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Editoriaal 
 
Het ziet er naar uit dat de herfst nu dan toch in het land is. Voor deze 
donkere periode van het jaar hebben we enkele aangepaste activiteiten in 
petto.  
Letterlijk donker zal het zijn op de nacht van de duisternis. Natuurpunt 
Oosterzele verleent zijn steun aan de avondwandeling die de gemeente op 
die dag organiseert door op een paar plaatsen op de route wat info te geven 
rond de nachtdieren die in onze streken voorkomen.  
De Week van het Bos sluiten we af met een herfstige kruiden- en 
boswandeling in het Blauw Kasteel (samenwerking met Velt). 
Begin november organiseren we een ouderwetse gezellige filmavond in het 
erfgoedhuis. Ook in november staat er een traditiegetrouwe sfeervolle 
werkdag op het programma in ons natuurgebied Gondebeek.  
De stadswandeling “Oudenaarde by Night” die vorig jaar door de vroege 
sneeuw niet kon doorgaan, wordt dit jaar hernomen. Aansluitend vindt ons 
jaarlijks etentje plaats. 
Tenslotte willen we jullie nu al warm maken voor de algemene vergadering 
op 22 januari. Aangezien we steeds helpende handen kunnen gebruiken, wil 
ik graag een oproep doen aan iedereen die zich geroepen voelt om, op het 
even welke manier, mee te helpen aan de verdere uitbouw van Natuurpunt 
Oosterzele. 
 
Hopelijk tot op een van deze activiteiten. 
  
Anders wensen we jullie alvast een warme gezellige herfst en voor binnen 
enkele maanden een prettig eindejaar.    
    
Mathieu 
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Natuurpunt wil dringend actie rond hamsterbescherming 

Ooit waren wilde hamsters in Vlaanderen een veel voorkomende soort. De 
voorbije jaren kon Natuurpunt slechts in twee regio's hamsters spotten 
zodat de natuurvereniging vraagt dat bevoegd minister Joke Schauvliege 
met landbouw- en natuurorganisaties rond de tafel gaat zitten. Eind dit jaar 
loopt de beheerovereenkomst hamsterbescherming af, maar een verbeterde 

overeenkomst met de landbouwers is in de maak.  

Natuurpunt kon de hamster de voorbije jaren nog slechts ontdekken op 
akkers in het Vlaams-Brabantse Bertem en in de regio Widooie-Heers, in 
Limburg. "Elders is het dier vermoedelijk uitgestorven", aldus Natuurpunt. 
De organisatie zoekt een verklaring in de intensivering van de landbouw."Er 
wordt te veel geoogst, in te korte tijd en op een te vroeg tijdstip", luidt 
het. Daarnaast zouden de versnippering van het leefgebied, 
pesticidengebruik, diepere grondbewerking en algemene 

knaagdierenbestrijding een rol spelen. 

 

Wilde hamster in graanveld 

Het hamsterbeheer dat de voorbije jaren via overeenkomsten met 
landbouwers werd uitgevoerd, had een positieve invloed op de overleving 
van de hamster. In gebieden in Vlaams-Brabant en Limburg waar de hamster 
nog voorkomt, hebben landbouwers de hamsterpopulaties geholpen door 
het voedselaanbod te verbeteren, zones te voorzien waar de hamster 

UIT HET NIEUWS 
Een kort overzicht van het groot en klein (leuk en 
triest) natuurnieuws (NDS) 
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beschutting kan zoeken en te voorkomen dat hamsterburchten vernield 
worden. In ruil voor die inspanningen krijgt de landbouwer een vergoeding 
die berekend wordt op basis van de oppervlakte extensief uitgebate graan- 

of luzernestroken die hij aanlegt. 

Dat de beheerovereenkomst eind dit jaar afloopt en er nog geen opvolger 
is, baart Natuurpunt zorgen. Daarom vraagt zij aan Vlaams minister voor 
Natuur Joke Schauvliege om nog deze maand alle betrokkenen samen te 
roepen. "Het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse 
Landmaatschappij, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 
landbouworganisaties en natuurorganisaties moeten bij elkaar komen om 
een coherent actieplan op te stellen", meent de organisatie. Op korte 
termijn is er volgens Natuurpunt nood aan een nieuwe grote inventarisatie 
en een specifieke beheerovereenkomst waarbij landbouwers een correcte 

vergoeding kunnen krijgen voor hun inspanningen. 

Wat dat laatste betreft, heeft de Vlaamse Landmaatschappij goed nieuws. 
"VLM heeft een voorstel tot wijziging van de huidige beheerovereenkomst 
hamsterbescherming ingediend en wacht op de goedkeuring door Europa", 
zegt woordvoerder Jan Mosselmans. "Daarvoor baseerden we ons op 
internationale expertise en leerden we van de ervaringen die Nederland 
opdeed. Door met de nieuwe overeenkomst meer landbouwers te 
enthousiasmeren voor hamsterbescherming, willen we de resultaten op het 
terrein verbeteren. De oude regeling was immers te complex en de 
vergoeding stemde niet overeen met de inspanningen van de landbouwers", 
aldus Mosselmans.  

 

Vlamingen zien ideale tuin anders dan Walen  

De Belgische tuinen worden steeds kleiner en er is een groot verschil tussen 
Waalse en Vlaamse tuinen. Dat blijkt woensdag uit een enquête van 
Comeos, de federatie voor de handel en diensten, bij 2.176 respondenten. 
Het zogenaamde nationale tuinonderzoek schetst een beeld van de 

gemiddelde en van de gedroomde tuin.  

Zo blijkt allereerst dat er grote verschillen zijn tussen wat de Vlaming en de 
Waal als ideale tuin zien. In het zuiden van het land zijn ecologie en 
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moestuinen belangrijker, terwijl de Vlaming vasthoudt aan het tuinhuisje 

en de vijver. 

Daarnaast hebben Waalse kinderen meer speeltuigen in de tuin, terwijl 
twee keer zoveel Vlamingen een veranda hebben. Walen willen meer 
moestuinen (15 procent verschil) en vinden het gebruik van ecologische 
producten in de tuin belangrijker dan in het noorden van het land (18 

procent verschil). 

Kleiner 

De Belg heeft verder niets met de idyllische droomtuinen die door de 
tuinprogramma's op tv worden gepromoot, luidt het. De gemiddelde 
Belgische tuin moet voor de grote meerderheid het hele jaar voor 
ontspanning zorgen en heeft een grasperk en tuinmeubelen. Gemiddeld 

spendeert de Belg 366 euro per jaar aan de tuin. 

Tot slot wordt de Belgische tuin steeds kleiner. De helft van de Belgen 
heeft een tuin van minder dan vijfhonderd vierkante meter oppervlakte. In 
de groep tussen de 26 en 35 jaar is de tuin gemiddeld minder dan 200 
vierkante meter groot. 'Dat komt doordat de oppervlakte van nieuwe 

bouwgronden kleiner wordt', klinkt het nog. 

 

Infomiddag Agroforestry lokt 100-tal geïnteresseerden 

Vrijdag organiseerde het Consortium Agroforestry een informatiemiddag 
over boslandbouwsystemen en de nieuwe subsidieregeling. Een 100-tal 
geïnteresseerden kreeg onder meer een rondleiding bij groep Mouton in 
Lochristi, het eerste grootschalige agroforestry-proefveld in Vlaanderen. 
“We hopen dat veel landbouwers in dit verhaal meegaan”, zei Frans 

Coussement, adviseur van minister Peeters.  

Tijdens de informatiemiddag werd stilgestaan bij zowel technische 
aspecten van agroforestry als bij de nieuwe subsidieregeling. De 
aanwezigen kregen onder meer een aantal wetenschappelijke 
onderzoeksresultaten voorgeschoteld, waaruit blijkt dat 
boslandbouwsystemen productiever kunnen zijn dan de combinatie van 
bosbouw en landbouw op aparte percelen. “Om deze win-winsituatie te 
creëren is het evenwel belangrijk om een maximale complementariteit na 
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te streven tussen bomen, gewassen en omgeving. Zo is de oriëntatie van de 

plantlijnen en de keuze van de boomsoorten zeer belangrijk”, luidde het. 

Andere voordelen die werden aangehaald hebben betrekking op 
biodiversiteit, lucht- en bodemkwaliteit en landschap. “De bomen houden 
bijvoorbeeld koolstof vast en verminderen de kans op erosie.” 

Maar behalve voordelen kent het systeem nog een aantal knelpunten. 
“Juridisch is het plaatje nog niet helemaal rond, al is de Vlaamse regering 
daarmee bezig, maar ook wat vakkennis en afzetmogelijkheden betreffen, 
is er nog werk aan de winkel. Onderzoek, kennisopbouw en kennisdeling 
blijft dus noodzakelijk. Daarbij zien wij een belangrijke rol weggelegd voor 
het Consortium”, besloten Bert Reubens van het Instituut voor Landbouw- 
en Visserijonderzoek (ILVO) en Kris Verheyen en Dirk Reheul van UGent hun 
technische uiteenzetting. 

Het Consortium bestaat uit de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Ugent, 
Groep Mouton, Inagro, Bodemkundige Dienst van België, Hogent en ILVO. 
Samen hebben zij onder meer het proefveld in Lochristi aangelegd. Een 
andere belangrijke partner in het agroforesty-verhaal is de Vlaamse 
regering. “Door de goedkeuring van het nieuwe subsidiesysteem hopen wij 
de intrede van boslandbouw in Vlaanderen te stimuleren. Het is immers één 
van de landbouwvormen die wij willen steunen”, zei Frans Coussement, 
adviseur van Vlaams minister voor Landbouw Kris Peeters, na de rondleiding 
bij Mouton. 

Wie meer wil weten over agroforestry, kan terecht op www.agroforestry.be 
of kan een gratis brochure bestellen bij Wervel, de Werkgroep voor 
Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw. Geïnteresseerde landbouwers 

kunnen nog tot en met 1 september een subsidieaanvraag indienen. 

 

Windmolenpark op zee geen negatieve impact op fauna 

Een windmolenpark op de Noordzee blijkt nauwelijks negatieve effecten te 
hebben op de fauna. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van 
Wageningen, gepubliceerd in het maandblad Eos. Uit eerdere onderzoeken 
bleek dat de parken wel nadelig zouden zijn. De Nederlandse onderzoekers 
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stellen dat het park zelfs een nieuw natuurlijk leefgebied vormt voor 

bodemdieren als mosselen, anemonen en krabben.  

 

Het onderzoeksteam richtte zich op de ecologische effecten op korte 
termijn van een windmolenpark in de Noordzee. Daarvoor onderzochten ze 
de effecten van het Offshore Windmolenpark bij Egmond aan Zee (OWEZ) 
op bodemdieren, vissen, vogels en zeezoogdieren. Op de bodemdieren in de 
zandgebieden tussen de windmolens op zee heeft het park weinig invloed. 
Nieuwe soorten vestigen zich op de windmolenpalen en op de stenen die 

rond de palen gestort zijn. 

De visfauna blijkt erg variabel en tot nu toe werden kleine positieve 
effecten gevonden. Zo lijkt het windmolenpark te dienen als vluchtplaats 
voor kabeljauw. In het windpark werden voorts meer geluiden van 
bruinvissen waargenomen dan erbuiten. "Voor vissen en zeezoogdieren is 
het een oase van rust in een relatief druk kustgebied", stelt professor Han 

Lindeboom. 

Opmerkelijk is bovendien dat diverse vogelsoorten, waaronder de jan-van-
gent, het park mijden, terwijl andere, zoals meeuwen, zich niets van de 
windmolens aantrekken. Aalscholvers worden zelfs in hogere aantallen 
gesignaleerd. Het aantal vogels dat in aanvaring komt met de turbines, 
werd niet gemeten, maar werd op grond van waarnemingen en 
modelberekeningen als laag ingeschat. 
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Uit eerder onderzoek, onder meer in Duitsland, bleek dat de turbines 
dodelijk zijn voor vogels. Dierenrechtenactivisten eisten daarop dat de 
turbines zouden worden uitgeschakeld tijdens de vogeltrek. In eigen land 
deed ILVO onderzoek naar de gevolgen van windmolenparken voor de 
visserij. Daaruit bleek dat de sleepvisserij in de nabijheid van die parken 
moeilijk zou worden, maar dat andere types van visserij, zoals passieve 
visserij en aquacultuur op zee, wel nog kansen hebben. 
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10 JAAR NATUURPUNT 
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NATUURPUNTKALENDER 2012 

Zoals elk jaar is er ook voor 2012 een Natuurpunt kalender (9 euro). Wie 
graag eentje wil bestellen kan dat doen door een mailtje te sturen naar 
barbara@natuurpuntoosterzele.be met vermelding van het aantal 
exemplaren vóór 15 november 2011.  
 

 

ENERGIE VOOR MEER NATUUR 

Natuurpuntafdelingen en Linea Trovata richten samen energiecoöperatieve 
op 
 
Drie Natuurpuntafdelingen en Linea Trovata, internationale onderneming in 
slimme energieoplossingen, richten samen een energiebedrijf op, de 
coöperatieve vennootschap „Energie voor meer Natuur‟. 
 
Het doel van deze CVBA is drievoudig: We willen meer groene stroom 
produceren, zodat Europa tegen 2050 volledig op groene energie kan 
draaien. We willen zoveel mogelijk mensen betrekken bij de omschakeling 
naar duurzame energie. We willen een deel van de eventuele opbrengsten 
van dit energiebedrijf gebruiken om natuur te beschermen. Zowel de leden 
van Natuurpunt als het grote publiek krijgen de mogelijkheid om in te 
tekenen op aandelen.  
 
Meer informatie vind je op http://www.energievoormeernatuur.org 
 

mailto:barbara@natuurpuntoosterzele.be
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We willen Dirk Dhooge en Mieke Sepelie uitdrukkelijk bedanken voor hun 
inzet tijdens “Film in het Bos”. De opbrengst van de bar tijdens dit 
evenement, die zij uitgewerkt en bemand hebben, werd geschonken aan 
NPO ten voordele van ons natuurgebied. Heel veel dank hiervoor! 

Op 19 november, Dag van de Natuur, hopen we jullie talrijk te mogen 
verwelkomen om samen de handen uit de mouwen te steken op een 
onvervalste gezellige werkdag. Meer hierover verder in deze nieuwsbrief.  

Uw giften om onze plannen verder uit te werken blijven hartelijk welkom, 
waarvoor onze dank. Elke gift, hoe klein ook, is welkom op rekening nr. 
293-0212075-88 met vermelding “6666 – Landskouter – Gondebeek”. Voor 
giften vanaf 30 euro krijgt u een fiscaal attest. 

 

NATUURGEBIED 

GONDEBEEK 

(JLE) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Landskouter. 
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Komende activiteiten:  
 

NACHT VAN DE DUISTERNIS  

 
Zaterdag, 15 oktober 2011 

 
Wil je graag eens op pad gaan in het donker, maar doe je dit liever niet 
alleen? Kom dan op zaterdag 15 oktober naar „de nacht van de duisternis‟ in 
Landskouter. We starten aan de kerk en volgen oude en onverlichte 
voetwegen doorheen het landschap. Tijdens deze tocht laten we ons in 
vervoering brengen door duistere vertellingen, maken we kennis met de 
dieren en de geluiden van de nacht en hopen we op een aantal „bijzondere 
ontmoetingen‟. Afsluiten met een natje en een droogje doen we in het 
„Ijzeren Hekken‟ in de schaduw van de kerk. Deelnemen is gratis, op 
voorhand reserveren is wel verplicht.  
 
Vertrek om 20 uur stipt ter hoogte van de Sint-Agathakerk in Landskouter. 
Kinderen zijn welkom, de wandeling gaat wel over onverharde paden en is 
moeilijk toegankelijk voor kinderwagens. 
 
Meer weten? Duurzaamheidsambtenaar Hilde Van Hecke, tel. 09 362 99 36 - 
hilde.vanhecke@oosterzele.be 
 
Natuurpunt Oosterzele ondersteunt deze activiteit van de gemeente door 
op een aantal plaatsen wat uitleg te geven over nachtdieren. 
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BOSWANDELING EN BEZOEK KRUIDENTUIN BLAUW KASTEEL (SAMEN MET VELT LAND VAN 

RHODE) 

 
Zondag 16 oktober 2011, 14 uur 

 

Onder begeleiding van natuurgids Emmy Schockaert  maken we een 
boswandeling door het prachtig kasteelbos. De wandeling heeft als thema : 
kruiden, zowel in het bos als de kruidentuin zelf. 

Duur: ongeveer 2,5 uur. 

Rubberen laarzen of stevige stapschoenen zijn noodzakelijk. NIET rolstoel 

en buggy vriendelijk. 

Honden zijn alleen toegelaten als ze aangelijnd zijn. 

Deelnameprijs: 2 euro per persoon 

Meer info: Mathieu (09 - 231 74 95 of mathieu@natuurpuntoosterzele.be) 
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FILMAVOND 

 
Zaterdag 5 november 2011 
 

De eerste zaterdag van november hernemen we een goede oude NPO-
traditie: we huurden het erfgoedhuis af voor een gezellige filmavond. De 
filmkeuze ligt nog niet vast, maar zal van het luchtige/humoristische genre 
zijn. Uiteraard zal er ook een bar zijn! 

Afspraak: Erfgoedhuis/Gemeenschapscentrum De Ganck, St. Antoniusplein 
in Moortsele vanaf 19u30, start film om 20u00 

Deelnameprijs: 3 euro per persoon 

Meer info: Jean-Luc Eggermont (0477 930 325; 
jeanluc@natuurpuntoosterzele.be) 

 

DAG VAN DE NATUUR – WERKDAG GONDEBEEK 

 
Zaterdag, 19 november 2011 
 
We hopen op een mooie winterdag om de handen uit de mouwen te steken 
in ons natuurgebied: snoeien, opruimen, maaien, … We rekenen op jullie 
talrijke opkomst om een boel werk te verzetten. Wij zorgen voor 
zelfgemaakte soep en boterhammen met beleg. 
 
We spreken af om 9u aan de ingang van het reservaat (Neerstraat, 
Gontrode). 
 
Meebrengen: laarzen, werkkledij en eventueel snoei en ander werkgerief. 
 
Graag een seintje op voorhand wie meehelpt: 
Mathieu (09 - 231 74 95 of mathieu@natuurpuntoosterzele.be) 
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Zaterdag 
19 november, vanaf 9u 

Natuurgebied 
Gondebeek 

 
 

 
 

Natuurpunt Oosterzele steekt de handen uit de mouwen in Gondebeek. 
Kom ook en wees twee van de 10.000 handen voor meer natuur. 

Breng stevige schoenen of laarzen, werkhandschoenen en aangepaste kledij mee. 

Wij zorgen voor soep en boterhammen! 

 Afspraak: vanaf 9u00  - Neerstraat, Melle (Gontrode) 

 Graag een seintje aan mathieu@natuurpuntoosterzele.be als jij ook komt 

mailto:mathieu@natuurpuntoosterzele.be
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AvondwANDELING IN OUDENAARDE 

 
Zaterdag, 3 december 2011 
 
Vorig jaar was koning winter té sterk en werd de wandeling „Oudenaarde by 
night‟ geannuleerd. Spekgladde voetpaden en een Siberisch koude wind 
waren er te veel aan. Enkel het etentje kon doorgaan. Uitstel is geen afstel, 
en dus staat de wandeling opnieuw op de agenda van Natuurpunt. Afspraak 
op zaterdag 3 december om 18u00. Dit in de Hoogstraat nr. 1 te 
Oudenaarde, dienst toerisme. Een lokale gids zal ons zo‟n twee uur 
rondleiden in het feeërieke stadscentrum. Daarna volgt een etentje in 
hetzelfde Italiaanse restaurant als vorig jaar, nl. Arcobaleno. Daar kan men 
naar eigen goeddunken kiezen uit de royale menukaart. 
De wandeling is gratis, restaurantbezoek is uiteraard zelf te betalen. De 
gids laat maximaal 25 personen toe, dus wie eerst komt eerst maalt.  
 
Reserveren enkel via: nicolas.de.smedt@telenet.be  
 
Meer info bij Nico op 0496 59 77 36 
 
 

  Winterwandeling en Algemene vergadering 

 
Zondag, 22 januari 2012 
 
We willen jullie nu alvast warm maken voor onze algemene vergadering 
2012. Voor deze gelegenheid huurden we het erfgoedhuis in Moortsele af 
van waaruit we eerst een mooie winterse wandeling maken. Daarna houden 
we een korte informele vergadering waarop we terugblikken op 2011 en 
plannen maken voor het nieuwe jaar. Iedereen die frisse ideeën heeft of wil 
meehelpen bij NPO is bij deze uitgenodigd. We sluiten af met een drankje en 

een hapje op het nieuwe jaar. 
 

Om een inschatting te kunnen maken van spijs en drank vragen we 
uitdrukkelijk om op voorhand (ten laatste tegen 20 januari) in te schrijven 
bij Mathieu (09 - 231 74 95 of mathieu@natuurpuntoosterzele.be) 
 
Meebrengen: voor de wandeling stevige schoenen of laarzen 

mailto:nicolas.de.smedt@telenet.be
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... en een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 

NACHT VAN DE VLEERMUIS (MW) 

 
De eerste Nacht van de Vleermuis van Natuurpunt Oosterzele was zeker een 
succes te noemen. Zo‟n 55 mensen (waaronder redelijk wat kinderen) 
zakten af naar het erfgoedhuis waar onze gids voor de avond David Galens 
eerst een gesmaakte inleidende presentatie gaf. 
Bij het invallen van de schemering gingen we op pad. Aangezien er meer 
deelnemers waren dan voorzien, splitsten we ons alsnog op in twee 
groepen. Dank aan Dirk Fiers die een beetje onverwacht ook een gidsbeurt 
voor zijn rekening nam. De wandeling liep langs de achterkant van het 
erfgoedhuis, langs het bosje langs de Gondebeek, naar het park van Kasteel 
Verstichelt (dank aan de eigenaar om dit open te stellen!) in de 
Kasteelstraat om langs de dijk van het overstromingsgebied Drooghout terug 
te keren.  

 
 
Door het kille en natte zomerweer die dag waren de vleermuizen niet al te 
talrijk op het appel. We zagen/”hoorden” vooral de gewone 
Dwergvleermuis.  Dankzij het enthousiasme van onze twee gidsen werden 
we echter volledig ingewijd in de wereld van deze mysterieuze dieren. 
Ondertussen liep het tegen elf toen we terug aan het erfgoedhuis kwamen. 
De kleinsten hadden hun bed nodig. Anderen verkozen nog even te blijven 
hangen aan de bar. Wellicht komt er volgend jaar een tweede editie.       
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Wandeling doorheen en rond de twee mooiste kasteelparken van Vlaams 
Brabant (JLE) 

 
Wegens het slechte weer werd deze activiteit afgelast. We nemen dit 
volgend jaar terug op! 
 

 
 

vrijdag van 15u30 tot 18u30 
zaterdag van 9u tot 18u 
doorlopend 
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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 24,00 euro. 

 
Wat krijg ik als lid van Natuurpunt (in 2011)? 
 
*  Op de website vind je onder meer 80 downloadbare wandel- en 
 fietskaarten, stuk voor stuk suggesties voor een onvergetelijke 
 daguitstap in onze natuurgebieden. Deze plannetjes zijn enkel 
 toegankelijk voor onze leden. Trek de natuur in!  
*  Vier maal per jaar het kleurrijke ledentijdschrift Natuur.blad. 
*  De mogelijkheid om een abonnement te nemen op Natuur.focus, het  
    kwartaalmagazine voor natuurstudie en natuurbeheer of  
     Natuur.oriolus, hét tijdschrift voor de vogelliefhebber.  
   (Een abonnement voor één van beide kost €  8,50. Voor de twee  
     betaal je slechts €  14,50) 
*  Word je lid van Natuurpunt Oosterzele, dan krijg je vier maal per 
 jaar onze nieuwsbrief.  
*  Een volledig aanbod van honderden activiteiten in gans Vlaanderen.  
*  10% korting in onze Natuurpuntwinkel.  
 
Hoe word ik lid?  
 
* Schrijf 24,00 € over op rekeningnummer 001-2270722-28 van 
Natuurpunt Oosterzele, St. Martensdries 14, 9860 Balegem met 
vermelding van „nieuw lid‟ of vraag een overschrijvingsformulier of een 
domiciliëringsformulier aan  via de website www.natuurpunt.be of bel 
op 015 - 29 72 50  
    

 

http://www.natuurpunt.be/nl/de-natuur-in/plannetjes_324.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/de-natuur-in/plannetjes_324.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/de-natuur-in_1.aspx
http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=144
http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=17
http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=22
http://www.natuurpunt.be/
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Bestuur 

 

Voorzitter Mathieu Wille (MW) 09 231 74 95 

Secretaris Bart Van Delsen  (BVD) 0486 – 68 77 01 
Penningmeester Barbara Ooghe (BO) 09 – 231 74 95 
Redactie Barbara Ooghe (BO) 09 – 231 74 95 
Reservatenwerking Jean-Luc Eggermont  (JLE) 09 - 362 05 80 
Beleidswerking Pascale Steurbaut (PS) 09 - 362 40 90 
Inventarisatie Jean-Luc Eggermont  (JLE) 09 - 362 05 80 
Algemene werking Marc De Geyter  (MDG) 09 - 362 01 01 
 Nico De Smedt (NDS) 0496 – 59 77 36 

 Marc De Spiegeleer (MDS) 0499 - 15 76 17 
 
Natuurpunt Oosterzele 
St. Martensdries 14, 9860 Balegem 
Tel: 09 231 74 95  
e-mail: bestuur@natuurpuntoosterzele.be 
 
Redactie e-mail: redactie@natuurpuntoosterzele.be 
Website: www.natuurpuntoosterzele.be 
 

http://www.natuurpuntoosterzele.be/
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Activiteiten oktober – november - december 2011 

Oktober     
Zaterdag 15/10 20u Nacht van de duisternis Kerk 

Landskouter 
     
Zondag 16/10 14u Wandeling Blauwkasteel Blauwkasteel 
 
November     
Zaterdag 5/11 19u30 Filmavond  GC De Ganck 
     
Zaterdag 19/11 9u Dag van de natuur Neerstraat, 

Gontrode 
     
December     
Zaterdag  3/12 18u Wandeling en etentje Hoogstraat 1, 

Oudenaarde 
     
Januari 2012     
Zondag 22/1 14u Winterwandeling en 

algemene vergadering 
GC De Ganck 
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Piet Van der Veken 
 

Stationsstraat 11 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 

Tel: 09 363 84 90 
Fax: 09 362 11 08 

E-mail: scheldewindeke@bnpparibasfortis.com 

 
 


