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Oosterzele 

Editoriaal 
 
Beste NPO-leden,  
 
bij het schrijven van dit voorwoord was het stikstofdossier volop in de 
actualiteit. Jammer genoeg werd dit door sommigen weer gebruikt om natuur 
en landbouw tegen elkaar uit te spelen. Dit terwijl het belang van gepaste 
en dringende stikstofmaatregelen voor onze natuur én gezondheid 
overduidelijk is. Daarnaast is de huidige landbouwproblematiek veel 
complexer dan dat, denk maar aan onze rommelige ruimtelijke ordening, de 
private inname van open ruimte, niet-duurzame teeltsystemen, 
klimaatverandering, het feit dat landbouwers geen eerlijke prijs voor hun 
producten krijgen… 
Gelukkig zijn er meerdere actoren, zowel in de natuursector, landbouwsector 
en bij de overheden, die volop werken aan een meer toekomstgerichte en 
duurzame landbouw waarin onze landbouwers het respect krijgen dat ze 
verdienen. Wij geloven alvast dat er in Vlaanderen voldoende ruimte is voor 
landbouw en natuur, én dat beiden elkaar zelfs kunnen versterken om zo tot 
een aangenaam landschap vol biodiversiteit te komen waar het heerlijk 
vertoeven is. 
In deze nieuwsbrief kom je alvast te weten hoe onze vrijwilligers samen met 
enkele lokale landbouwers een zeer opvallende weide- en akkervogel 
beschermen (en zonder boeren… geen weiden en akkers). 
 
Bart
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NATUURPUNT LANCEERT SNU!T: GLOEDNIEUW BUITENPRETLOKET 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trompetgeschal: vanaf 7 mei is Natuurpunt gestart met zijn jeugdige 
ambities nog meer kracht bij te zetten, en dit met het gloednieuwe SNU!T. 
De grootste natuurvereniging van Vlaanderen wil ‘elk kind uitnodigen om 
natuur te beleven, opdat zowel kinderen als natuur daarvan gaan groeien’ 
 
Dat Natuurpunters in heel Vlaanderen jaarlijks tientallen gezinsactiviteiten 
organiseren is niks nieuws. Dat er in en rond natuurgebieden beleefpaden en 
speelnatuur worden aangelegd evenmin. Nog meer oud nieuws: het brede 
lokaal aanbod van scholen, het Educatief Natuurbeheer of de samenwerking 
met JNM en andere jeugdverenigingen. Wat wel nieuw is?  De vlag die dit 
alles onder één noemer dekt: SNU!T. Een huismerk dat met een speelse snuit 
het bestaande jong publiek een eigen stek geeft en nieuwe kinderen en 
gezinnen aantrekt. 
 

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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“SNU!T gooit kinderen en (groot)ouders de deur uit om te ontdekken, 
genieten, ravotten…. Kortom: natuur te beleven” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle beschikbare informatie hieromtrent kan je vinden op via deze link: 
https://www.natuurpunt.be/snuit-home 
 
En om dit nog verder te promoten, 
lanceert Natuurpunt nu ook al de 
‘Wilde Snuit-dagen’ op 6 & 7 mei 
2023 … neen, geen typfoutje in de 
datum.  De bedoeling is dat dat 
weekend overal in Vlaanderen 
natuur-activiteiten gepland worden 
voor kinderen en gezinnen.  En 
hierbij engageren wij ons als lokale 
afdeling om hier ook iets te 
organiseren. Zet de datum alvast in 
jullie agenda… wordt vervolgd! 
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CREATIEF MET SPONSORING 

Een klein beetje groener kopen op het internet met Trooper  

Nu meer dan ooit wordt er online geshopt. Hoewel lokaal kopen steeds onze 
voorkeur heeft, gebeurt het toch wel eens dat we moeten surfen naar 
websites van grotere spelers op de markt.   
Doen we dat, dan kunnen we beter even langs deze link van Trooper 
passeren:  
 
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/natuurpuntoosterzele  

 
Op deze Trooperpagina geef je de winkel in waarbij je wenst te bestellen. 
Dat kan bv bol.com zijn, of collect&go. Zelfs voor het reserveren van een 
weekendje Centerparcs of het inschrijven voor een opleiding bij het Centrum 
voor Afstandsonderwijs, kan je langs Trooper passeren. De Trooperpagina zal 
jou automatisch met de gekozen online winkel/site verbinden, waarna je 
zoals je gewoon bent, je boodschappen kan doen. Een deeltje van de winst 
van de online winkel, gaat dan automatisch naar Natuurpunt Oosterzele. 
Bij sommige winkels is dit een percentage, bij anderen een vast bedrag.  
Je hoeft hiervoor geen account aan te maken. Wel wordt je emailadres 
gevraagd, omdat je dan achteraf een mailtje krijgt om je te laten weten welk 
bedrag de winkel aan Natuurpunt heeft geschonken dankzij jouw aankoop.   
Wat het bedrag ook is, de natuur kan elk centje zeer goed gebruiken!   
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Er is weer heel wat gebeurd in ons natuurgebied Gondebeekvallei. In het 
najaar van 2021 kregen we een mailtje van een jong koppel dat in 
verwachting was van een tweede zoon. Jakoba en Dillian wilden Indi het liefst 
verwelkomen in een groene wereld en besloten daarom de geboortelijst te 
koppelen aan een fondsenwerving ten voordele van Gondebeekvallei. Onder 
de slogan ‘Meer groen in onze buurt, dat willen we graag kado doen aan onze 
zoontjes!’ hebben zij een pagina aangemaakt op 
https://iksteun.natuurpunt.be/ en die gedeeld met familie en vrienden.  

Uiteraard zijn wij superblij met zo’n initiatief. In ruil zijn er 3 bijenzuilen 
geplaatst aan de ingang van ons natuurgebied en krijgt het jonge gezin samen 
met familie en vrienden een privé gegidste wandeling door Gondebeekvallei. 
 
Heb jij ook iets te vieren of 
wil je om een andere reden 
graag de natuur in Oosterzele 
een steuntje in de rug geven, 
surf dan snel naar de ‘iksteun’ 
pagina van Natuurpunt of 
neem gewoon contact op met 
ons en wij helpen jou graag 
met raad en daad. 

NATUURGEBIED 
GONDEBEEKVALLEI 
(JLE/DF) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied 
van Natuurpunt Oosterzele in Landskouter 
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Naast de bijenzuilen hebben 
we ook ruimte gemaakt voor 
een rustig plekje waar 
natuurminnende wandelaars 
een beetje kunnen chillen en 
genieten van al het moois dat 
de natuur ons te bieden heeft.  
 
 
 
Het bankje is opgedragen aan Marc De 
Spiegeleer. Bijna twee jaar geleden moesten we 
heel onverwacht afscheid nemen van Marc. Hij 
was jarenlang actief in het bestuur van NPO en 
als vrijwilliger bij beheerwerken. Marc haalde 
zijn hart op in de natuur. We zijn dankbaar voor 
alles wat hij voor de natuur  en voor Natuurpunt 
heeft gedaan. We voelden vanuit het bestuur 
dat het niet meer dan terecht was om Marc in 
zijn geliefde Gondebeekvallei een ereplekje te 
geven. Geniet van dit plekje en van de rust die 
het uitstraalt. 
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En tenslotte hebben we ook nog zeer positief nieuws over onze 
amfibieënpoelen op de hooilanden langs de Neerstraat. Eind april hebben we 
beide poelen bemonsterd met fuiken waar de salamanders uit pure 
nieuwsgierigheid naar binnen lopen en daar gezellig bij elkaar blijven zitten 
tot we de volgende ochtend de fuiken lichten. Het spreekt vanzelf dat de 
vallen geen schade aanrichten aan de amfibieën. Na de determinatie en 
telling worden de beestjes in blakende gezondheid in hun biotoop terug 
gezet. Dit jaar waren we stomverbaasd toen we de inhoud van de fuiken 
bekeken. Amper drie jaar na het graven van de poelen werden we verrast 
met een vangst in de Jufferpoel (grootste poel) van niet minder dan 137 
salamanders met twee fuiken. Uiteraard is dit maar een deel van de totale 
salamanderpopulatie want de poel is ruim 100m² groot en lang niet alle 
salamanders zijn in de fuiken gekropen. Ter vergelijking: het eerste jaar na 
het graven vingen we op dezelfde plaats 6 salamanders. Het jaar erna was 
dat al 19 beestjes en nu dus 137. Wat het feest helemaal compleet maakt, is 
dat het ook nog eens over drie verschillende soorten gaat m.n. de vinpoot-, 
de alpenwater- en de kleine watersalamander. Een superlocatie dus. 
 

Wij zijn alvast enorm gelukkig met dit resultaat en het stimuleert ons om op 
de ingeslagen weg verder te gaan zodat we deze sterk bedreigde 
amfibieënpopulatie een extra duwtje in de rug kunnen geven. Deze zomer 
staat opnieuw de aanleg van drie bijkomende amfibieënpoelen op het 
programma. We kunnen nauwelijks wachten om eraan te beginnen.   
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Enkele weken geleden contacteerde één van onze waakzame vrijwilligers ons 
met een wel heel bijzondere waarneming in het Ettingebos. Hij had cavia’s 
gespot! Niet één, niet twee, maar wel liefst 33 stuks. Niets om blij mee te 
zijn, natuurlijk. 
 
In allerijl hebben we de cavia’s één voor één gevangen, een ferm huzarenstuk 
zo tussen de netels en bramen. En dan kon de zoektocht beginnen: opvang 
vinden voor deze daklozen. Dat bleek niet makkelijk. Uiteindelijk waren de 
dieren welkom in dierenopvang Knaagje in Oud-Turnhout. Normaal kost dit 
5€ (vrouwtje) of 10€ (mannetje), als tussenkomst voor veeartskosten en 
dergelijke. Maar omdat men wist dat het uitgezette dieren waren, werd dit 
ons niet aangerekend. We hebben als dank voor de gastvrijheid toch 100€  
geschonken. 

Dat het geen goed idee is om je 
huisdier uit te zetten in de 
natuur, dat weten jullie 
natuurlijk wel. Maar misschien 
helpen jullie mee de boodschap 
verspreiden. Hieronder alvast 
wat redenen. 
Een dier achterlaten met de 
bedoeling het in de openbare 
ruimte te dumpen, is een 
ernstige overtreding die 
administratief of strafrechtelijk 
kan worden vervolgd met hoge 
boetes en zelfs gevangenisstraf. 
Indien iemand om redenen van 
overmacht (ziekte, allergie, 
financieel onvermogen om het 
dier te onderhouden) toch 
afstand moet doen van zijn 
huisdier, zijn er mogelijkheden 
voor "wettelijke afstand". De 
burger neemt daarvoor eerst 

NATUURGEBIED 
ETTINGEBOS 
(AS/MW) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Balegem 
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contact op met een asiel of een vereniging voor dierenbescherming en 
verantwoordt waarom hij niet langer voor het dier kan zorgen. Hij geeft ook 
nuttige informatie over het dier (gezondheidsdossier, vaccinaties, 
sterilisatie, karakter, voorgeschiedenis, enz.) zodat er gemakkelijker een 
nieuwe thuis kan worden gevonden. 
Een huisdier droppen in het bos of andere openbare ruimte, is over het 
algemeen nefast voor het dier in kwestie. Het heeft bijna geen kans op 
overleven. Bovendien zorgt het voor verstoring van het natuurlijk ecosysteem 
van het bos. 
Dieren houden moet een bewuste keuze zijn. Wie ervoor kiest een huisdier 
te nemen, moet er de verantwoordelijkheid voor dragen en ze met zorg 
behandelen. 
Laat ons hopen dat dit eenmalig was en dat de volgende bijzondere 
waarnemingen in ons Ettingebos van meer ecologische aard zijn! 
 
 
 
 
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. 

Elke gift, hoe klein ook, is welkom op rekening BE56 2930 2120 7588  
 met vermelding “Gift Natuurpunt - 6666 – Landskouter – Gondebeekvallei”  
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. 
 
 
 
 
 
 
 



Jaargang 29 nummer 3 
    
 
  

 
 

 10 

Oosterzele 

 
Pilootproject Red de Kievit: Landbouwers en Natuurpunt Oosterzele slaan 
de handen in elkaar 
 
‘Tjoewiet, tjoewiet’. Het typische geluid 
van de kievit in het vroege voorjaar. Het 
hoorbaar signaal dat de lente is begonnen 
zal mede door de intensivering van de 
landbouw steeds zeldzamer worden. Het 
broedseizoen van deze iconische vogel loopt 
van half maart tot in juli. De eerste legsel 
van de kievit komen uit tussen half april en 
half mei. Dat is precies het moment waarop 
akkers worden omgeploegd en bemest voor 
het telen van maïs en andere gewassen.  
De kans dat de eerste legsels op de akkers deze invasie overleven, is daardoor 
klein.  
 
En juist hier hebben de lokale landbouwers en Natuurpunt Oosterzele elkaar 
gevonden!  

WERKGROEPEN 
SOORTENBESCHERMING 
(GT/CDR) 

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

Kievit 

De landbouwer heeft op de plaats van het nest een strook grond onbewerkt gelaten 
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Natuurpunt Oosterzele is dit jaar gestart met een pilootproject om de nesten 
van kieviten te beschermen. Met een groep vrijwilligers werden de akkers 
gespot om vast te stellen of er mogelijk kieviten gingen nestelen. Vervolgens 
zijn de betrokken akkerbouwers benaderd met de vraag of we hun land 
mochten betreden om de nesten te markeren én of zij hun medewerking 
wilden verlenen. Zonder uitzondering hebben alle landbouwers hun 
medewerking toegezegd en later daadwerkelijk verleend.  
 

Het resultaat!  
Vier percelen van evenveel 
verschillende landbouwers, acht 
nesten met in totaal 32 eieren, 
waarvan zeven nesten uitgekomen. 
Een fantastisch resultaat dat zeker 
naar meer smaakt. 
Met dank aan de lokale boeren, de 
vrijwilligers van Natuurpunt en 
natuurlijk de kievit, want om hen 
draait het natuurlijk. 

 
 
 
Paddenoverzetactie 2022 
 
De voorjaarsmigratie zit er al een 
tijdje op. 
Er werden in totaal 1541 padden, 
272 kikkers en 11 salamanders 
veilig naar hun voortplantingspoel 
gebracht. Dit voor de 3 locaties 
samen, nl. Lembergestraat, Hoek 
ter Hulst en Turkenhoek. 
 
Deze aantallen zijn jammer genoeg aanzienlijk slechter dan de voorbije jaren 
(die vaak ook al niet bijster goed waren). En ook bij andere overzetacties in 
Vlaanderen kleuren de cijfers dieprood. Deze dalende trend wordt al een 
aantal jaren waargenomen. 
Alhoewel het de voorbije weken wel af en toe (en vaak ook plaatselijk) stevig 
heeft geregend zakt het grondwaterpeil elke dag dieper weg. 

Kievitkuiken en ei 
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Het lijkt dan ook aannemelijk dat heel wat poelen veel te vroeg zullen 
droogvallen en dat larven niet tijdig zullen kunnen metamorfoseren. 
Jaar na jaar droogval op een moment dat de larven nog afhankelijk zijn van 
water om via kieuwademhaling aan zuurstof te geraken is rampzalig voor hun 
overlevingskansen. 
  
Het is dus van groot belang dat er geschikte voorplantingspoelen zijn, maar 
ook een kleinschalig woongebied met bosjes, hagen, rijen knotbomen, 
ruigten en vochtige terreintjes. In dergelijke gebieden vinden amfibieën 
zowel overwinteringsplaatsen, voortplantingsmogelijkheden als 
zomerbiotopen. Bij NPO doen we er alles aan voldoende leefgebied te 
voorzien voor deze beestjes. 
 
En om af te sluiten: nog eens een welgemeende dankjewel aan ProNatura 
voor het plaatsen van de schermen, de Gemeente Oosterzele voor de 
financiering hiervan en onze vrijwilligers voor het vlot verloop van de 
overzetactie. 
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Kolibrievlinder (Macroglossum stellatarum) 
 
De wereld van de insecten krioelt van de eigenaardige beestjes. Zo is ook de 
kolibrievlinder op diverse vlakken een specialleke. Het is een vlinder die vóór 
de eeuwwisseling eerder sporadisch werd waargenomen in ons land, maar de 
laatste decennia aan een heuse opmars bezig is. Oorspronkelijk kwam hij 
vooral voor in de landen rond de Middellandse zee. De kolibrievlinders die we 
in de zomer in onze contreien zien, zijn doorgaans trekvlinders. Dat wil 
zeggen dat ze overwinteren in de Middellandse zeegebieden en zelfs tot in 
het zuiden van de Maghreblanden. In de lente slagen ze erin om met die frêle 
vleugeltjes helemaal tot in Vlaanderen te vliegen en zelfs nog veel verder 
noordelijk te trekken tot bij de poolcirkel. Vooral in warme zomers kunnen 
ze soms massaal voorkomen. De laatste decennia merken we, dat dankzij de 
klimaatverandering deze soort bij ons meer en meer het ‘trekken’ aan zijn 
laars lapt en een standvlinder wordt.  
 
Maar de kolibrievlinder is ook op andere vlakken een beetje speciaal. Wist je 
dat dit eigenlijk een nachtvlinder is die behoort tot de familie van de 
pijlstaarten? ‘Hoezo een nachtvlinder? Ik zie die altijd overdag vliegen.’ 
Klopt, hij vliegt zowel ’s nachts als overdag. We noemen dat een dagactieve 
nachtvlinder. En daarin is hij 
helemaal niet uniek want 
bijvoorbeeld ook de gamma-
uil is zo’n 24-uurs 
nachtvlinder. En ook bij de 
echte uilen (de vogels dus) 
doet de steenuil precies 
hetzelfde. De naam van de 
familie pijlstaarten verwijst 
naar de angel die de rupsen 
van nagenoeg alle 
pijlstaartvlinders kenmerkt.  

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. 

Rups van kolibrievlinder 
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Kolibrievlinder aan vlinderstruik 

 
Wat hem ook heel bijzonder maakt is zijn eetgedrag. Net als de kolibries in 
Zuid-Amerika gaat hij stilhangen voor de bloem, terwijl hij er de nectar uit 
zuigt. Zijn enorm snelle vleugelslag maakt dan een zoemend geluid en met 
zijn super lange tong gaat hij vooral bij buisbloemige planten van de nectar 
snoepen. Voor de meeste insecten is dat lekkers niet bereikbaar omdat ze 
niet over een voldoende lange tong beschikken. Voor de kolibrievlinder is dit 
geen obstakel, zijn latijnse naam ‘macroglossum’ betekent niet voor niets 
‘lange tong’. Als je hem deze zomer in je tuin kunt spotten, vergeet dan niet 
jouw waarneming in te geven in Waarnemingen.be. Succes.  
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Knip de deeltjes van de uil uit en maak je eigen uil!  
 
Hoe zal die heten? Naam: ………………………….…..  
 
 

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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Bosverhaal 
 
Voor veel naaldbomen is het op hete zomerdagen te warm. Ze worden zwak 
en kunnen dan gemakkelijker door schorskevers worden aangevallen.  
Omdat het niet zo goed met ze gaat, roepen ze om hulp. Dat kun je ruiken. 
De geur is kruidig zoet en lijkt op de lucht die ontstaat als je dennennaalden 
met je vingers kapotmaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slak zoekt een 2de oog.  Welke?  
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Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
LEZING ‘OOGJES DICHT EN SNAVELTJES TOE’          DOOR KOEN LEYSEN 
 
Op 24 maart gaf Koen Leysen –een vogelaar van Natuurpunt met bekendheid 
tot ver buiten Vlaanderen- een boeiende lezing in de bib over de nachtelijke 
activiteiten van vogels.  Marita was één van de geïnteresseerden. Hieronder 
vind je haar relaas van die avond. 
 
Er zaten heel wat echte vogelaars in de zaal en zelfs die specialisten konden 
nog heel wat opsteken van deze lezing. Wat mij als leek vooral bijblijft is: 
 
Vogels slapen meestal niet in hun nesten, zij gebruiken die als broedplaats 
en zelden als slaapplaats.  Een vogelnest zou daarvoor te veel een 
broedhaard van bacteriën en andere plagen zijn. 
Veel vogels leven en slapen in groep, vooral in de winter en voor kleine 
vogeltjes levert dit nogal wat voordelen op (warmte, veiligheid …).  Het 
grappige filmpje van het slaapritueel van een groepje staartmezen zal 
menigeen bijblijven. Ze starten met een vijftal, maar er blijven meesjes 
bijkomen, de nieuwkomers wringen zich telkens weer in het midden van het 
kluwen. Wie aan de buitenkant terechtkomt is de ‘pechvogel’ en moet het 
in harde winters soms zelfs met de dood bekopen. 
 
Roerdompen kunnen zich als de beste camoufleren. In een rietveld zijn ze 
nauwelijks zichtbaar, maar anderzijds is hun roep, vooral in de paartijd, tot 
kilometers ver te horen. 
 
Spreeuwenzwermen zijn iedereen bekend; heeft één spreeuw je kerselaar 
ontdekt, dan mag je het vergeten. Maar wist je dat er heuse 
wetenschappelijke studies gewijd zijn aan de vraag hoe die vogels in een 
zwerm van soms miljoenen exemplaren het klaarspelen om niet met elkaar 
te botsen, en ook dat spreeuwenzwermen of ‘waves’ in bepaalde regionen 
een ware toeristische attractie zijn? 
We kwamen nog heel wat meer te weten over de boeiende vogelwereld, 
onder andere over het ‘kbv’-tje. Een ‘kbv’ is een verzamelnaam voor kleine 
bruine vogeltjes waar zelfs vogelkenners het moeilijk mee hebben om ze op 
zicht te herkennen.  Omdat zij vooral ‘s avonds en ’s nachts actief zijn 
moeten deze ‘kbv’s’ het dan ook niet hebben van hun verenpracht, maar 
manifesteren zij zich door hun uitzonderlijk zangtalent.  Een mooi voorbeeld 
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hiervan is de nachtegaal; een anoniem grijsbruin vogeltje dat zelden te zien 
is, maar te horen des te meer. 
 
Om de avond compleet te maken konden we tot slot genieten van een echt 
‘steenuilke’ (nvdr. plaatselijk biertje), we keerden daarna voldaan 
huiswaarts en het duurde niet lang of het was ook voor ons ‘oogjes dicht en 
snaveltjes toe’, wél in ons nest. 
 
Marita 
 
 
VOORJAARSBLOEI IN ETTINGEBOS 
 
Op zondag 10 april genoten een twintigtal mensen van de  voorjaarsbloeiers 
tijdens een wandeling door het Ettingebos. Onder hen ook Marleen en Walter. 
Hieronder lees je hun verslagje van die namiddag. 
 
De groep wandelaars verzamelde aan Stokerij Van Damme te Balegem. 
Deelnemers van divers pluimage: jong en oud, specialisten en leken, …  
Er was zelfs een koppeltje bij uit het Brusselse waarvan de vrouw als tolk 
fungeerde voor haar Franstalige partner. De wandeling werd op de gevoelige 
plaat vastgelegd door de plaatselijke fotograaf van Nuus. 
Als inleiding gaf natuurgids Dirk mee dat hij tijdens zijn verkenning heel veel 
voorjaarsbloeiers had gezien maar dat hij zich zou beperken tot het bekijken 
van een 10-tal soorten. 
Het mooiste beeld dat we die namiddag kregen, was het sneeuwwit tapijt 
van bosanemonen van zodra we enkele stappen hadden gezet op het bospad.  
We leerden van Dirk dat ze, net als veel andere voorjaarsbloeiers, niet echt 
insecten nodig hebben om zich voor te planten.  Voorjaarsbloeiers profiteren 
van het mooie licht dat nog door het bos schijnt omdat de bomen (en hun 
kronen) nog niet dik gebladerd zijn. Een eindje verderop  kregen we de 
slanke sleutelbloem te zien. Aan de hand van een oude sleutel (met baard) 
als didactisch materiaal kwamen we te weten waar de naam vandaan kwam. 
Of had het toch iets te maken met de sleutelbos van Sint-Pieter? We zagen 
ook de gevlekte aronskelk en leerden hoe de voortplanting van deze 
ingenieuze plant te werk gaat. Verder in het bos kregen we de opdracht om 
naar een plantje te zoeken dat zich langs het pad bevond: de zeldzame 
eenbes. Twee jonge en discrete deelnemers gingen op zoek naar 
salomonszegel en ook die kregen we te zien, net als speenkruid, klein 
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hoefblad en daslook. Van deze laatste plant kun je trouwens pesto maken, 
op voorwaarde dat je hem niet gaat plukken in het bos want dat is verboden. 
 
Een deel van het Ettingebos is kalmte- en broedgebied dat niet betreden 
wordt. Mét resultaat: een bosbodem bedekt met een tapijt van 
voorjaarsbloeiers en we vonden ook sporen van reeën.   
Tijdens de terugweg namen we een zijpad naar de drie oude beuken en 
kregen onderweg een woordje uitleg over het weghalen van de 
balsempopulieren voor het natuurbeheer. Aan de beuken kregen we het 
gezelschap van een wolk bijtgrage insecten: knijten, of was het iets anders?  
We zullen het nooit weten, maar ze hadden ons wel te pakken. 
 
De leken onder ons werden veel wijzer en ook de kenners leerden nog veel 
bij. Een boeiende namiddag in een prachtige natuur. 
 
Marleen en Walter 
 
 
 
 
 

 

Kantoren Melle-Oosterzele 
 
 

 
Fsma  0690.647.225 
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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 plaats op de laatste 
zaterdag van elke maand. Voor de komende maanden is dat dus op 30 juli, 
27 augustus en 24 september. 
 
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). 
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WAT RUIST ER DOOR HET STRUIKGEWAS? HET IS EEN EH …            
 
Zondag 31 juli 2022 
 
Ja wat is het eigenlijk? Wil jij het weten? Ga dan samen 
met ons mee op een avontuurlijke tocht door ons 
natuurgebied de Gondebeekvallei. Onderweg speuren 
we naar welke dieren, planten en zwammen er leven 
onder, tussen en boven het struikgewas. Ervaren 
natuurgidsen helpen ons bij het op naam brengen van 
al deze soorten en leren ons hoe we ze kunnen 
herkennen. Eenmaal terug thuis, kan je flink uitpakken 
met je opgedane kennis! 
 
Ben je jong of oud? Ben je alleen of kom je met het 
hele gezin? Heb je veel of geen natuurkennis? Het 
maakt allemaal niet uit. Iedereen is welkom om op 
eigen tempo te ontdekken welke biodiversiteit de 
Gondebeekvallei te bieden heeft! 
 
 
 
Praktisch: afspraak aan de Gondebeekvallei (ingang Meersstraat, Gontrode) 
om 14u30 uur stipt. Het einde is voorzien rond 17u. 
 
Kostprijs: deelname is helemaal gratis.  
 
Inschrijven is noodzakelijk en kan tot de dag voor de 
activiteit via info@natuurpuntoosterzele.be of deze link: 
 
Voorzieningen: Aangepaste kledij in functie van het weer! Als je over een 
loepepotje, vlindernetje, planten- of insectengids beschikt, mag je die zeker 
meenemen! 
 
Meer info: dirk.fiers@skynet.be of 0494 395 297 
 
 
 
 
 
  

Hazelworm 
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NACHT VAN DE VLEERMUIS                  
 
Vrijdag 26 augustus 2022 
 
Al 30 jaar lang zet Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) zich in voor 
natuur en landschap in de Vlaamse Ardennen. Gedurende die 30 jaar heeft 
RLVA gezorgd voor het aanplanten van vele honderden hoogstam fruitbomen, 
vele kilometers hagen en heggen, tientallen poelen en andere 
natuurelementen. Ondertussen maken 18 steden en gemeenten deel uit van 
deze vzw en jawel, recent is ook Oosterzele toegetreden tot RLVA (neem 
zeker eens een kijkje op rlva.be). 
 
Om het dertigjarig bestaan te vieren, organiseert RLVA dit jaar 30 
natuurbelevingsactiviteiten, overal in de Vlaamse Ardennen. Voor Oosterzele 
gaan wij met NPO de uitdaging aan. Samen met RLVA organiseren we een 
vleer-beleef-muisavond. Je kan er heel wat opsteken over die fascinerende 
beestjes en met wat geluk krijgen we ze ook nog te zien en te horen. 

Wist je trouwens dat er in België een twintigtal soorten vleermuizen leven? 
Sommige vleermuizen wonen in huizen, grotten of verlaten forten, andere in 
holle boomstammen. Zo heeft elke soort zijn favoriete stekje. Kom ze op 26 

Grootoorvleermuis 
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augustus ontdekken tijdens de Nacht van de Vleermuis! Je kan er terecht 
voor een duistere speurtocht met batdetector, vleermuisvriendelijke 
kinderactiviteiten en een bloederige cocktail in ons batcafé.  
 
Laat je met je gezin of vrienden gidsen door hun leefgebied en ontdek het 
belang van deze ongevaarlijke, maar sterk bedreigde diergroep. Groot of 
klein, iedereen is welkom op deze gezinsactiviteit. 
 
Afspraak: GC De Ganck/Erfgoedhuis, Sint-Antoniusplein 10, Moortsele om 
20u. Het einde van deze activiteit is voorzien voor 22u. 
 
Voorzieningen: Zorg voor aangepaste kledij want ’s avonds 
kan het frisser worden.  
 
Kostprijs: €5 (<16 jaar = gratis) 
 
Inschrijven verplicht: via www.rlva.be/30jaarRLVA of 
deze link:  
 
Meer info: dirk.fiers@skynet.be of 0494 395 297 
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BASISCURSUS PADDENSTOELEN LEREN KENNEN         DOOR EDDY EN DIRK 
 
September/oktober 2022 
 
Sommige paddenstoelen lijken uit het niets te verschijnen; andere hebben 
spookachtig grillige vormen of opvallende, vreemde geuren en 
camouflerende of felle kleuren; er zijn er die er als dood hout uitzien terwijl 
ze springlevend zijn; ook zijn er soorten die voor dood en verderf zorgen door 
hun raadselachtige giftigheid of tergend langzame maar zekere vernielzucht, 
terwijl andere genezing en leven brengen door hun wonderlijke medicinale 
eigenschappen…  
 
Al deze kenmerken zorgden 
er voor dat schimmels en 
paddenstoelen vanuit het 
volksgeloof lange tijd aan 
het rijk van toverij, 
duivels, heksen en andere 
duistere machten werden 
toegeschreven. Zo kwamen 
paddenstoelen aan namen 
als duivelsei, satansboleet, 
elfenbankje en 
heksenschermpje.  
 
In deze basiscursus paddenstoelen richten we ons tot iedereen die 
gefascineerd is door de wondere wereld van de zwammen en die wil 
ondergedompeld worden in de geheimen van deze bijzondere levensvorm. 
Tijdens de praktijkdagen gaan we samen op paddenstoelenjacht in het 
Aelmoeseneiebos en de Makegemse bossen. 
 
Afspraak: de 2 theorielessen vinden plaats op donderdagen 22 en 29 
september in het GOC Gontrode, Geraardsbergesteenweg 94 Gontrode. 
We starten om 19u. en het einde van deze activiteit is voorzien voor 22u. 
De 2 uitstappen zijn voorzien voor 1 oktober en 6 november 2022. 
 
Kostprijs: 35€ voor NP-leden en 40€ voor niet-leden. 
 
Meer info en inschrijving: dirk.fiers@skynet.be of 0494 395 297. Schrijf 
tijdig in want we beperken het aantal deelnemers i.f.v. de kwaliteit. 
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FEESTELIJKE INHULDIGING EERSTE POEL VAN HET RODELAND POELENPLAN       
EN GELEIDE WANDELING DOOR NATUURGEBIED GONDEBEEK 
 
Zondag 2 oktober 2022 
 
Welkom op het poelenfeestje in ons natuurgebied Gondebeek. 
In september gaat een graafmachine aan de slag in de Gondebeekvallei. 
Het Regionaal Landschap Schelde Durme zal er een nieuwe poel aanleggen in 
onze hooilanden. Het is de eerste terreinrealisatie van het Poelenplan 
Rodeland en dat willen we graag samen met jullie vieren! 
 
Poelenplan Rodeland 
Het Poelenplan Rodeland brengt de aanwezigheid in kaart van salamanders, 
kikkers en padden op het grondgebied van Gavere, Melle en Oosterzele. 30 
bestaande poelen werden geïnventariseerd en er werden ook 30 bijkomende 
locaties aangeduid die geschikt zijn voor de aanleg van nieuwe poelen. Het 
Poelenplan Rodeland werd in 2021 opgemaakt door Natuurpunt Studie in 
opdracht van Provincie Oost-Vlaanderen. Samen met de betrokken eigenaars, 
de Regionale Landschappen, natuurverenigingen, lokale en Vlaamse 
overheden, wil de Provincie met dit plan een boost geven aan de 
biodiversiteit. 
Hotspots voor biodiversiteit 

Poelen zijn veelzijdig: ze dienen als leefgebied voor amfibieën en insecten 
zoals libellen, als groeiplaats voor water-, moeras- en oeverplanten, maar 
ook als drinkplaats voor vogels en zoogdieren.   
De nieuwe poel in de Meersstraat ligt in een netwerk van bestaande poelen 
waar de komende jaren nog meer poelen zullen worden aangelegd. Dit 
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creëert goede kansen voor de uitbouw van een stabiele amfibieënpopulatie 
in de Gondebeekvallei. 
 
Feestje bouwen: save the date 
De eerste realisatie van het Poelenplan Rodeland verdient een poelenfeestje! 
Kom op zondag 2 oktober tegen 14u naar de Meersstraat in Gontrode. Je 
ontmoet er de Rodelandpartners die samengewerkt hebben om deze poel te 
realiseren en kan genieten van een lokaal hapje en drankje. Wie wil kan ook 
een kijkje nemen bij de andere poelen vlakbij en ontdekken wat daarin 
allemaal leeft. Of ga op verkenning in het natuurgebied Gondebeek met een 
ervaren gids van Natuurpunt Oosterzele. De activiteiten zijn ook op maat van 
families met jonge kinderen. 
 
Afspraak: van 14 tot 17u aan de Meersstraat in Gontrode, op de grens met 
Merelbeke waar de naam verandert in Neerstraat.  
Kom bij voorkeur met de fiets of te voet. 
Parkeren met de wagen doe je het best aan het station van Gontrode. Via 
een korte, bewegwijzerde wandeling doorheen het bos kom je vanzelf bij 
de nieuwe poel  
 
Kostprijs: gratis voor iedereen 
 
Volg het laatste nieuws op https://www.facebook.com/Rodelandproject/ 
of  http://rodeland.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  
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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 2022 
 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Vrijdag 
 
 
Zaterdag 
 
 
Donderdag 
 
 
Zondag 
 
 
Zaterdag 
 
 

 
30 juli 
 
 
31 juli 
 
 
26 augustus 
 
 
27 augustus  
 
 
22 september 
 
 
2 oktober  
 
 
24 september 

 
9u 
 
 
14.30u 
 
 
20u 
 
 
9u 
 
 
19u 
 
 
14u 
 
 
9u 

 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Wat ruist er door het 
struikgewas? 
 
Nacht van de Vleermuis 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 
Start basiscursus 
Paddenstoelen herkennen 
 
Poelenfeestje 
 
 
Beheerwerken Gondebeek 
 
 

 
Meersstraat 
Gontrode 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
GC De 
Ganck/Erfgoedhuis 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
GOC Gontrode 
 
 
Meersstraat 
Gontrode 
 
Meersstraat 
Gontrode 
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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 038 138 www.bio-protect.org 

 
 
 


