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Vakantie 
 
De meesten van ons staan reeds met één been in de vakantie en daarom 
(zoals gewoonlijk) geen eigen NPO activiteiten tijdens de zomermaanden. 
Dit wordt echter ruimschoots goed gemaakt door heel wat activiteiten 
georganiseerd door Natuurpunt nationaal: 
 
Een andere manier om een dagje zee te beleven? Denk dan zeker ook eens 
aan “Natuurpunt aan zee” met tal van activiteiten, wandelingen, etc.  Op 3 
en 4 augustus kan je deelnemen aan de Grote tuinvlindertelling en op 23 en 
24 augustus gaat op heel wat locaties de Nacht van de Vleermuis door. 
Neem een kijkje op de website om de locaties dicht in je buurt te zoeken. 
Een ideale afsluiter van de grote vakantie voor de kinderen.  
   
In september zijn we er dan weer met een nazomerse daguitstap om 
Zeehonden te gaan spotten langs de Westerschelde. In oktober trekken we 
naar het Zoniënwoud als vervolg op de spreekbeurt “Dood doet Leven” van 
bij de afgelopen Algemene Vergadering. We bezoeken dan dit boeiend 
project “live” en combineren dit met een geleide boswandeling door 
boswachter Dirk Raes. 
 
We wensen iedereen een deugddoende zonnige vakantie! 
 
Mathieu 
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Natuurverenigingen verdeeld door jacht op patrijs 

Hoewel de Patrijs te boek staat als een kwetsbare vogelsoort, mag er toch 
jacht op gemaakt worden. Volgens Natuurpunt gaat het om een 
twijfelgeval. 

Uit het jongste jachtopeningsbesluit dat de Vlaamse regering vrijdag heeft 
goedgekeurd blijkt dat de jacht op de patrijs openblijft. Jan Rodts, 
algemeen directeur van Vogelbescherming Vlaanderen, begrijpt het niet. 
'Diezelfde Vlaamse overheid heeft de vogel op de rode lijst van kwetsbare 
soorten geplaatst.' 

Natuurpunt houdt er dan weer een andere mening op na, zij het dat ze het 
wel een 'twijfelgeval' noemen. Volgens Wim Van Gils (Natuurpunt) leveren 
de jagers inspanningen om de biotoop van de patrijs te verbeteren, vaak in 

samenspraak met landbouwers. 

'Dat kan door akkerranden, wildakkers of houtkanten aan te leggen. En die 
maatregelen zijn ook gunstig voor andere soorten. Bij een sluiting van de 
jacht op de patrijs dreigden die inspanningen van de jagers te stoppen. We 
hebben wel gevraagd dat het bestand strenger gemonitord wordt', aldus Van 

Gils. 

Drie broedparen per hectare 

Hoeveel patrijzen er nog zijn, is niet echt duidelijk. Jagers tellen de vogels 
in het voorjaar en bezorgen daarnaast hun afschotcijfers aan de overheid. 
De natuurverenigingen doen die modus operandi af als niet 
wetenschappelijk en onvoldoende betrouwbaar. Drie broedparen per 

hectare wordt als gezond beschouwd, en dan pas is jagen mogelijk. 

Een bijkomend argument voor Natuurpunt was dat de jacht in Nederland al 

sinds 1998 gesloten is maar dat de vogel daar toch blijft achteruitgaan. 

UIT HET NIEUWS 
Een kort overzicht van het groot en klein (leuk en 
triest) natuurnieuws (NDS) 
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De teloorgang van de patrijs is in de eerste plaats toe te schrijven aan het 
verlies aan geschikt leefgebied. „Niets doen voor het beheer van de biotoop 
is pas echt schadelijk voor de vogel‟, zegt Gert Michiels van de 

jagersvereniging Hubertus. 

Brussels gewest zet pesticidengebruik volledig stop 

Brussel wil pesticiden vanaf 2019 volledig bannen van alle openbare 
plaatsen in de hoofdstad. Voor gevoelige plaatsen gaat het verbod al 
meteen in. Dat heeft het Brussels parlement vrijdag quasi unaniem beslist. 
Op dit moment geldt al een princiepsverbod op het gebruik van pesticiden 
indien er een andere techniek voorhanden is. De regel wordt echter niet in 

elke Brusselse gemeente even nauwgezet toegepast. 

Vanaf 2019 gaat een algemeen verbod in voor alle openbare domeinen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om parken, bermen of beplante ronde punten. Maar 
ook voor private plaatsen waar kwetsbare groepen samenkomen, komt er 
een verbod. Denk bijvoorbeeld aan scholen, crèches of ziekenhuizen. En 
ook op plaatsen met een verhoogd veiligheidsrisico, zoals op punten waar 

drinkwater wordt opgehaald, zal het verbod gelden. 

De enige uitzondering op de regel wordt het bestrijden van invasieve 
soorten waarop andere technieken geen vat hebben.  

 

Wereldwijd omschakelen naar bijenvriendelijke landbouw 

De afgelopen twee jaar verschenen meer dan 150 nieuwe studies over 
neonicotinoïden en hun effecten op bijen. Een internationaal team van zes 
wetenschappers onder leiding van Jeroen van der Sluijs, docent Nieuwe 
risico's aan de Universiteit Utrecht, maakte een synthese van al deze 
nieuwe inzichten. Zij concluderen dat een wereldwijde omschakeling naar 
bijenvriendelijke landbouwpraktijken dringend gewenst is. 

Een internationaal team van wetenschappers geleid door de Universiteit 
Utrecht registreerde de recente wetenschappelijke kennis over de effecten 
van neonicotinoïde-insecticiden op bijen. Grootschalig preventief gebruik in 
de landbouw, in combinatie met de hoge persistentie in bodem en water en 
opname door planten die het gif doorgeven aan hun stuifmeel en nectar, 

leiden tot substantiële risico‟s. 
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In het wetenschappelijke tijdschrift Current Opinion in Environmental 
Sustainability waarschuwen de wetenschappers dat de bestuiving van 
bloeiende planten en landbouwgewassen op het spel staat. "Tegenwoordig 
zitten in het stuifmeel en nectar van vele bloeiende gewassen en een 
onbekend deel van de wilde bloeiende planten residuen van 
neonicotinoïden", zegt van der Sluijs. "Een groot deel van het water dat 
bijen nodig hebben als drinkwater en koelmiddel voor de kast is er ook mee 
verontreinigd. Recente studies tonen aan dat zelfs kleine sporen van 
neonicotinoïden in stuifmeel, nectar of water dodelijk kunnen zijn voor 

bijen als ze er langdurig mee in aanraking komen." 

Bij residuniveaus zoals die bij normaal gebruik ontstaan in 
landbouwgebieden blijken neonicotinoïden een groot aantal effecten te 
hebben op het gedrag en de ontwikkeling van bijen. Effecten die bij 
dergelijke concentraties zijn aangetoond in recente studies zijn onder 
meer: verstoring van het foerageergedrag, verstoring van het broed en de 
ontwikkeling van larven, verstoring van geheugen en leervermogen, 
verstoring van de kwispeldans, beschadiging van het centraal zenuwstelsel, 
verhoogde vatbaarheid voor infectieziekten en verstoring van het hygiënisch 

gedrag. 

"Al deze effecten werken verzwakkend op het bijenvolk", waarschuwt de 
Universiteit Utrecht. "Zelfs bij zeer lage concentraties neonicotinoïden is 
een verhoogde vatbaarheid voor de besmettelijke bijenziekte Nosema 
ceranae aangetoond, de combinatie kan leiden tot volledige instorting van 
een volk." Dat deze middelen toch toegelaten zijn (waren), wijten de 
onderzoekers aan sterk verouderde protocollen voor veldstudies. "Ze 
houden geen rekening met gedragseffecten, lange termijneffecten en 

effecten op kolonieniveau", zo luidt de kritiek. 

Ernstige tekortkomingen van bestaande veldstudies zijn onder meer het 
kleine aantal testvolken en hun kleine omvang, het regelmatig aantreffen 
van neonicotinoïden in de onbehandelde controlevolken, de veel te kleine 
afstand tussen kast en proefveld, de korte opvolgperiode, en het veel te 

kleine oppervlak van het proefveld. 
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De wetenschappers dringen er op aan om bij de risicobeoordeling voortaan 
het meeste gewicht te geven aan reproduceerbare gecontroleerde lab en 
semi-veldstudies. "De verhouding tussen de concentraties zoals je die in 
landbouwgebieden vindt en de concentraties waarbij in het lab geen 
effecten aantoonbaar zijn is een betrouwbare maat voor het risico", aldus 

Van der Sluijs. 

Om honingbijen te beschermen, besloot de Europese Commissie vorige 
maand het gebruik van de drie giftigste neonicotinoiden te verbieden in de 

teelt van gewassen die aantrekkelijk zijn voor bijen. 

 

 

 



Jaargang 20 nummer 3 

 

 

 
 
 

V.U. Natuurpunt Oosterzele, Bakkerstraat  35  -  9860 Oosterzele 6 

 

Oosterzele 

Opinie: beschoeien van grachten en waterlopen 
 

Het zal u misschien al opgevallen zijn, maar de jongste tijd worden er in 
Oosterzele opvallend veel stukken van grachten en waterlopen 
“beschoeid”. Beschoeien is het verstevigen van oevers met 
betonstrukturen, houtwerk of schanskorven.  Beschoeide waterlopen zien er 
misschien “netjes” uit, maar gaan diametraal in tegen een aantal 
belangrijke functies van grachten en waterlopen waar al lang een consensus 
over bestaat. Natuurlijke grachten en waterlopen zorgen voor een 
vertraagde waterafvoer en zijn dus belangrijk in het kader van de 
wateroverlastproblematiek. Een geleidelijke overgang van nat naar droog 
zorgt voor heel wat planten en dieren overlevingskansen.  De waterplanten 
(en geassocieerde bacterieën) staan in voor het zelfreinigend vermogen van 
waterlopen. Daartegenover zijn beschoeide waterlopen net goten die een 
snelle piekafvoer van water bewerkstelligen. Dieren en planten maken 
hierin geen kans meer en dus is er ook geen zelfreinigend vermogen meer. 
 

 
Voorbeeld van beschoeien met schanskorven 
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Voorbeeld van beschoeiing met hout 

 

Bovendien gaat beschoeiing voorbij aan de onderliggende problematiek. De 
nood aan versteviging van oevers komt meestal voort uit een aantal 
misbruiken: Oevers worden al te vaak ingeploegd, behandeld met 
pesticiden (zowel particulieren als landbouwers) of gebruikt als dumpplaats 
voor (tuin)afval. Dit zorgt ervoor dat de natuurlijke stevigheid verloren gaat 
en technische ingrepen nodig zijn. Nochtans is de wet heel duidelijk: oevers 
mogen niet behandeld worden met herbiciden, geen bodemkerende 
bewerkingen mogen uitgevoerd worden alsook is er een zone van 
erfdienstbaarheid waarbinnen geen aanplantingen mogen gebeuren of 
constructies mogen opgericht worden.  
 
Daarenboven is vaak te zien dat beschoeiing er net voor zorgt dat nog 
dichter bij een waterloop kan geploegd worden, pesticiden gebruikt 
worden, etc. 
 
Toch maar gek dat veel belastingsgeld besteed wordt voor dergelijke 
ingrijpende maatregelen die een verhoogde wateroverlast en verlies aan 
biodiversiteit kunnen teweegbrengen, terwijl beter de oorzaken zouden 
aangepakt worden.  
 
Op de laatste MINA-raad werden de milieubeleidsprioriteiten voor de 
komende bestuursperiode voorgesteld. Er zal onder andere meer aandacht 
gaan naar bermbeheer en (bij uitbreiding) oeverbeheer. We hopen dat het 
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bestuur in deze problematiek zal sensibiliseren en indien nodig 
sanctioneren.  En zelf slechts bij uitzondering naar beschoeiing zal grijpen. 

 

 

 
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. 

 

 

NATUURGEBIED 

GONDEBEEK 

(JLE) 

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

NATUURPUNT AAN ZEE 

 
Natuurpunt trapte vorige week de zomer op gang met het Belgisch Record 
Zandkastelen Bouwen. Sinds 1 juli kan je -naar goede gewoonte- de hele 
zomer lang meewandelen in de natuur aan de kust. Wandel minstens drie 
keer mee en maak kans op een weekend aan zee voor vier personen of een 
andere mooie prijs! 
Meer info: http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/campagnes-en-

acties/zomerwandelingen-2013_3119.aspx 

 

VLINDER MEE  

 
Vlinders gezocht 

Op 3 en 4 augustus kan je deelnemen aan de Grote Vlindertelling van 
Natuurpunt. Tellen is niet moeilijk en iedereen kan meedoen. Spendeer 
minimaal een half uurtje in je tuin en tellen maar! Je noteert van elke 
soort het grootste aantal dat je op één moment tegelijkertijd in je tuin 
waarneemt. Surf naar www.vlindermee.be om je resultaat in te voeren en 
misschien win jij wel een van de vlinderprijzen! De brochure met de meest 
voorkomende vlinders vind je in de bezoekerscentra van Natuurpunt. 
www.vlindermee.be 

 

http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/campagnes-en-acties/zomerwandelingen-2013_3119.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/campagnes-en-acties/zomerwandelingen-2013_3119.aspx
http://www.vlindermee.be/
http://www.vlindermee.be/
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Nacht van de Vleermuis  

 

Vlieg mee de nacht in - 23 en 24 Augustus  

 
Tijdens de Nacht van de Vleermuis gaat iedereen op zoek naar ‟s wereld 
enige vliegende zoogdier. En dat op meer dan 45 locaties in heel 
Vlaanderen. Tijdens deze duistere nacht neemt een vleermuizen-kenner je 
mee op een niet alledaagse wandeling. Je hoort vreemde geluiden van 
obscure nachtdieren en ontdekt waarom insecten niet veilig zijn als een 
vleermuis in de buurt is. In Vlaanderen vind je nog 17 van de 22 in België 
voorkomende soorten. Spijtig genoeg gaan ze er allemaal op achteruit of 
zijn ze zelfs bijna uitgestorven. Trek naar de Nacht van de Vleermuis en 
ontdek hoe jij de vleermuizen kan helpen. Doe mee met de 
Vleermuizenwedstrijd en win een van de leuke prijzen! Meer info op 
www.nachtvandevleermuis.be. 

 

http://www.nachtvandevleermuis.be/
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Zeehonden spotten in Zeeland 

 
Op 8 september is het verzamelen blazen aan het rondpunt te Balegem om 
7u30. Daar carpoolen, want we moeten doorheen de toltunnel van de 
Westerschelde en die kost € 5 per doortocht. We rijden naar het kleine 
dorpje Hoedekenskerke, deelgemeente van Borsele. Parkeren mogelijk in 
de Havenstraat. Vandaar maken we een wandeling richting Westerschelde 
waar we de zandplaten opzoeken. Ondertussen zal het laag water zijn, 
waardoor onze kansen vergroten zeehonden te spotten. Let op, deze uitstap 
geeft geen garantie er te zien. Afhankelijk van de weersomstandigheden 
kunnen we nog een stuk verder stappen naar andere zandplaten. 
Meebrengen: goede stapschoenen en kledij, verrekijker of telescoop, en 
lunch. 
 

 
 
 

Daguitstap Zoniënwoud 
 

Zondag 20 oktober 2013 
 

We worden door de plaatselijke boswachter Dirk Raes op sleepouw genomen 
om de veelzijdigheid van dit prachtige woud te ontdekken. Dirk zal ons al 
de geheimen die dit bos verbergt uit de doeken doen , alsook het project " 
dood doet leven ". 
 
Zoals eerder dit jaar in januari hebben we een eerste kennismaking gehad 
door Dirk over dit project, nl. het natuurlijk proces van ontbinding die de 
kadavers van aangereden wild, zoals reeën, vossen, everzwijnen ondergaan. 
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We zullen ter plekke alles te zien en te horen krijgen welke insecten en 
andere dieren door die kadavers aangetrokken worden en wat hun taak is in 
dit natuurlijke en ecologische afbraakproces . 
Ook wordt er samengewerkt door het bosinstituut met de dienst 
criminologie van de universiteit om na te gaan welke beestjes door 
kadavers in het algemeen van dieren (en mensen) aangetrokken worden. 
 
Voorts zal ook Henk Verstraelen ons nader kennis laten maken met de 
verschillende soorten paddenstoelen in het bos. 
Tot dan. 
jean-luc 
  
Afspraak om 8h30 aan de Krefelparking te Wetteren om met carpooling naar 
Hoeilaart te rijden. 
 
Mee te nemen: stapschoenen, verrekijker en picnic. 
 
Deelnemers op voorhand via mail (jean_luc_eggermont@hotmail.com) of 
telefoon hun deelname te bevestigen aan Jean-Luc (0477/930 325). 
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... en een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 

Duurzame wandeling  met veggie picknick (Mathieu) 

 
De 100 beschikbare plaatsen voor deze activiteieten waren binnen een 
week volzet. We willen ons dan ook excuseren bij de mensen die geen 
plaatsje meer konden bemachtigen. 
 

 
 
De weergoden waren ons bijzonder gunstig gezind en door de inzet van de 
twee jongedames van de Arteveldehogeschool en de prima samenwerking 
tussen de vijf verenigingen (Velt, EVA vzw, Trage Wegen, Oxfam en 
Natuurpunt) stond er een mooi programma klaar. Iedereen werd 
verwelkomd aan het station van Moortsele waar er voor iedereen een 
informatiebundel  (volgens leeftijdsgroep) klaar lag met weetjes over 
natuur,voeding, landschap, duurzaamheid, ... Iedereen trok dan op eigen 
tempo langs de uitgestippelde route naar de Christoforusgemeenschap in 
Munte voor een huisbereide veggie picknick. Aangesterkt door spijs en 
drank en het nodige gekeuvel werd het tweede deel van de wandeling 
verdergezet. Geniet mee van de foto‟s: 
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Ondertussen worden er met de vijf deelnemende verenigingen reeds 
plannen gemaakt voor een nieuwe gezamelijke activiteit volgend voorjaar. 
Waarschijnlijk wordt het deze keer een kindernamiddag. Hou de agenda in 
de gaten!  

 
 

Wandeling Latemse Meersen (Jean-Luc) 
 

Vergezeld van een deugddoend zonnetje vertrokken we met een twaalftal 
liefhebbers doorheen het Latemse meersenlandschap. Een buizerd cirkelde 
hoog in de blauwe lucht op zoek naar zn zondagse lunch , terwijl een 
roodborstje zijn keel schor zong als verwelkoming. Tal van bloemen en 
planten vertoonden reeds hun kleurenpracht en ontluikende bladeren na 
een lange en koude winterperiode. De dode bomen op het eerste 
vochtige traject vertoonden de sporen van het noeste hakwerk van 
spechten. Verwilderde Mandarijneenden maakten gebruik van een 
overhangende tak om zich aan een eerste zonnebad te wagen. 
Dotterbloemen, gele en paarse dovenetel waren her en der verspreid 
langsheen het pad tussen water - en graskant. Rustig keuvelend langs de 
oevers van de Leie genoten we van de mooie uitzichten en de stille 
omgeving die dit gebied te bieden heeft, terwijl een trotse moeder 
waterhoen met kroost zich volop liet bewonderen. De vele rietkragen 
bieden aan o.a. de rietgors heel wat beschutting en een geschikt biotoop 
om daar een winter - en broedgebied te handhaven. Onderweg werden we 
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nog onthaald op een kwaakconcert door groene kikkers, in kleinere plassen 
her en der in het landschap verspreid. 

Op de terugweg werd gretig ingegaan op het voorstel om een terrasje aan 
te doen, en op die manier een leuke wandeling af te sluiten. 

 

 

Paddenoverzet (Mathieu) 
 

Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief had de paddentrek dit jaar te lijden 
onder het koude natte voorjaar wat ertoe leidde dat de amfibieëntrek in 
twee perioden opgebroken werd en zeer uitzonderlijk nog tot in April 
doorging. Ook de aantallen trekkende dieren op beide locaties waren 
eerder gering (ongeveer 400 Padden, een 100-tal bruine kikkers en enkele 
salamanders per locatie). Er zijn ook verschillende melding dat de dieren 
door de lange winterslaap veel van hun reserves verloren hebben en dus 
misschien ook minder overlevingskansen en voortplantingssucces zullen 
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hebben.  Welke gevolgen dit zal hebben voor de populaties op langere 
termijn is echter onduidelijk.  
 

  
 
 
Naast de paddenoverzet, boodt NPO ook dit jaar aan de Oosterzeelse 
scholen een gratis natuuractiviteit aan.  Dit jaar werd gekozen om te 
werken rond amfibieën. De Vrije Basisschool in Gijzenzele en de Leefschool 
in Oosterzele tekenden hierop in. Dirk Fiers verzorgde voor het vijfde 
leerjaar van beide scholen een workshop „amfibieën zoeken en herkennen‟. 
Hieronder een klein fotoverslag.  
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  Controle nestkasten Steenuil en Kerkuil (Mathieu) 
 

Dit jaar hadden we voor het eerst een broedsel van Steenuil in een van onze 
nestkasten (zie foto hieronder). Dit lijkt aan te geven dat het toch wel 
enkele jaren kan duren vooraleer de kasten gebruikt worden. Bij een 
tweede controle bleken de eieren echter nog niet uitgekomen want doet 
vrezen dat de eieren of niet bevrucht waren of dat er iets anders fout 
gegaan is (bv. een van de ouders, die elk om beurt broeden, kan overleden 
zijn). In ieder geval geeft dit hoop voor de volgende jaren. 
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Op resultaten van de Kerkuil is het nog even wachten aangezien het 
broedseizoen ook voor deze serieus verlaat lijkt te zijn door het koude 
voorjaar. Meer in volgende nieuwsbrief.  

 

 

 

Piet Van der Veken 
 

Stationsstraat 11 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 

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

E-mail: scheldewindeke@bnpparibasfortis.com 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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 
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/


 
 
 

 

 
 

Activiteiten Juli – Augustus – September 2013 

Augustus     
Zaterdag - 
zondag 

3&4/08   Vlinder mee  

Zaterdag - 
zondag 

23&24/08   Nacht van de vleermuis  

     

September     

Zondag 08/09 7u30 Zeehonden spotten in 
Zeeland 

Rondpunt 
Balegem 

     

Oktober     

Zondag 20/10 8u30 Daguitstap Zoniënwoud Krefelparking 
Wetteren 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 


