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Een goed gevuld programma voor 2015 
 
Vooreerst willen we al onze leden een gezond, vreugdevol en natuurrijk 
jaar toewensen.  
 
We hopen hier samen met jullie op te klinken op 8 februari. Symbolisch 
willen we die dag ook nieuwe natuur creëren door elk lid van Natuurpunt 
Oosterzele de kans te geven een boompje te planten in ons natuurgebied. 
Met hoe meer jullie deelnemen, hoe meer bomen we kunnen planten! 
Daarna zakken we af naar het Ijzeren Hekken in Landskouter waar we 
tussen een hapje en een drankje het nieuwe bestuur en onze plannen voor 
2015 voorstellen. 
 
Daarnaast hebben we ook nog heel veel andere activiteiten in petto: 
verschillende wandelingen, familietheater, en een cursus “vogels 
herkennen”. Hopelijk kunnen jullie het smaken. 
 
Om het nieuwe jaar poëtisch in te zetten wou ik graag eindigen met 
volgende wijsheid die ik onlangs las: 
 
 

“De natuur haast zich niet en toch is alles af" 
(Lao Tse) 

 
 
Mathieu 
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Bloemenstroken langs akkers verdienen zichzelf terug 

Bijvriendelijke bloemenstroken langs akkers leveren al na vier jaar economische 
winst op voor landbouwers: dat is de conclusie van nieuw Amerikaans onderzoek. 
Dit onderzoek toont aan dat bloemen in het boerenland geen vervelend onkruid 
hoeven te zijn, maar een integraal onderdeel uitmaken van een duurzaam en 
hoog productief landschap. Vandaag beslist de Vlaamse regering over de 
voorwaarden voor inkomenssteun aan de landbouwers. Natuurpunt vindt dat de 
Vlaamse regering de verplichte vergroeningsmaatregelen voor landbouwers zo 
moet opmaken dat ze maximaal effectief zijn voor bijen. Op korte termijn 
betekent dit ook productiewinst: twee vliegen in één klap dus. 

Bloeiende bloemen trekken wilde bijen aan, die nodig zijn om gewassen te 
bestuiven. Bloemenstroken zorgen na drie jaar voor een verdubbeling van het 
aantal wilde bijen dat op en rond de akker vliegt. Hierdoor stijgt het aantal 
vruchten met 10% en neemt ook het gewicht van de vruchten met 25% toe. 
Resultaat: de winst die geboekt wordt overtreft al na vier jaar tijd de 

opportuniteitskost voor de aanleg en het onderhoud van de bloemenstrook. 

Een economie van bijen 

84% van de 264 landbouwgewassen in Europa zijn afhankelijk van bijen. Daarmee 
hebben bijen een belangrijke rol te vervullen in de voedselproductie: de 
economische waarde van bijen op Europese schaal wordt geschat op 22 miljard 
euro, wat overeenkomt met 10% van de totale productiewaarde van de landbouw. 
Bovendien is de economische waarde van één ton bestuivingsafhankelijke 
gewassen (groenten en fruit) vijf keer hoger dan die van gewassen die geen 

bestuiving nodig hebben (aardappelen en graan).  

 

UIT HET NIEUWS 
Een kort overzicht van het groot en klein (leuk en 
triest) natuurnieuws (NDS) 
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Een maaltijd wordt zoveel smakelijker met producten afkomstig van bestuiving 

(ontbijt met en zonder bestuiving) 

 

Een maaltijd wordt zoveel smakelijker met producten afkomstig van bestuiving 

Ondanks de sleutelrol van bijen voor de landbouw is het net de verregaande 
intensivering en specialisering van de landbouw die extra druk legt op het 
voortbestaan van de bijen. Stroken met bloeiende bloemen zijn uit het landschap 
verdwenen. Het probleem van de bijen is gelaagd: er is de rol van pesticiden, van 
parasieten en van ziektes, maar het verdwijnen van bloemen maakt dat bijen 
uithongeren en verzwakken, zodat ze minder goed bestand zijn tegen die 

uitdagingen en uiteindelijk sterven. 

De bekendste bij is de honingbij. Een groot deel van onze voedselproductie is 
afhankelijk van deze gedomesticeerde soort. Maar honingbijen verdwijnen 
massaal uit het boerenland. Elk jaar overleeft één op drie honingbijvolkeren de 
winter niet. Dit vormt een ernstige bedreiging voor de voedselzekerheid op lange 
termijn. De honingbij is gelukkig lang niet de enige soort die instaat voor de 
bestuiving. In België leven meer dan 370 soorten wilde bijen. Onderzoek uit 
Nederland wijst uit dat 262 wilde bijensoorten potentiële bestuivers zijn voor 
landbouwgewassen. Voor fruitboomgaarden zijn wilde bijensoorten zelfs de 
belangrijkste bestuivers (59% van alle bloembezoekers). Maar ook de wilde bijen 
doen het slecht. Vlaanderen heeft nog geen rode lijst, maar bij onze 
Noorderburen staan 56% van de wilde bijen op de rode lijst, wat betekent dat die 

soorten met uitsterven bedreigd zijn. 

Bloeiende bloemen 

De massale bijensterfte zou ons duur te staan kunnen komen. Net de zorg voor 
(wilde) bijen is zo belangrijk voor onze voedselzekerheid op lange termijn. Aan 



 Jaargang 22 nummer 1 

 

 

 
 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 4 

 

Oosterzele 

de vooravond van een vernieuwd landbouwbeleid zou Vlaanderen moeten 
inzetten op een geïntegreerd bijenplan voor de landbouw. In de eerste plaats 
betekent dit dat er in het landbouwgebied ruimte moet gemaakt worden voor 
stroken van bloeiende bloemen, die nectarrestaurants zijn en nestgelegenheid 
bieden voor bestuivers. Daarnaast moeten een aantal beheercriteria 
gerespecteerd worden. De voornaamste is dat op bloemenstroken geen pesticiden 
gebruikt worden. Logisch, pesticiden hebben net als doel om dieren en planten te 
doden. Uit talloze studies blijkt dat de significante milieu- en natuurwinsten pas 

geboekt worden als 10% van het landbouwgebied ecologisch beheerd wordt. 

In het Europees Landbouwbeleid zitten alle handvaten om hier werk van te 
maken. Zo moet elke landbouwer die inkomenssteun wil ontvangen vijf procent 
van zijn akkerpercelen inrichten voor natuur (in 2017 wordt dit 7%). Hopelijk 
grijpt Vlaanderen de kans om te kiezen voor duurzame landbouw én voor de bijen 
door deze ecologische stroken te vrijwaren van productie en mest- of 

pesticidengebruik. 

 

Natuurpunt krijgt budget voor 53 sociale groenjobs 

Vanaf 1 januari 2015 krijgt Natuurpunt van minister van Leefmilieu Joke 
Schauvliege 1,6 miljoen euro om over drie jaar tijd 53 groenjobs te creëren. 
Groenjobs zijn sociale tewerkstellingsplaatsen in de natuur en zijn door de 
Vlaamse regering ingericht om doelgroepen te helpen in hun traject naar de 
arbeidsmarkt. Momenteel stelt Natuurpunt reeds 230 sociale groenarbeiders te 
werk. Dankzij de subsidies kan de natuurorganisatie haar bestaande ploegen 

houden, en een nieuwe oprichten in Mol. 

Groenarbeiders knotten bomen, maaien en leggen plankenpaden aan. Op die 
manier verhogen ze de kwaliteit van de natuur, verbeteren ze de 
toegankelijkheid van de natuurgebieden en leveren ze belangrijke ondersteuning 
aan de duizenden vrijwilligers van Natuurpunt bij het beheer van 20.000 hectare 

natuur in Vlaanderen. 

De portefeuille is gespreid over drie jaar en bedraagt jaarlijks meer dan 550.000 
euro, samen goed voor 1,6 miljoen euro of 53 voltijdse jobs en begeleiding. De 
Vlaamse regering heeft de groenjobs ingericht om doelgroepen te helpen in hun 
traject naar de arbeidsmarkt. De regering voorziet een budget, verenigingen 

staan in voor de begeleiding en invulling van de jobs. 
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Via Natuur- en Landschapszorg, een vzw die 15 jaar geleden in de schoot van 
Natuurpunt opgericht werd, stelt Natuurpunt momenteel 230 groenarbeiders te 
werk binnen het sociaal bedrijf en 80 arbeiders in het reguliere circuit. Dat 
gebeurt op 18 verschillende locaties. Dankzij deze middelen kan Natuurpunt de 

bestaande ploegen behouden en in Mol een nieuwe ploeg laten starten. 

GRUP zandwinning Balegem 

Recent werden de eerste stappen gezet voor een Gewestelijk Ruimtelijk 
UitvoeringsPlan (GRUP) voor de zand- en steenwinning in Balegem (Balegro 
groeve). Deze zou namelijk nieuwe terreinen willen exploiteren (richting 
Zottegem). In een eerste stap wordt nu een Milieu-Effect Rapport (MER) 

opgemaakt. 

Aangezien in de groeve van Balegro reeds verschillende jaren een kleine kolonie 
Oeverzwaluw broedt, werd op aangeven van Natuurpunt Oosterzele in naam van 
de Gemeentelijke Milieuraad hiervoor een advies doorgestuurd naar de bevoegde 

instanties die je hieronder kan lezen. 

 

Oeverzwaluwkoppel bij nestholte 

Betreft: Kennisgevingsnota MER-plan ter opmaak van een gewestelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan voor uitbreiding van een zand- en steengroeve “Bracht” te Oosterzele – 

Referentie: pn 2013.1118 
 
Beste, 
 
In het kader van bovenvermelde kennisgevingsnota wil de Gemeentelijke Milieu- en 
Natuurraad (MINA) van de gemeente Oosterzele u graag op de hoogte brengen van het 
feit dat binnen het plangebied, meer bepaald het reeds ontgonnen deel (zone 0) reeds 
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vele jaren een broedkolonie van Oeverzwaluw (Riparia riparia) aanwezig is.  In het 
voorjaar van 2014 werden minstens een 30-tal broedparen geteld. 
 
De huidige populatie van oeverzwaluwen in Vlaanderen wordt geschat op 6000-7500 
broedparen. Door het verlies van natuurlijke broedplaatsen (steile afkalvende oevers) 
staat de soort echter onder druk en is ze afhankelijk geworden van kunstmatige 
biotopen, veelal gelegen in industriegebieden, wat de soort echter extra kwetsbaar 
maakt.  Het Agentschap voor Natuur en Bos, samen met Natuurpunt plannen momenteel 
dan ook een grondige inventarisatie van de broedkolonies in Vlaanderen. 
 

Oeverzwaluw is een beschermde soort in het kader van het Natuurdecreet en het 
Soortenbeschermingsdecreet. In het besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot 
soortenbescherming en soortenbeheer (M.B. 15 mei 2009) staat de oeverzwaluw op 
bijlage 1 vermeld onder categorie 2. Dit betekent dat voor deze paraplusoort de 
basisbeschermingsmaatregelen van toepassing zijn. 

- Volgens artikel 10, §1 van het soortenbesluit is het verboden specimens van de 

soort opzettelijk te doden, te vangen en betekenisvol te verstoren, in het 

bijzonder tijdens de perioden van voortplanting, de afhankelijkheid van de 

jongen, de overwintering en tijdens de trek.  Verder is het eveneens verboden de 

eieren van de soort opzettelijk te vernielen, te beschadigen of te verzamelen. 

- Volgens artikel 14, §1 van het soortenbesluit is het verboden de nesten, 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de soort opzettelijk te vernielen, te 

beschadigen of weg te nemen.  

Specifiek voor deze soort verwijzen we ook graag naar een aantal reeds succesvolle 
soortenbeschermingsacties opgezet in samenwerking met het bedrijfsleven: 
 

- Grondrecyclage De Kempen uit Grobbendonk nam beschermende maatregelen om 

de kolonie aldaar te ontzien. 

- Zandgroeve Imbrechts (Nederokkerzeel) nam beschermende maatregelen om de 

kolonie aldaar te onzien. 

- Binnen het project “Antwerpse Haven Natuurlijker” werden acties opgezet om 

deze soort te beschermen:  

(http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Themas/Soortenbescherming/SBP/H

29%20ISBP%20%20Oeverzwaluw.pdf) 

Beschermende maatregelen bestaan normaal gezien uit een combinatie van volgende 
acties: 

- Communicatie: sensibilisering en kennisverspreiding t.o.v. de uitbaters, 

werfleiders, beheerders, … 

- Ongeschikt maken van potentiële locaties waar kolonisatie niet gewenst is. 

Waar beschermende maatregelen door de normale bedrijfsvoering niet mogelijk 

http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Themas/Soortenbescherming/SBP/H29%20ISBP%20%20Oeverzwaluw.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Themas/Soortenbescherming/SBP/H29%20ISBP%20%20Oeverzwaluw.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Themas/Soortenbescherming/SBP/H29%20ISBP%20%20Oeverzwaluw.pdf
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zijn, worden wanden beter onmiddellijk ongeschikt gemaakt om latere verstoring 

te voorkomen. 

- Beschikbaar stellen van tijdelijke wanden: Indien de bedrijfsvoering dit toelaat 

kunnen bepaalde wanden tijdelijk als broedwand beschikbaar gesteld worden. 

Deze worden niet verstoord tijdens het broedseizoen en pas opnieuw 

geëxploiteerd wanneer een andere wand beschikbaar komt. 

- Permanente voorziening: beschikbaar stellen van permanente (kunstmatige) 

broedwand. Indien er mogelijkheid is om een permanente broedwand te voorzien 

waar de normale exploitatie niet in het gedrang komt en kans op verstoring 

minimaal is, is dit de beste oplossing. 

Exploitanten kunnen deze acties via pers en andere PR-activiteiten uitspelen, hetgeen 
een win-win-situatie met zich meebrengt. 
 
We hopen er op dat deze informatie nuttig is en meegenomen zal worden bij de opmaak 
van het MER-plan en dat er afdoende beschermende maatregelen zullen voorgesteld 
worden. 
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Paddenoverzet Hoek ter Hulst en Lembergestraat 

Afhankelijk van het weer starten we in februari-maart opnieuw met een 
paddenoverzetactie in Hoek ter Hulst en de Lembergestraat. Wanneer de 
dieren naar hun voortplantingspoel trekken (bij vochtig weer en 
avondtemperaturen vanaf 14 °C) worden ze hierbij langs een speciaal 
scherm geleid en opgevangen in emmers om door onze medewerkers veilig 
de weg overgezet te worden. Wie graag eens komt kijken of wil meehelpen 
kan een seintje geven aan mathieu (mathieu.wille@gmail.com of  GSM 0494 

316304). 

 

 

Activiteiten bosgidsen t’aelmoes 

Zondag 29 maart: Lentewandeling met bijzondere aandacht voor de 
voorjaarsbloeiers (aelmoeseneiebos, Gontrode). Meer info op 

http://www.aelmoeseneiebos.ugent.be/?p=bosgidsen 

 

mailto:mathieu.wille@gmail.com
http://www.aelmoeseneiebos.ugent.be/?p=bosgidsen
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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 40 euro krijgt u een fiscaal attest. 
 

 

Dotterbloem-grasland in Gondebeek

NATUURGEBIED 

GONDEBEEK 

(JLE) 

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

WANDELING DOOR AELMOESENEIEBOS EN GONDEBEEK MET AANPLANT “LEDENBOS”, 
NIEUWJAARSDRINK EN ALGEMENE VERGADERING 

 
Zondag 8 februari – 14u 
 
Van het verzamelpunt aan het station van Gontrode stappen we zo‟n 200 
meter verder het westelijk gedeelte van het Aelmoeseneiebos in. Deze 
bosbestanden waren de laatste decennia voortdurend in ontwikkeling. Het 
is een gedeelte van het bos dat het minst bekend is bij het publiek. We 
maken van de gelegenheid gebruik om jullie deze plek wat beter te leren 
kennen. We doen dat  door ze te situeren in de geschiedenis en door het 
omvormingsbeheer dat er wordt toegepast, op een bevattelijke manier toe 
te lichten. We blijven ook eens stilstaan bij het arboretum van de UGent 
dat hier verscholen ligt en de spontane verbossing die volop bezit heeft 
genomen van een ruigte. De natuurgebieden van NPO in de vallei van de 
Gondebeek liggen in het verlengde van deze ruigte …    
 
Na deze korte wandeling zetten we het nieuwe jaar symbolisch in met het 
planten van een nieuw bosje op een van de percelen van Natuurpunt. 
Bedoeling is om evenveel boompjes te planten als er NPO leden zijn, 
namelijk 250. Wie dat wil kan “zijn” boom labelen met zijn naam. 
 
Hierna zakken we af naar gemeenschapscentrum het Ijzeren Hekken in 
Landskouter voor een nieuwjaarsdrink en voorstellen en goedkeuren van het 
nieuwe bestuur. 
 

Praktisch 

Samenkomst om 14h00 aan het station van Gontrode vanwaar de wandeling 
start. Na de lusvormige wandeling zakken we af naar het Ijzeren Hekken in 
Landskouter (tegenover de kerk) voor de nieuwjaarsdrink en algemene 

vergadering.                                                                                          

Gezien het drassige terrein zijn goede laarzen een absolute must! 

Graag een seintje als je wil deelnemen: Mathieu (mathieu.wille@gmail.com 

of  GSM 0494 316304) 

mailto:mathieu.wille@gmail.com
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FAMILIETHEATER KIKKERKUS MET EDUCATIEVE OMKADERING DOOR NATUURPUNT 
 

Vrijdag 20 februari – 19u 
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FRISSENEUSWANDELING DRONGENGOED 
 

Zondag 22 februari  

We doorkruisen  dit 550 ha groot bos op het grondgebied van Knesselare en 
Maldegem langs mooie dreven indertijd aangelegd door de Norbertijnen van 
Drongen vanaf 1740. Dit verwijst ook naar de oorsprong van de benaming 

Drongengoed. 

In 1242 werden de heidegronden verkocht en/of geschonken door Joanna 
van Constantinopel aan drie verschillende abdijen, en begonnen de 
monniken met de ontginning ervan tot landbouwgrond. Door de harde 
kleigrond was het zeer moeilijk om deze volle te benutten voor de 
landbouw. Het was abt De Stoop die vanaf 1740 afzag van dit idee en 
besloot om het gebied tot bos om te zetten. Daartoe liet hij statige dreven 
aanleggen om de bosontginning te vergemakkelijken en in 1745 werd dan 
begonnen met de bouw van de huidige Drongengoedhoeve die als uitvalbasis 
diende voor hun activiteiten. 

We stappen ook door het Maldegemveld, beheerd door Natuurpunt, die 
grote delen van dit perceel gerooid hebben met de bedoeling om de 

oorspronkelijke heidevegetatie  te herstellen. 

 

Herstel van de heidevegetatie in Maldegemveld 
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Praktisch 

Samenkomst om 13h30 Marktplein Scheldewindeke voor carpooling of om 
14h aan restaurant/brasserie Jagershof (Drongengoedweg 11, 9910 
Knesselare). Graag een seintje aan Jean-Luc (0477/930 325) voor 
bevestiging deelname.                                                                                          

Warme kledij en stevig schoeisel of laarzen.     

NATTEVOETENWANDELING DONKMEER 

Zondag 22/03/2015 

We verkennen het niet toeristische deel van Overmere via de 

Donkmeerroute doorheen broekbossen en natte hooilanden. 

De wandeling gaat over verharde en onverharde wegen en een gedeelte 
over het jaagpad langs de Schelde. 

Het landschap zoals we nu kennen is ontstaan uit een oude meander van de 
Schelde. Eeuwen terug is dit deel van de stroom rond een stuifzandheuvel 

(donk) onderhevig geweest aan verlanding en turfvorming. 

De oorspronkelijke waterplas is eigenlijk ontstaan in de 18e en 19e eeuw 

door turfwinning voor de verwarming van de huizen. 

Het Berlaars broek is in 1862 leeggepompt en gebruikt geweest tot na WO I 
voor de aanplant van wilgen voor de mandenvlechterij. 

Na WO II werd het broek voornamelijk beplant met populieren voor de 
fabricage van lucifers. 

Het Overmeers Broek liep stilaan vol met grond en regenwateren bleef in 

zijn huidige gedaante zoals we het nu kennen. 

Het Berlaars Broek wordt momenteel beheerd door Waters en Bossen als 
bosgebied. De populieren worden stelselmatig gekapt en vervangen door 

meer natuurlijke bomen zoals zwarte els , wilg spork e.d. 
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Praktisch  

Samenkomst om 14h Markt Scheldewindeke voor carpooling of parking 

toeristische dienst: Donklaan 123, Overmere. 

Stevig schoeisel of laarzen 

Graag een seintje aan Jean-Luc (0477/930 325) voor bevestiging deelname. 

 

CURSUS VOGELS HERKENNEN ISM VORMINGPLUS GENT-EEKLO 
 

In deze korte cursus maken we tijdens één theorie sessie kennis met de 
meest voorkomende zang- en andere vogels. We leren ze herkennen, waar 
ze voorkomen, hun gedrag en habitat. Tijdens een ochtendwandeling 
brengen we de theorie in praktijk. Hiervoor trekken we naar het 
overstromingsgebied Drooghout in Moortsele. Hier vinden we een 
kasteelpark, bosjes, water en open graslanden. Een garantie op een grote 
variatie zang-, water- en zelfs roofvogels. We leren ze determineren in hun 
natuurlijk milieu op uiterlijk en zang. 
 
Deze basiscursus gaat door in de bib van Scheldewindeke (theorie) en 
Overstromingsgebied Drooghout (praktijk) op woensdagavond (20u-22.30u) 
op 25/3 2015 (theorie) + zaterdagvoormiddag (8.30u-11.30u) 25/4 2015 
(wandeling). 
 
Deelname kost 10 Euro. Inschrijven enkel via Vormingplus 
(Info.gent.eeklo@vormingplus.be). 

 

KUITENBIJTERWANDELING KOPPENBERGBOS NUKERKE 
 
Zondag 19/04/2015 
 
De Vlaamse Ardennen op zijn mooist met mooie vergezichten, open vlaktes 
en betoverende bossen. De wandeling verloopt grotendeels over onverharde 
wegen, bospaden en aangelegde trappen in het bos. Ook de Koppenberg, 
bekend als "de bult van Melden" uit de Ronde van Vlaanderen met z‟n 
hellingsgraad van 19% lopen we onder de voet. In het noordelijke gedeelte 
van het bos vinden we eeuwenoude zomereiken met een diameter van 3 

mailto:Info.gent.eeklo@vormingplus.be
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meter en méér. Tijdens WOI werd dit deel als oefenterrein gebruikt door de 
Duitse soldaten, waarvan de loopgraven nog de stille getuigen zijn. 
 

 
Tapijt van Bosanemoon in het Koppenbergbos 

Praktisch  

Samenkomst Markt Scheldewindeke om 14h of om 14h30 aan café Den Os                    
(Oude Steenweg 10, 9681 Nukerke). 
  
Graag een seintje aan Jean-Luc (0477/930 325) voor bevestiging deelname. 
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... en een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
 

ZOEKTOCHT MET BOS-BRUNCH (GENTBOS) 

 
Het Gentbos lag er mysterieus bij op deze koude en mistige ochtend in 
November. Klein en groot ging echter enthousiast op pad om de juiste 
foto‟s aan elkaar te linken en de eindoplossing “Ontbijt” te vinden. Dit 
werd vervolgens ter plaatste geserveerd en gesmaakt. Voor de kleinsten 
hadden we nog een kleine Sinterklaas-traktatie in petto.  
 

  
 

STADSKERNWANDELING IN LOKEREN 

 
Criminaliteit bekeken door de ogen van de politie. Heden en verleden. 
Commissaris De Clercq gaf een zéér boeiende uitleg over het politiewerk, 
vroeger en vandaag. Doorspekt met de nodige gesmaakte humor loodste hij 
ons door het mooie stadscentrum. We kregen een demonstratie te zien van 
hoe iemand (ik noem geen namen) in de boeien wordt geslagen. Ook de 
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gevangeniscellen van vroeger en nu waren de moeite waard te bezichtigen. 
De wandeling gaf ons inderdaad een andere kijk op het politiewerk. Altijd 
leerzaam. 
Na de fel gesmaakte wandeling was het tijd voor fel gesmaakte spijs en 
drank in Den Abazjour. Abazjour is Lokers dialect voor lampekap. 
 

 
De crimineel van dienst 
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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 

 

Zieke Bosuil gevonden (Mathieu Wille) 
 
Op een avond begin december vonden we op de weg in Frankenbos  
een zieke Bosuil. Na een nachtje in de kattenmand, werd hij de volgende  
ochtend naar het vogelopvangcentrum in Merelbeke gebracht. Daar werd het 
geringde dier onderzocht, gevoed en antibiotica toegediend. Het dier toonde 
geen uitwendige verwondingen, maar was wel veel te licht (330 g). 
We wachten nog op bericht of het dier het gehaald heeft. 
 

  
  

 

 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

Lid worden van Natuurpunt 
 
Help de natuur in Vlaanderen.  
Word met het ganse gezin lid van Natuurpunt.  
Het jaarlijkse lidmaatschap per gezin bedraagt 27,00 euro. 

 
Wat krijg ik als lid van Natuurpunt (in 2015)? 

 
 

*  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 27,00 € over op rekeningnummer 001-2270722-28 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 op 015 - 29 72 50  
    

 
 

 
  

http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=144
http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=17
http://www.natuurpunt.be/


 
 
 

 

 

 

Bestuur 

 
Voorzitter Mathieu Wille (MW) 0494 - 316304 
Penningmeester Barbara Ooghe (BO) 0474 - 816327 
Redactie Barbara Ooghe (BO) 0474 - 816327 
Reservatenwerking Jean-Luc Eggermont  (JLE) 09 - 362 05 80 
Inventarisatie Jean-Luc Eggermont  (JLE) 09 - 362 05 80 
Algemene werking Geert Roels  (GR)  
 Nico De Smedt (NDS) 0496 – 59 77 36 
 Marc De Spiegeleer (MDS) 0499 - 15 76 17 
 
Natuurpunt Oosterzele 
Pontslag 11, 9860 Balegem 
Tel: 0494 316304 
e-mail: bestuur@natuurpuntoosterzele.be 
 
Redactie e-mail: redactie@natuurpuntoosterzele.be 
Website: www.natuurpuntoosterzele.be 
 

 

  

 

 
Oosterzele 

 

http://www.natuurpuntoosterzele.be/


 
 
 

 

Activiteiten januari – februari – maart - april 2015 

Februari     

Zondag   8/2 14u Wandeling, aanplant 
ledenbos, algemene 
vergadering  

Station Gontrode 

Vrijdag  20/2 19u Theatervoorstelling 
Kikkerkus 

GC De Kluize, 
Oosterzele 

Zondag  22/2 13u30 Frisseneuswandeling 
Drongengoed 

Markt 
Scheldewindeke 

     

Maart     

Zondag 22/3 14u Nattevoetenwandeling 
Donkmeer 

Markt 
Scheldewindeke 

Woensdag 25/3 20u Cursus vogels herkennen Bib 
Scheldewindeke 

     

April     

Zondag 19/4 14u Kuitenbijterwandeling 
Koppenberg Nukerke 

Markt 
Scheldewindeke 

 

 

Piet Van der Veken 
 

Stationsstraat 11 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 

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

E-mail: scheldewindeke@bnpparibasfortis.com 

 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


