 1: 7 juni 2022 
Les 2: 14 juni 2022 
Excursie 1: een halve dag in het weekend van 6-7 augustus 2022 (onder 
voorbehoud) 
Excursie 2: een halve dag in het weekend van 13-14 augustus 2022 (onder 
voorbehoud) 
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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  
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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 

 

Kantoren Melle-Oosterzele 
 
 

 
Fsma  0690.647.225 
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Activiteiten januari-februari-maart 2022 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Donderdag 
 
 
Zaterdag 

 
15 januari 
 
 
16 januari 
 
 
29 januari 
 
 
12 februari 
 
 
20 februari 
 
 
26 februari 
 
 
12 maart 
 
 
13 maart 
 
 
24 maart 
 
 
26 maart 

 
9u 
 
 
15u 
 
 
9u 
 
 
9u 
 
 
14u 
 
 
9u 
 
 
9u 
 
 
9.30u 
 
 
19.30u 
 
 
9u 
 

 
Beheerwerken Ettingebos 
 
 
Voorstelling Bliesblaasbloesss 
+ nieuwjaarsreceptie 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Beheerwerken Ettingebos 
 
 
Wandeling winter-watervogels 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Beheerwerken Ettingebos 
 
 
Jawadde een padde 
 
 
Lezing: Oogjes dicht en 
snaveltjes toe 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 

 
Hettingen (aan 
het infobord) 
 
GC De Kluize 
 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
Hettingen (aan 
het infobord) 
 
Molsbroek 
Lokeren 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
Hettingen (aan 
het infobord) 
 
te bepalen 
 
 
Bibliotheek 
Oosterzele 
 
Meersstraat 
Gontrode 
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