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Edito 
 
Nu de vakantie ten einde loopt, hebben we weer een aantal leuke 
activiteiten aan te kondigen.  
 
Een leuk idee om de vakantie af te sluiten met de kinderen is zeker “Film in 
het Bos”, een samenwerking van BOS+, de Gezinsbond en de Minaraden van 
Melle en Oosterzele. Een top-animatiefilm geprojecteerd midden in het 
bos: een must voor groot en klein. 
 
Hetzelfde weekend staat er ook een daguitstap naar Averbode Bos en Heide 
(een van onze grootste natuurgebieden) op het programma. Gids van dienst 
is Danny Maddelein. 
 
In oktober tijdens de Week van het Bos ondersteunen we de wandelingen 
van Bosgidsen t‟ Aemoes in het Aelmoeseneiebos, die deze keer, hoe kan 
het anders, in het teken van de Groote Oorlog staan.  
 
We willen jullie ook nu al warm maken voor de korte cursus “vogels 
herkennen” (1 theorie avond en 1 uitstap) die we samen opzetten met 
Vorming plus in het voorjaar van 2015. Aantal deelnemers is beperkt, dus 
check tijdig op www.vormingplusgent-eeklo.be om in te schrijven. 
 
Vanaf nu trachten we ook onze agenda af te stemmen op deze van 
“verwante” organisaties. Zo zal je merken dat in deze nieuwsbrief nu ook 
de activiteiten van VELT Land van Rhode kort opgenomen zijn. 
 
We wensen jullie nog een fijn einde van de vakantie en graag tot 
binnenkort, 
 
Mathieu 
 
 

 

http://www.vormingplusgent-eeklo.be/
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Jachtrecht in Vlaanderen 

In het kleine Vlaanderen, dat stilaan volgebouwd raakt, wordt de strijd om 
een lapje grond, hetzij voor de landbouw, de industrie of voor woonzones, 
onvermijdelijk op de spits gedreven. Heel wat grondgebruikers zitten steeds 
vaker op elkaars lip. Omwille van die spanningen nemen meer en meer 
eigenaars hun voorzorgen en laten ze zich grondig informeren. Zo ook als 
men van het jachtrecht gebruik wil maken óf er nadrukkelijk geen gebruik 
van wil maken. Ben je eigenaar van een stuk grond (een tuin, een weide, 
een boomgaard) dan bezit je automatisch de jachtrechten op dat terrein. 
Om met het geweer te mogen jagen in Vlaanderen, moeten jagers een 
jachtplan indienen waaruit blijkt dat ze over ten minste 40 ha 
aaneengesloten terrein beschikken. Heel wat jagers sjoemelen met deze 
plannen door „her en der‟ een perceeltje extra in te kleuren zonder dat zij 
hiervoor van de betrokken eigenaar toestemming kregen. Het gaat niet 
alleen om tuintjes, maar soms ook over volledige dorpskernen en zelfs 
openbare domeinen. Doorgaans kraait geen haan naar deze praktijken 
omdat het louter om een virtuele annexatie gaat. Het inkleuren gebeurt 
zonder medeweten van de eigenaar en de jager jaagt in de praktijk zelden 
op het bedrieglijk ingekleurde perceel zelf, dus is er meestal ook geen 
sprake van een conflict. Toch vinden jagers het vaak nodig om andermans 
privé-eigendom in te kleuren om zo aan hun minimale bejaagbare 
oppervlakte te geraken. Tot op heden was het omwille van zuiver 
administratieve euvels onmogelijk om zijn privé-eigendom te laten 
uitkleuren indien het een perceel kleiner dan één hectare betrof. 
Vogelbescherming Vlaanderen spoorde zowel Vlaams minister van 
Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege – bevoegd voor de jacht – 
als de Vlaamse regeringspartijen aan om maatregelen te nemen die met 
deze onaanvaardbare situatie komaf zouden maken. Recent keurde de 
Vlaamse regering enkele nieuwe jachtbesluiten goed, waaronder ook het 
zogenaamde „Jachtadministratiebesluit‟. Voortaan zullen particuliere 
jachtrechthouders via een schriftelijk verzoek hun terrein kunnen laten 
uitkleuren door de arrondissementscommissaris mits ze een schriftelijk 
bewijs van het jachtrecht kunnen voorleggen én – heel belangrijk – 
ongeacht de grootte van hun eigendom. Alvast een grote stap in de goede 

UIT HET NIEUWS 
Een kort overzicht van het groot en klein (leuk en 
triest) natuurnieuws (NDS) 
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richting en een logische beslissing in het kader van het eigendomsrecht. 
Vogelbescherming Vlaanderen roept iedereen op om de toestand van zijn of 
haar eigendom op de jachtplannen te controleren bij de provinciale 
arrondissementscommissaris. Wie weet is ook jouw eigendom als 

jachtgebied mee ingekleurd in een bestaand jachtplan! 

U kan daarvoor inlichtingen bekomen in het: Agentschap binnenlands 

bestuur Kalandeberg 1 te 9000 Gent (tel nr 09 267 88 10). 

 

Ringslang verovert Vlaanderen via composthopen 

In Vlaanderen en Zuid-Nederland is de Ringslang een uiterst zeldzame 
verschijning. Al decennialang komt deze ongevaarlijke slangensoort 
nauwelijks voor ten noorden van de Maas en ten westen van de Nederlandse 
Grote Rivieren (de Nederrijn, Lek, Waal, Merwede en de Maas). Daar lijkt 
nu verandering in te komen: sinds begin 2014 werden er maar liefst 27 
exemplaren gezien, verspreid over de hele breedte van Vlaanderen: in de 
buurt van Wervik-Menen (West-Vlaanderen), op verschillende plaatsen in 
Limburg, in het Brusselse en in het oosten van de provincie Antwerpen. Hoe 
komt het dat de verspreiding plots de hoogte inschiet? 

 

Compost lijkt (een deel van) het antwoord te zijn. Zo valt op dat de pas 
ontdekte „populaties‟ in Maasmechelen en Maaseik zich respectievelijk vlak 
bij een compostbedrijf en een champignonkwekerij bevinden. Het 
compostverwerkende bedrijf in Maasmechelen liet al weten dat de dieren 
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hoogstwaarschijnlijk vanuit Duitsland zijn meegelift. Ook in het westen van 
het land, in het West-Vlaamse Wervik en Menen en in het Brusselse, in 
Jette, houden zich populaties van Ringslangen op. Toeval of niet: die liggen 
telkens niet ver van een „groenverwerkend bedrijf‟. Maar niet alle nieuwe 
gevallen zijn het resultaat van compostverhuis. In de omgeving van Geel 
werden eind jaren zestig een twintigtal Ringslangen uitgezet. Nabij Hasselt 
werden al meer dan twintig jaar Ringslangen gevonden, maar hier gaat het 

om dieren die afkomstig zijn uit de Balkan, wellicht ontsnapte huisdieren. 

 

Vogelbestand lijdt onder gebruik imidacloprid 

Het vogelbestand daalt in gebieden waar hogere concentraties van het 
bestrijdingsmiddel imidacloprid in het oppervlaktewater worden gevonden. 
Soorten als de spreeuw en de boerenzwaluw zijn slachtoffers van het 
gebruik van de neonicotinoïde. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek 

Nederland. 

Het wetenschappelijke tijdschrift Nature publiceerde de 
onderzoeksresultaten van een Nederlandse studie naar de gevolgen van het 
gebruik van imidacloprid, een neonicotinoïde, op insectenetende 
vogelsoorten. Voor het onderzoek bundelden de onderzoekers data over 
bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in de periode van 2003 tot 
2009, en over de Nederlandse vogelpopulaties in de periode van 2003 tot 
2010. 

Ze stelden daarbij vast dat er bij hogere concentraties imidacloprid in het 
oppervlaktewater duidelijk sprake is van een afname van het vogelbestand. 
De voornaamste soorten die werden onderzocht: de bosrietzanger, 
rietzanger, kleine karekiet, veldleeuwerik, graspieper, geelgors, spotvogel, 
boerenzwaluw, gele kwikstaart, ringmus, fitis, roodborsttapuit, spreeuw, 

grasmus en de grote lijster. 

Waar 20 nanogram in het water zat, daalde de vogelstand met gemiddeld 
3,5 procent per jaar. "Imidacloprid doodt muggen en andere kleine 
insecten, en laat dat nu precies het dieet zijn van heel wat vogelsoorten", 
legt Hans de Kroon van de Radboud Universiteit Nijmegen uit. "Deze stof 



Jaargang 21 nummer 3 

 

 

 
 
 

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

 

Oosterzele 

heeft een invloed op de natuurlijke leefomgeving op een manier die we 

nooit eerder hebben gezien." 

"Er waren al aanwijzingen", reageert Joris Gansemans van Natuurpunt. "Dat 
ze dit hard hebben kunnen maken, is straf." Neonicotinoïden worden 
opgenomen door de zaailing, die dan giftig wordt voor insecten die ervan 
eten. Keerzijde is dat de middelen langzaam afbreken, en ook in bloemen 
en nectar belanden. Zo brengen ze insecten zenuwschade toe. "Om uit te 
zoeken in welke mate bijensterfte een gevolg is van neonicotinoïden heeft 
de EU vorig jaar een moratorium van twee jaar ingesteld op verschillende 

soorten", brengt Gansemans in herinnering. 

Distelbestrijding is passé volgens Natuurpunt en Velt 

 

Zowel Natuurpunt als de Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren 
(Velt) noemen de handhaving van de distelbestrijdingsplicht achterhaald. 
Ze verwijzen daarbij naar de oorsprong van de distelwet die ons verplicht 
om de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van distels “met alle middelen” te 
beletten. “Dit dateert van lang voor de mechanisatie van de landbouw, 
toen de stekels van distels diepe wondjes konden veroorzaken bij boeren 
die manueel werk verrichten op het land. In combinatie met de indertijd 
gebruikelijke paardenmest riskeerden de boer of landknecht tetanus, een 
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ziekte waartegen toen geen remedie bestond. Vandaag is geen van die drie 

factoren nog geldig.” 

Aanleiding voor het schrijven van Velt en Natuurpunt is het krantenartikel 
over een vrouw uit Genk die in een aangetekende brief door het 
stadsbestuur aangemaand werd om een distel uit haar tuin te verwijderen. 
De verplichting om schadelijke distels op te ruimen, staat in een wet van 
1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten 
schadelijke organismen. Een aantal spontaan voorkomende distels in België, 
waaronder de akkerdistel, vallen onder deze nog steeds geldende wet van 

de distelbestrijding. 

De oorsprong van deze wetgeving zijn volgens Velt verordeningen van lang 
voor de mechanisatie van de landbouw. Toen waren distels erg hinderlijk 
voor landarbeiders. Met hun stekels konden ze wondjes veroorzaken. “Voeg 
daarbij een infectie van de toen nog gebruikelijke paardenmest en de 
optelsom is tetanus”, aldus Velt. Zowel de handenarbeid, het gebruik van 
paardenmest als de onmacht tegen tetanus zijn vandaag niet meer van 
toepassing. “Maar de aversie jegens distels is wel gebleven”, constateert de 
vereniging. Velt hoopt dat het gezond verstand de bovenhand haalt en de 
distelwet wordt afgeschaft of op zijn minst aangepast. Bloeiende distels 
zijn naar verluidt eeen lust voor het oog en ze trekken talrijke insecten 
aan. 

Een gelijkaardig geluid valt op te tekenen bij Natuurpunt: “Anno 2014 is 
een heksenjacht op elke distel overdreven en onnodig. Bovendien leidt het 
ertoe dat de beste „nectarrestaurants voor bedreigde bijen en vlinders 
verdwijnen. In een landschap dat al uitzonderlijk arm is aan bloemen is dat 
geen goede zaak.” De natuurvereniging - die in het verleden wel eens 
landbouwers de gordijnen in joeg door distels te laten bloeien in haar 
natuurgebieden - ziet in een code voor goed nabuurschap een beter 
alternatief. In de buurt van landbouwpercelen en tuinen zouden 
akkerdistelhaarden nog altijd verwijderd worden. Ook het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek vindt de distelbestrijdingsplicht niet meer zinvol 
en bovendien duur voor de belastingbetaler. In onze buurlanden bestaat de 
regel al niet meer. 
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Bilzen maait bermen omdat boeren ze inpikken als akker 

De stad Bilzen maait alle bermen op het openbaar domein tot op één 
meter. Het Nieuwsblad schreef over dit op het eerste gezicht non-event een 
artikel omdat heel wat landbouwers de berm mee omploegen en als akker 
gebruiken. Een inventaris maakte duidelijk dat er van de 620 bermen in het 
ruilverkavelingsgebied maar 201 intact zijn over de volledige breedte van 
één meter. “Daarvan zijn er 104 onmogelijk te bewerken omdat er een 
gracht ligt of bomen staan. Als we die niet meetellen, zijn er eigenlijk maar 
97 bermen waar landbouwers de één-meter-zone respecteerden”, legt 
burgemeester Frieda Brepoels (N-VA) uit waarom het stadsbestuur tot actie 

overging. 

Bermen in ruilverkavelingsgebied behoren tot het openbaar domein van de 
gemeente. In Bilzen leken de meeste landbouwers dat te vergeten. 
Initiatieven om hen aan te zetten om een bermstrook van één meter vrij te 
houden, leverden volgens burgemeester Brepoels weinig op. Als eerste 
gemeente in Vlaanderen maakte Bilzen daarom een inventaris op van alle 
beschermde bermen in het ruilverkavelingsgebied van Bilzen. Slechts één 
op de drie bermen bleek nog intact. Daarom liet het stadsbestuur alle 
bermen over een breedte van één meter maaien, ook al stonden er 

gewassen op. 

“Dit lijkt een heel drastische beslissing, maar sensibilisering helpt niet, dus 
moeten we een duidelijk signaal geven aan degenen die hardleers zijn”, 
zegt schepen van Landbouw Guido Cleuren (Open Vld). Op vaste tijdstippen 
zal er gemaaid worden in de hoop dat iedereen zich dan aan de afspraken 
zal houden. Bermstroken langs landbouwwegen zijn volgens de stad Bilzen 
belangrijk opdat weggebruikers elkaar veilig kunnen kruisen. Ook bij zwaar 
onweer en regen die erosie kunnen uitlokken, tonen ze hun nut. Bovendien 

verhogen ze de ecologische kwaliteit van het landbouwgebied. 
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Activiteiten Bosgidsen t’ Aelmoes 

 

 
Bosgidsen t’Aelmoes organiseert: Populaire paddenstoelen 
 
Paddenstoelen hebben iets magisch. Ze 
worden dikwijls in verband gebracht met 
boskabouters, elfen, dansende heksen en 
gifbekers. Gisteren was het gazon nog 
maagdelijk en vanmorgen staan er plots 
overal groepjes inktzwammen. Ze schieten 
letterlijk als paddenstoelen uit de grond.  
Op deze excursie willen wij iedereen, groot 
en klein, met of zonder ervaring laten kennis 
maken met deze aparte levensvorm. Ontdek 
de verborgen geheimen van de Grote 
stinkwam, de Satansboleet, de Kluifzwam en 
nog zoveel andere. Geniet van mysterieuze verhalen en leuke weetjes over 
eetbare, roesverwekkende en ronduit giftige exemplaren. 
 

Waar en wanneer:zondag 21 september 
‘14 om 14 uur op de parking van het 
Labo voor Bos en Natuur van 
Universiteit Gent aan de 
Geraardsbergsesteenweg 267 te Melle-
Gontrode.De wandeling eindigt om 17u. 
 
Kosten: GRATIS 
 
Voorzieningen:in het najaar kan het bos 
zeer vochtig zijn en daarom jammer 
genoeg niet geschikt voor rol- of 
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kinderwagens. Aangepaste kledij, laarzen of stevig schoeisel zijn een 
aanrader.  
 
 

De Groote Oorlog: onze oudstrijders zijn springlevend! 

 

 
De week van 12 tot 19 oktober is de 
feestweek van het bos.  
In het Aelmoeseneiebos te 
Gontrode/Landskouter organiseren 
de Bosgidsen t‟Aelmoes op zondag 
12 oktober 2014 een excursie rond 
het nationale thema: de groote 
oorlog. 
 

We zoeken samen naar sporen van 100 jaar geleden en laten je 
kennismaken met de oudstrijders van het bos. 
 
Je vertrekt in kleine groepjes tussen 14u30 en 15u30 op de parking van 
het Labo voor bos en natuur. De volledige wandeling duurt ongeveer 2 uur 
en nadien is er gelegenheid om nog wat na te praten bij een drankje en een 
gebakje.  
 
Waar  Parking van Labo voor natuur en bos, Geraardbergsesteenweg 
267, 9090 Gontrode 
 
Wanneer  zondag 12 oktober 2014 

Start tussen 14u en 15u 
Duur ongeveer 2 ½ uur 

 
Prijs   Gratis 
 
Contact e-mail: taelmoes@telenet.be 

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

mailto:taelmoes@telenet.be
http://www.aelmoeseneiebos.ugent.be/?p=bosgidsen
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In samenwerking met:  
 
 

 

 

Activiteiten Velt Land van Rhode 

Zadenbib en zelf zaden oogsten vrijdag 19/09/2014 om19u30 in de  Bib 
Oosterzele door Frank Van Keirsbilck 

Blauw Kasteel opendeur: zondag 21/09/2014 met Veltstand 

Eind oktober: Geologische wandeling met Vincent Decroock in Sint-Goriks, 
Boembeke 

Leg je eigen kruidentuin aan 09/16/23 maart 2015 door Martine Van Huffel 

in BIB Oosterzele 

Meer info: www.velt.be/landvanrhode 

 

Grote kolonie Dwergvleermuizen ontdekt in Oosterzele 

De Oost-Vlaamse Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt vond in Oosterzele 
een jonge, verdwaalde gewone dwergvleermuis en ging op zoek naar de 
kolonie waar die vleermuis bij hoorde. Zo werd een megakolonie van wel 
220 gewone dwergvleermuizen ontdekt, een record in Oost-Vlaanderen. 
Kolonies van honderden vleermuizen zijn een zeldzaamheid in België. Onder 
meer door alsmaar beter geïsoleerde woningen - en vooral het gebrek aan 
alternatieve schuilplaatsen- gaat de populatie huisbewonende vleermuizen 
achteruit. 
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Dwergvleermuizen huizen graag op zolders of in spouwmuren. De kleine 
diertjes dragen netjes zorg voor hun woonplaats. Vleermuizen knagen 
immers niet en brengen ook geen nestmateriaal aan. Het zijn eerder 
passieve bewoners die zich tevreden stellen met hun verblijfplaats zoals ze 
is. Mensen weten vaak niet dat er vleermuizen in hun huis wonen. Ze komen 
pas aan het licht bij verbouwingswerken of een toevallige ontdekking. Als 
gevolg daarvan sneuvelen er regelmatig kolonies wanneer een gebouw extra 
geïsoleerd of afgebroken wordt. Door gerichte ingrepen - het plaatsen van 
een kast bijvoorbeeld- kunnen vleermuizen een alternatieve schuilplek 
krijgen. 

Daarom is het heel nuttig om actief op zoek te gaan naar vleermuizen en in 
kaart te brengen waar kolonies huizen. Dat levert niet alleen gegevens over 
de verspreiding en het welzijn van vleermuizen op, maar ook over de 
natuur in het algemeen. Vleermuizen zijn namelijk heel goede indicatoren 
voor de kwaliteit van de omliggende biotopen en vormen een ideale 
ecologische barometer. 

De Gewone dwergvleermuis heeft haar naam niet gestolen. Ze is een van de 
kleinste Europese vleermuissoorten. Een volwassen exemplaar heeft een 
vleugelspanwijdte van 180 tot 240 mm en weegt ongeveer 3,5 tot 8 gram. 
De soort is een echte cultuurvolger en komt vooral voor rond bebouwing. 
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Het is een van de meest voorkomende vleermuizen in Vlaanderen. In het 
voorjaar en in de zomer vormen vleermuizen kraamkolonies waarin de 
vrouwtjes samenhokken. De mannetjes worden er doorgaans niet 
toegestaan en leiden dan een solitair bestaan of troepen samen met enkele 
kompanen. Vanaf juni tot midden juli worden jongen geboren, in regel één 
per vrouwtje. Na een zestal weken kunnen de jonge vleermuizen vliegen en 
wat later jagen ze zelfstandig. Een volwassen Dwergvleermuis eet al vlug 
enkele honderden insecten per nacht. In het geval van de pas ontdekte 
megakolonie betekent dat zo‟n 10 miljoen insecten in één seizoen. Op die 
manier houden ze de insectenpopulatie in je tuin onder controle. 

Tijdens het weekend van 29 en 30 augustus zet Natuurpunt vleermuizen 
extra in de kijker met de Nacht van de Vleermuis. Over heel Vlaanderen 
zijn er dan verschillende vleermuizenactiviteiten. Meer informatie vind je 
op www.nachtvandevleermuis.be. 

Meldingen van of 'klachten' over vleermuizen dienen te gebeuren via 
vleermuizenmeldpunt@vlaanderen.be of via het gratis telefoonnummer 
1700 van de Vlaamse Infolijn. Op de website van ANB kan je terecht voor 

alle informatie. 

 

http://www.nachtvandevleermuis.be/
mailto:vleermuizenmeldpunt@vlaanderen.be
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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. 
 

 

NATUURGEBIED 

GONDEBEEK 

(JLE) 

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

FILM IN HET BOS 

 
Zaterdag 23 augustus – start film om 21 uur 
 
Een samenwerking tussen BOS+ en de Minaraad van Melle en Oosterzele. 
Een leuke film voor jong en oud (Brendan and the secret of kells) op een 
unieke buitenlocatie (Aelmoeseneiebos, Geraardsbergsesteenweg 267, 
Gontrode)! Natuurpunt Oosterzele staat in voor een hapje en een drankje. 
 

 
 

Inschrijven is verplicht via de website van BOS+:  www.bosplus.be 
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DAGUITSTAP AVERBODE BOS EN HEIDE 
 

Zondag 24 augustus – 8 uur 
 

Daguitstap richting Averbode bos en heide op de grens tussen de provincies 
Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Afspraak om 8 uur aan de Krefel 
parking in Wetteren. Langslapers kunnen ‟s middags aansluiten aan de abdij 
(rond 13 uur).  

 
 
We doen twee wandelingen : voormiddag ergens in de buurt (waarschijnlijk 
domeinbos Varenbroeken – een tip van de lokale boswachter) en namiddag 
rond de abdij zelf waar we de recente natuurinrichtingswerken gaan 
bekijken. Het natuurgebied is een paar jaar geleden gekocht van de familie 
de Mérode en in beheer bij Natuurpunt.  
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Picknick meebrengen voor over de middag. ‟s Avonds kunnen we eventueel 
iets warms eten in de buurt (gezellig terras als het warm is) of keren we 
direct huiswaarts. Goede stapschoenen nuttig; geen laarzen nodig. Over de 
middag of na de wandeling kan ook nog eens de abdij der Norbertijnen 
bezocht worden. Er is een bezoekerscentrum. 

 

Meer info: Mathieu Wille (mathieu.wille@gmail.com of Danny Maddelein 
(Danny.maddelein@lne.vlaanderen.be) 

 

 WEEK VAN HET BOS 

 
Zondag 12 oktober – 14 tot 15 uur. 

Natuurpunt Oosterzele sluit aan bij de activiteit georganiseerd door 
Bosgidsen t‟ Aelmoes (Excursie in het Aelmoeseneiebos rond het thema de 
Groote Oorlog, zie eerder in deze nieuwsbrief) en verzorgt er een info- en 
drank/eetstandje. 

 

mailto:mathieu.wille@gmail.com
mailto:Danny.maddelein@lne.vlaanderen.be
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De wandeling van bosgidsen t‟ Aelmoes (duur ongeveer 2 1/2 uur) gebeuren 
in kleine groepjes met vertrek tussen 14u30 en 15u30. Voor en na kan je bij 
ons terecht voor een (warm) drankje, een stuk taart en info over onze 
werking. 
 
Waar: Parking van Labo voor natuur en bos, Geraardbergsesteenweg 267, 
9090 Gontrode 
 

 

 

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: 
 
 

AVONTUURLIJK NATUURLIJK! 

 
We hadden jullie nog een foto-reportage beloofd van deze activiteit 
speciaal voor de jeugd. Bij deze: 
 

 

 

 

  

 



 
 
 

 

 
 
 

 
 

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 2014)? 

 
 

Bekijk alle voordelen 
*  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 24,00 € 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 augustus-september 2014 

Augustus     

Zaterdag  23/8 21u Film in het bos  Aelmoeseneiebos 

Zondag 24/8 8u Daguitstap Averbode bos en 
heide 

Krefel parking 
Wetteren 

     

September     

Zondag 12/10 14u-15u Week van het bos Aelmoeseneiebos 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


