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

 

 

Oosterzele 

 
 

 

 

 

 

Driemaandelijkse nieuwsbrief 
Jaargang 24 nummer 1 
Januari - Maart 2017 



 

 

 



Jaargang 24 nummer 1 

 

 

 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 1 

 

Oosterzele 

Beste leden, 
 
Met dit eerste nummer van het nieuwe jaar willen we jullie vooreerst een 
gezond, voorspoedig en natuurrijk 2017 wensen. 
 
Een nieuw jaar is ook de gelegenheid om eens terug te blikken: 
 
Eind dit jaar werd door Natuurpunt de kaap van de 100.000 leden voor het 
eerst gehaald. Dit is belangrijk omdat jullie ledenbijdrage enerzijds dient 
om nieuwe natuur aan te kopen. Bovendien laat een groot ledenaantal ook 
een krachtiger stem voor natuur klinken bij de politiek.  
 
Ook Natuurpunt Oosterzele kan de laatste jaren een mooie groei van het 
ledenaantal optekenen. Verder meer daarover.  
Het afgelopen jaar konden we opnieuw een aantal percelen natuur 
aankopen in de vallei van de Gondebeek en werd een nieuw wandelpad 
aangelegd (en onderhouden) die de Neerstraat verbindt met het station van 
Gontrode.  
Op het vlak van soortenbescherming konden vooral onze projecten rond 
uilen een mooi resultaat voorleggen: er konden dit jaar een recordaantal 
kerk- en steenuiljongen geringd worden.  
Daarnaast organiseerden we uiteraard opnieuw tal van activiteiten voor 
jong en oud, voor het grote publiek of juist meer gespecialiseerd. 
 
2016 bracht echter ook minder goed nieuws: eind november overleed Dirk 
Dhooghe. Dirk zette zich (samen met Mieke) op velerlei manieren reeds vele 
jaren in voor Natuurpunt en voor de Mina-raad. Dirk wist met zijn 
typerende humor elke activiteit luister bij te zetten. We zullen je missen 
Dirk! 
 
We verwelkomen jullie graag op een van onze volgende activiteiten, te 
beginnen met een drink op het nieuwe jaar op 4 februari. 
 
Tot dan, Mathieu 
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"Steeds meer aanwijzingen van effect klimaatverandering op Vlaamse 
natuur. 

In de Vlaamse natuur zijn steeds meer aanwijzingen te vinden van de 
impact van klimaatverandering. Dat schrijft INBO in het rapport 
'Natuurindicatoren 2016. Toestand van de natuur in Vlaanderen'. 

"Bij een aantal bomen, waaronder berk, en grassoorten, komt de 
stuifmeelproductie vroeger op gang", schrijven de wetenschappers. "Ook de 
bladontwikkeling bij eik en beuk vertoont wijzigingen. Het uitlopen van 
beide soorten verloopt vroeger in warme jaren dan in koude. Bij opwarming 
van het klimaat vervroegt en verlengt bijgevolg hun groeiseizoen." Toch zijn 
de langetermijngevolgen daarvan nog onduidelijk, aldus INBO. 

Ruimtelijke wijzigingen 

Naast verschuivingen in tijd zijn er ook ruimtelijke wijzigingen. "Zo breiden 
zuidelijke en zuidoostelijke soorten zich uit naar het noorden. Dat is onder 
meer het geval voor libellen, zoals de vuurlibel en de gaffelwaterjuffer. In 
het verleden werden ze alleen als zwervend in Vlaanderen waargenomen. 
Actueel komen er verschillende populaties voor." Omdat invasies van 
exotische soorten internationaal als één van de grootste bedreigingen voor 
de biodiversiteit wordt beschouwd, maakte Europa een signaallijst op. In 
Vlaanderen komen minstens 89 soorten uit die lijst voor, waarvan 41 zich 
ook echt invasief gedragen. 

Andere problemen 

Maar niet alleen de klimaatverandering heeft een impact op de 
biodiversiteit van ecosystemen in Vlaanderen, ook habitatverlies, 
fragmentatie, vermesting en verdroging hebben ook nog steeds een 
belangrijke invloed. 

 

 

UIT HET NIEUWS 
Een kort overzicht van het groot en klein (leuk en 
triest) natuurnieuws 
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Milieubeweging wil meewerken aan actieplannen gemeenten 

Een twintigtal milieuorganisaties gaan sterker samenwerken met lokale 
gemeentebesturen aan het realiseren van de ambities uit hun meerjaren- 
en actieplannen. Ze doen dat via een uitgewerkt programma dat de naam 
‘Gemeente voor de toekomst’ kreeg. Het aanbod voor de lokale 
gemeentebesturen werd donderdag voorgesteld op een trefdag in Leuven, 
die volzet was. " De nood bij lokale besturen om hulp te krijgen bij het 
realiseren van bijvoorbeeld milieu-, klimaat- en mobiliteitsdoelstellingen is 
duidelijk groot”, aldus Bond Beter Leefmilieu. 

"Met het nieuwe programma 'Gemeente voor de toekomst' willen we nauw 
samenwerken met gemeentebesturen om goed onderbouwde en ambitieuze 
plannen uit te werken, met doelen als een kwaliteitsvolle leefomgeving, 
een groene gemeente, een zorgzame gemeente, betaalbaar en kwaliteitsvol 
wonen, vlotte mobiliteit, een goed klimaatplan...", aldus Jessika De Lille, 
projectmanager bij Bond Beter Leefmilieu. "Zo wil de milieubeweging de 
uitdagingen waar lokale gemeentebesturen voor staan mee helpen 
tackelen." 

Bond Beter Leefmilieu wijst erop dat de transitie naar een duurzame 
samenleving vooral op lokaal niveau wordt gerealiseerd, in de steden en 
gemeenten. Sinds deze legislatuur moet elke gemeente meerjaren- en 
actieplannen opmaken voor de bestuursperiode. "De milieubeweging wil 
met gemeentebesturen samenwerken bij het verder realiseren van de 
ambities uit de meerjaren- en actieplannen", klinkt het. 

Het gemeentebestuur van Asse ging zo al met de milieubeweging aan de 
slag. Wijkverenigingen en buurtbewoners strijden er voor de titel ‘De straat 
met het beste klimaat’, een creatieve buurtactie rond klimaat. Dat leidde 
tot initiatieven zoals groepsaankopen voor isolatie en de organisatie van 
wekelijkse leveringen van landbouwproducten afkomstig van boeren uit de 
streek. 

Bond Beter Leefmilieu is één van de partners in het netwerk van 
milieuorganisaties, met verder ook: Autodelen.net, BOS+, De Landgenoten, 
Dialoog, Ecolife, FSC Belgium, GoodPlanet Belgium, Natuurpunt CVN, 
Netwerk bewust verbruiken, Peerby, Pixii, REScoop Vlaanderen, 
Samenhuizen, Seafirst Foundation, Steunpunt Hoeveproducten, Taxistop, 
Trage Wegen, TreinTramBus, Velt, VIBE en Waerbeke. 
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Ons ledenaantal blijft stijgen! 

Natuurpunt heeft afgelopen jaar de kaap van 100.000 leden ruim 
overschreden. Ook onze lokale afdeling kan een mooi parcours voorleggen 
op dit vlak zoals uit onderstaand overzicht mag blijken. 

Jaar Aantal gezinnen lid 

2016 270 
2015 257 
2014 251 
2013 244 
2012 235 
2011 236 
2010 245 
2009 249 
2008 213 
2007 198 

 
 

 

Beheerwerken Gondebeekvallei 

In de meeste natuurgebieden moeten regelmatig beheerwerken uitgevoerd 
worden zodat op termijn de vooropgestelde natuurdoelen worden bereikt. 
Op korte termijn betekent dat voor de vallei van de Gondebeek dat we in 
de eerste plaats de strijd aangaan met invasieve exoten zoals de 
reuzenberenklauw en de reuzenbalsemien. Intensief maaien is hierbij de 
boodschap zodat de planten verzwakken en het uiteindelijk opgeven. We 
hebben geen andere keuze want als we niet kordaat ingrijpen dan 
overwoekeren ze op korte termijn alles wat in hun buurt ligt. Ze worden 
niet zomaar invasief genoemd. Het zal duidelijk zijn dat de strijd tegen 
deze exoten vrij arbeidsintensief is. Daarom doen we een oproep naar 
iedereen die graag eens een handje willen toesteken want vele handen 
maken licht werk. Voel je het kriebelen om nu en dan eens samen met 

NATUURGEBIED 

GONDEBEEK 

(JLE) 

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



Jaargang 24 nummer 1 

 

 

 
 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 5 

 

Oosterzele 

andere vrijwilligers te helpen bij de beheerwerken, stuur dan een mailtje 
naar dirk.fiers@skynet.be. We houden je dan systematisch op de hoogte van 
de geplande activiteiten. In de regel werken we elke laatste zaterdag van 
de maand in de voormiddag. Uiteraard beslis je zelf wanneer en hoe 
dikwijls je wil meewerken. We hopen alvast op veel enthousiaste reacties.  

Gratis brandhout 

Niet alleen de exoten vragen onze aandacht. Ook sommige typisch Vlaamse 
soorten moeten regelmatige onder handen genomen worden. Dat is onder 
meer het geval voor de knotwilgen. Als deze bomen niet tijdig worden 
geknot dan kunnen ze openscheuren en worden ze vatbaarder voor 
allerhande ziekten. In de maanden januari en februari moeten er opnieuw 
een aantal wilgen langs de kapper passeren. Wie gratis zijn voorraad 
brandhout wil aanvullen, kan via mail contact nemen met 
dirk.fiers@skynet.be. Al het knothout wordt evenredig verdeeld onder de 
knotters. 

 

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 deze aankopen verder te kunnen zetten. Volgend jaar 
plannen we hiervoor ook een speciale fondsenwerver. 

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. 
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Komende activiteiten: 
 

BEHEERSWERKEN GONDEBEEK: KNOTTEN  

 
Zaterdag 28 januari (9u-13u) 
 
Die dag wordt verder geknot aan de wilgen in het Gondebeek natuurgebied. 
Voor de helpers wordt de nodige catering voorzien. De houtopbrengst wordt 
verdeeld! 
 

  
 
Meer info: Jean_Luc_Eggermont@hotmail.com 
 
Afspraak: Vanaf 9 uur aan de percelen in de Neerstraat in Gontrode 
Meebrengen: het zwaardere (kettingzaag-)werk wordt door ons gedaan, 
maar handschoenen, gepast schoeisel en snoeimateriaal zijn uiteraard 
aangewezen. 
 

 

WANDELING “BOMEN IN WINTERBEELD” EN NIEUWJAARSRECEPTIE 

 
Zondag 4 februari 2017 (start wandeling 15u - Start receptie om 17u) 
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Bomen vertellen in de winter hun eigen 
verhaal: als achtergrond voor een 
sombere legende of zwiepend in een 
storm die door de duivel werd opgewekt, 
enz. 
In de zomer geven bladeren een 
aanwijzing voor de identificatie van de 
bomen. In de winter is dit een stuk 
moeilijker. Vooral op een donkere, 
mistige dag zien ze er allemaal even grijs 
en somber uit. Maar bij nader toezien 
zijn er een aantal kenmerken waarmee 
we hun identiteit kunnen achterhalen. 
Kleur en vorm van de stam en de kruin 
stellen ons in staat om ze zowel van 
dichtbij als van veraf te herkennen. Ook 
knoppen en loten stellen ons in staat om 
er een naam op te plakken. 
Ook boeiend in de winter,zijn de 
zichtbare nesten die ons tonen dat vogels 
niet alleen de onderste lagen van het bos 
bewonen. 
Onder leiding van Rudy De Mol (ex-ANB en gids bij Bosgidsen t’ Aelmoes) 
verwelkomen we je om een tipje van de winterse bomensluier op te lichten 
en helpen je om een aantal bomen op naam te brengen aan de hand van 
hun uiterlijke kenmerken. Boommythes, -sages en -legendes zullen worden 
gelinkt aan de beelden die de bomen in winterbeeld weerspiegelen in onze 
geest. 
 
Na de wandeling zakken we af naar de Heemkring in Moortsele voor een 
Nieuwjaarsdrink (met een hapje), voor een gezellige babbel en een korte 
“Algemene Vergadering”. 
 

Afspraak 
 
Voor de wandeling om 15 uur aan de parking van het Labo voor Bosbouw 
in de Aalmoezeneiestraat, Landskouter ter hoogte van nr. 2. 
 
Voor de nieuwjaarsdrink om 17 uur in de Heemkring in Moortsele 
(Kloosterstraat 13). 
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CURSUS WILDE BIJEN  

 
De wereld staat op zijn kop. Onze belangrijkste bondgenoten in de 
voedselproductie sterven uit. Honingbijen verdwijnen letterlijk uit hun 
korven en ook wilde bijen vinden geen eten meer. De hoogste tijd dus om 
deze boeiende diergroep eens grondig onder de loep te nemen en te kijken 
hoe we hen kunnen helpen.  
In deze cursus kom je dan ook alles te weten over Roodgatjes en Geeltipjes, 
Zilveren fluitjes en Gouden slakkenhuisbijen. We leren ze herkennen en 
bekijken hun levenswijze, nestplaatsen en voedselvoorkeur. Met onze 
praktische tips maak je ook van je eigen tuin een bijenreservaat. 
Aanvullend zorgen twee excursies ervoor dat we letterlijk oog in oog met 
wilde bijen komen te staan. 
 

 
 
Theorie:  
woensdag 1 – 8 en 15 maart 2017 (19u30 -22u30) 
in het OC Lemberge Burgemeester Maenhautstraat 1, 9820 Merelbeke 
 
Praktijk: zaterdag 25 maart en 22 april (14u – 17u) 
1 op grondgebied van Merelbeke en 1 op grondgebied van Oosterzele 
 
Lesgever: Jens D'Haeseleer, Natuurpunt Studie 
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Cursistenbijdrage: 60 Euro voor leden, 70 Euro voor niet-leden. 
 
Meer info via mathieu@natuurpuntoosterzele.be. Inschrijven kan enkel via 
https://www.natuurpunt.be/activiteiten/ en daar zoeken op cursus bijen. 
 
 

AMFIBIEËN-OVERZET 

 
Februari-April 
 
Zoals elk jaar helpen we aan een aantal drukke oversteekplaatsen voor 
amfibieën, met behulp van een zogenaamd paddenscherm, deze dieren 
gecontroleerd de weg over naar hun voortplantingspoel. Dit is het geval aan 
de Lembergestraat en Hoek ter Hulst, beide in landskouter. 
 
Wil je graag een kijkje komen nemen hoe dat in zijn werk gaat, of wil je 
zelf meehelpen, dan kan je steeds contact opnemen via 
info@natuurpuntoosterzele.be. 
 

 
 
Om het belang van dergelijke acties aan te tonen, geven we hieronder 
graag eens een overzicht van alle acties in Vlaanderen de afgelopen jaren: 
 
LEVEND OVERGEZET sinds 2000 
 

Gewone pad: 1.759.515, Rugstreeppad: 195 

mailto:mathieu@natuurpuntoosterzele.be
https://www.natuurpunt.be/activiteiten/
mailto:info@natuurpuntoosterzele.be
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Bruine kikker: 257.691, Heikikker: 444, groene kikker: 23.426, kikker of pad (niet gedetermineerd): 
4.663 
Alpenwatersalamander: 75.007, Kamsalamander: 1.457, Vinpootsalamander: 13.512, Kleine 
watersalamander: 51.380, salamander (niet gedetermineerd): 18.658 
 

TOTAAL: 2.205.948 
 
 

VERKEERSSLACHTOFFERS sinds 2000 
 
Gewone pad: 107.864, Rugstreeppad: 2 
Bruine kikker: 8.086, Heikikker: 9, groene kikker: 446, kikker of pad (niet gedetermineerd): 5.152 
Alpenwatersalamander: 2.792, Kamsalamander: 189, Vinpootsalamander: 125, Kleine 
watersalamander: 1.994, salamander (niet gedetermineerd): 5.598 
 

TOTAAL: 132.257 
 
 
 
 

 

Piet Van der Veken 
 

Stationsstraat 11 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 

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

E-mail: scheldewindeke@bnpparibasfortis.com 
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... en een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 

PADDENSTOELENWANDELING 

 

Zondag 16 oktober was een prachtige nazomerse dag met veel zon en 
temperaturen die ver boven het langjarig gemiddelde uitstaken. Een 
herfstdag zoals we er dit jaar meer kregen dan waar we recht op 
hadden. Een prima dag dus voor een excursie in de Makegemse bossen 
en dat vertaalde zich in een bijzonder talrijke opkomst van 
natuurminnende deelnemers. Bij de start zag het er naar uit dat de 
hoofdrolspelers, met name de paddenstoelen de grote afwezigen 
zouden zijn. Normaal begint het paddenstoelenseizoen schoorvoetend 
in de tweede helft van augustus om half oktober een hoogtepunt te 
bereiken, maar niet in 2016. De lange droge periode van augustus tot 
halverwege oktober was niet bepaald gunstig voor de groei van het 
mycelium en al helemaal niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van de 
paddenstoelen. 
 
Gelukkig zijn er in de Makegemse bossen diverse plaatsen die wat 
dieper liggen waardoor ze praktisch het jaar door vrij vochtig blijven. 
Een gedroomd habitat voor de meeste zwammen. De parasieten onder 
de zwammen hebben het minst last van droge periodes omdat ze 
tenslotte leven op de kap van andere wezens (meestal bomen) en dus 
niet zelf voor hun levensonderhoud moeten zorgen. Soorten zoals de 
Reuzenzwam, de Porseleinzwam en de Eikhaas waren daardoor net zo 
talrijk aanwezig als andere jaren.  
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Porseleinzwam 

 
Ook de saprofieten die op en van dood hout leven, deden het relatief 
goed want het dode hout kan vrij lang zijn vochtigheid behouden, 
zeker als het wat volume heeft. Daardoor waren de Doolhofzwam, de 
Gewone hertezwam en de Witte bultzwam ook van de partij. Andere 
saprofieten die vooral in de strooisellaag leven, waren er nauwelijks 
omdat het strooisel er al maanden kurkdroog bij lag. Blijkbaar hebben 
ook de symbionten (zwammen die vredevol samen leven met planten, 
hoofdzakelijk bomen) het deze herfst heel moeilijk gehad want we 
hebben maar heel weinig Amanieten, Melkzwammen, Russula’s en 
Boleten gezien. 
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Ondanks de aanvankelijke twijfels over de aanwezigheid van 
paddenstoelen als gevolg van de weersomstandigheden, bleek dat toch 
nog bijzonder goed mee te vallen. De deelnemers hebben kunnen 
kijken, ruiken en zelfs proeven van verschillende soorten waardoor ze 
na afloop weer een natuurbeleving rijker waren. 
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Natuur.Café na Radio Oorwoud 

 

 
 
De zaal van de Kluize was volledig uitverkocht voor dit braakbalorkest en 
dus werd ook onze kunstig ingekleede jungle-bar (inclusief kampvuur) druk 
bezocht. De pannenkoeken en drankjes gingen vlot over de toonbank. De 
opbrengst komt goed van pas om de aankoop van nieuwe natuur te 
financieren. Dank aan het team van de Kluize voor de prima ondersteuning!   
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Peterschap “Pimp je speelplaats” Leefschool Oosterzele 

 
In de vorige nieuwsbrief berichtten we reeds dat we het peterschap 
aangenomen hebben van het “pimp je speelplaats” project van de 
Leefschool in Oosterzele. In dit project wordt de schooltuin kindvriendelijk 
vergroend. Een speelheuvel voor de kleinsten, een labyrinth van hagen, een 
openlucht amfitheater zijn maar enkele van de deelprojecten die op stapel 
staan.  
Met Natuurpunt proberen we hierbij ook de natuur niet te vergeten. Deze 
winter werken we rond vogels. Afgelopen december werden reeds 
verschillend workshops gegeven: met leerjaar 3 en 4 werd bekeken hoe het 
beplantingsplan vogelvriendelijk kon gemaakt worden. Met leerjaar 5 en 6 
werden verschillen voedertafels getimmerd en voorzien van wintervoer. In 
de komende weken wordt een workshop “vogels herkennen” gegeven zodat 
de leerlingen in de vogeltelweek goed voorbereid zelf de vogels in de 
schooltuin kunnen inventariseren.   
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INTER@CTIEF 

Heb je mooie (natuur)foto’s of waarnemingen uit 
eigen tuin, in de buurt 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 

 
 

Ingestuurd door Roel Verleyen: 
 
Gisteren vond ik in onze tuin, Houtemstraat 78 te Oosterzele, een 
vliegenzwam met serieuze afmetingen... In de onmiddellijke omgeving 
staan nog meerdere exemplaren duidelijk ook groter dan ooit voorheen. 
 

 
 



Jaargang 24 nummer 1 

 

 

 
 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 18 

 

Oosterzele 

 
 

 
 
Ingestuurd door Ignace De Vloedt: 
 
Wie geïnteresseerd is in het vogeltijdschrift van Natuurpunt 
'Natuurpunt.Oriolus' kan gratis en voor niks dus, op onderstaand adres 8 
jaargangen (beginnende van 2008) komen afhalen. Ik heb ze gelezen en nu 
is het de beurt om er iemand blij mee te maken. Wie het eerst belt, heeft 
dus prijs, afhaling in Oosterzele. Enkel en eerst via de( vaste) telefoon 's 
avonds: 09 362 17 62. 
 
 

 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

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 2016)? 

 
 

*  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 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 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  0494 - 316304 
Penningmeester Barbara Ooghe   
Redactie Barbara Ooghe   
Reservatenwerking Jean-Luc Eggermont   
Inventarisatie Jean-Luc Eggermont   
Algemene werking Annelies Sevenant   
 Dirk Fiers   
 Bart Vleminckx  
 Bart De Rijcke 
 Marc De Spiegeleer   
 
Natuurpunt Oosterzele 
Pontslag 11, 9860 Balegem 
Tel: 0494 316304 
e-mail: bestuur@natuurpuntoosterzele.be 
 
Redactie e-mail: redactie@natuurpuntoosterzele.be 
Website: www.natuurpuntoosterzele.be 

Facebook: https://www.facebook.com/natuurpuntoosterzele 
Twitter: https://twitter.com/NPOosterzele 
 

 
 

   

 

 
Oosterzele 

 

http://www.natuurpuntoosterzele.be/


 
 
 

 

Activiteiten januari – februari – maart 2017 

Januari 
Zaterdag  
 

 
28 januari 

 
9u 

 
Werkdag Gondebeek 

 
Neerstraat 
 

Februari     

Zondag 4 februari 15u Wandeling “Bomen in 
winterbeeld” en 
nieuwjaarsreceptie 

Parking Labo 
voor Bosbouw  
 

     

Maart – April 2017    

woensdag 1 – 8 en 15 maart 
zaterdag 25 maart en 22 
april 

 Cursus bijen OC Lemberge 

     

 

  



 
 
 

 

 
 

 


