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Robuuste natuur aub! 
 
Dag iedereen, 
 
Regen, regen en nog eens regen hebben we gekregen. Klimaatverandering of 
niet, de regen-ellende toont nog maar eens de noodzaak aan van voldoende 
natuur en groen om deze effecten te milderen. 
 
Het gebrek aan brede bermen (en pesticidegebruik en zaaien met de helling 
mee) zorgt op vele plaatsen (bv. aan de Duivelskapelweg in Balegem) bij elke 
stevige bui voor modderstromen en hopen overlast bij de omwoners. En 
niemand lijkt hier tegen op te treden. 
 
Ook waterlopen traden her en der in Vlaanderen buiten hun oevers. Naar 
aanleiding hiervan las ik in de krant dat er nog altijd vergunningen in 
overstromingsgevoelig gebied uitgereikt werden. Begrijpe wie begrijpe kan! 
Laat ons eindelijk voldoende ruimte maken voor water en natuur want we 
zullen dit meer en meer nodig hebben. 
 
In dezelfde context reageerden we onlangs (opnieuw) tegen de geplande 
bomenkap in de Hofkouterwijk. Bewoners kwamen hiertegen in actie en 
klopten bij ons aan voor steun. We vinden het anno 2016 een heel slecht idee 
om zonder grondige reden en zonder enige doordachte visie zo’n drastische 
bomenkap uit te voeren. We kunnen alleen maar hopen dat het bestuur 
gehoor geeft aan het protest en niet te koppig is om een en ander nog bij te 
sturen. 
 
Nu de zomer eindelijk lijkt door te breken wensen we jullie rijkelijk zon en 
een deugddoende vakantie, hier of in andere oorden. 
 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief en hopelijk tot binnenkort, mathieu 
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Bever heeft het naar zijn zin in Vlaanderen 

 

Begin dit jaar schreven we dat er sinds 2009 voor bijna 99.300 euro schade 
door bevers veroorzaakt aan landbouwpercelen vergoed werd. Via een 
nieuwe vraag aan minister Joke Schauvliege verwerft Vlaams parlementslid 
Gwenny De Vroe (Open Vld) meer inzicht in de beverpopulatie in Vlaanderen. 
Het aantal territoria werd begin dit jaar op 102 geschat, wat 13 procent meer 
is dan in 2014. De aangroei situeert zich in de bekkens van Dijle, Zenne, Maas 
en Nete. Waterbeheerders houden rekening met stijgende kosten om schade 
door bevers te beperken of ongedaan te maken. 

De bever werd in 2003 op de Dijle uitgezet en lijkt aan een westwaartse 
uitbreiding bezig. Vlaanderen probeert zorg te dragen voor de 
ontwikkelingskansen van de beverpopulatie. In het kader daarvan werd het 
soortenbeschermingsprogramma voor de bever goedgekeurd op 27 mei 2015. 
Keerzijde van de medaille is dat een groeiende beverpopulatie kan zorgen 
voor schade aan de landbouw. Daarom wordt beverschade vergoed via het 
Agentschap voor Natuur en Bos. 

UIT HET NIEUWS 
Een kort overzicht van het groot en klein (leuk en triest) 
natuurnieuws 
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Ten opzichte van de telling in 2014 is het aantal beverterritoria in Vlaanderen 
met 13 procent toegenomen. Deze aangroei is het sterkst in de bekkens van 
Dijle, Zenne, Maas en Nete. In de overige bekkens werden geen significante 
uitbreidingen waargenomen. In twee nieuwe bekkens werden vorig jaar 
bevers waargenomen, ter hoogte van Oudenaarde in dat van de Bovenschelde 
en ter hoogte van Deinze in de Leie. Mogelijk gaat het om één exemplaar dat 
de regio verkent. In de loop van 2016 zal duidelijk worden of de 
beverpopulatie effectief uitbreidt naar het westen van onze regio. Volgens 
minister Schauvliege gaat men er nu vanuit dat de beverpopulatie in Oost-
Vlaanderen zich niet uitbreidt, enkel verplaatst. 

Op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe (Open Vld) 
schetst de minister ook de historiek van de uitbetaalde schadevergoedingen. 
De piek in 2013 was te wijten aan rundvee dat besmet werd met leverbot 
door te grazen op langdurig overstroomde weiden. De uitbetaalde 
schadebedragen in 2014 en 2015 bleven telkens onder de 10.000 euro. “De 
schade blijft met andere woorden onder controle”, aldus de minister, “al 
staat hier wel een grotere inspanning van de waterbeheerders tegenover. 
Naarmate de beverpopulatie toeneemt, groeien ook de kosten die 
waterbeheerders maken om schade te beperken of ongedaan te maken. 
Iedere interventie in het geval van een beverdam kost ongeveer 1.000 euro.”. 

Velt vindt dat particulier zonder pesticide kan en moet 

 

Op een moment dat de onkruidverdelger glyfosaat niet uit het nieuws is weg 
te slaan, geeft de Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren (Velt) de 
aftrap van een campagne die particulier gebruik van pesticiden ontraadt. 
Opzet is vijf jaar lang campagne te voeren in Vlaanderen en Nederland om in 
2020 alle pesticiden uit de winkelrekken te hebben. “We lanceren de 
campagne bewust een dag voor Europa al dan niet een toelating geeft aan 
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glyfosaat, de actieve stof in pesticiden zoals RoundUp”, zegt coördinator 
Barbara Creemers. “Want voor ons is het duidelijk: pesticiden zijn niet alleen 
schadelijk voor mens, dier en milieu, maar gewoonweg overbodig in je tuin.” 

Het al dan niet kankerverwekkend zijn van glyfosaat leidde de voorbije 
maanden tot een welles-nietesspelletje dat eigenlijk nergens voor nodig is, 
vindt Velt, aangezien zowel particulieren, bedrijven als openbare besturen 
makkelijk zonder de stof kunnen. "Biologische landbouwers tonen jaar na jaar 
dat er zonder pesticiden oogsten gehaald worden die ons in staat stellen om 
de wereldbevolking te voeden", zegt de vereniging. "Er bestaan heel wat 
milieuvriendelijke alternatieven." 

Die alternatieven zouden eigenlijk zelfs een vanzelfsprekendheid moeten 
zijn, zegt Barbara Creemers, die de nieuwe Velt-campagne coördineert. "We 
willen een samenleving waarin de pesticidenrekken in de winkels leeg zijn en 
een overheid die ons daarin steunt", zegt ze. "Velt toont al meer dan 40 jaar 
hoe het anders kan. We willen mensen helpen die vragen hebben over de 
ecologische bestrijding van onkruiden en ongewenste belagers, maar ook de 
pesticidenvrije oppervlakte in Vlaanderen en Nederland in kaart brengen en 
die zien groeien de komende vijf jaar." 

"Onderzoeken bewijzen de schadelijke effecten van pesticiden", zegt Velt-
expert Geert Gommers. "Daarom kunnen we niet anders dan campagne 
voeren. Er zijn de hormoonverstorende effecten en de residuen in voeding 
waarvoor geldt dat 1 plus 1 gelijk is aan 4 als het over pesticiden gaat. Tel 
daarbij de belastende effecten van pesticiden op ons milieu en je ziet 
waarom we zo verontwaardigd zijn. Je weet waar je pesticiden spuit, maar 
niet waar ze overal terechtkomen. We stellen ons daarenboven vragen over 
de vaak erg moeilijke instructies op verpakkingen van pesticiden. Cijfers van 
de Universiteit Gent tot slot tonen aan dat 30 procent van de ondervraagde 
particuliere gebruikers resten en spoelwater van pesticiden gewoon door de 
gootsteen kappen, wat een gigantisch vervuilend effect heeft op ons 
grondwater." 

Velt vraagt de medewerking van al wie nu al pesticidenvrij tuiniert. Zij 
kunnen een bordje met de slogan 'Ik tuinier met respect voor plant en dier' 
aanvragen via de website van Velt en daarmee het zorgen voor een gezonde 
tuin promoten. In het weekend van 4 en 5 juni houden meer dan 200 
ecologische tuinen in Vlaanderen en Nederland opendeur om te tonen hoe je 
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pesticidenvrij kunt tuinieren. In het najaar komt er een ‘Smoestuinshow’ met 
Low Impactman Steven Vromman. 

Bosgidsen t’ Aelmoes: Populaire paddenstoelen 

 

 
 
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. 
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Waar en wanneer:zondag 18 
september‘16 om 14.30 uur op de 
parking van het Labo voor Bos & Natuur 
van de 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 

kinderwagens. Aangepaste kledij, laarzen of stevig schoeiselzijn een 
aanrader.  
In samenwerking met:  

 
 
 
 

 
 

Ook repelsteeltje gezien? 
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Heb je ook de prachtige bloeiende berm aan de Pastoor De Vosstraat in 

Balegem gezien met naast Sint Janskruid en knoopkruid vooral ook het 

blauwbloeiende Rapunzelklokje. 

Rapunzelklokje of repelsteeltje (Campanula rapunculus) is een plant uit 

de klokjesfamilie (Campanulaceae), die ook talrijke tuinplanten omvat. De 

plant groeit op kalkhoudende zandgrond. Deze plant is wettelijk beschermd 

en staat op de rode lijst. 

De 30-50 cm hoge plant heeft een kantige en licht behaarde stengel. 

De wortel is vlezig. De rozetbladeren zijn kort eirond en getand. De duidelijk 

klokjesvormige bloemen zijn 2-3 cm lang en gesteeld. De kelkslippen zijn lijn 

tot priemvormig. De bloemkleur is lichtpaars of een enkele maal wit. Aan de 

voet van de bloemsteel lijken tweeschutblaadjes te groeien. 

 

Op naar de 100.000 leden: Breng een nieuw lid aan en deel in de 
prijzen! 
 

 

Natuurpunt blijft groeien. Niet in het minst wat ons aantal leden betreft. Na 
een periode van stagnatie rond 87.000 leden, kenden we de voorbije jaren 
weer een forse toename. In 2014 klokten we af op 95.000 leden. Eind 2015 
bestond onze grote Natuurpunt familie uit maar liefst 97.000 leden. Daarmee 
zijn we de grootste natuurvereniging in Vlaanderen. 

Samen zorgen we ervoor dat de natuur in Vlaanderen niet verder verdwijnt. 
Zo beheren we momenteel zo’n 22 000 hectare, verspreid over meer dan 500 
natuurgebieden waar je heerlijk kan wandelen, fietsen en genieten van de 
natuur. Bovendien praten we ook met de overheid en vragen we voor meer 
beschermingsmaatregelingen en een stop op het verdwijnen van de open 
ruimte. 
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In 2016, het jaar waarin Natuurpunt 15 jaar bestaat, hebben we een 
historisch doel voor ogen: 100.000 leden. Dit zal lukken! Daar zijn we rotsvast 
van overtuigd. Ook jij kan meehelpen! Geef onze boodschap door en vertel 
iedereen die het wil horen dat je lid kan worden van Natuurpunt, met tal van 
voordelen, voor slechts €27 per jaar. Je kan ook zelf een lidmaatschap 
cadeau geven! Alle info kan je vinden op 
www.natuurpuntoosterzele.be/lidworden. Samen maken we het verschil! 

Momenteel loopt door Natuurpunt nationaal een actie waarbij voor 
nieuwe leden door de lokale afdeling geworven een grotere afdracht van 
het lidgeld naar de lokale werking gaat. We willen onze leden graag hierin 
laten delen: Breng je als lid van NPO een nieuw lid aan, dan val je in de 
prijzen! Breng je voor eind augustus een nieuw lid aan dan mag je gratis 
(1 persoon per gezin) naar de gezinsactiviteit in september! Opgelet 
nieuwe leden moeten aangebracht worden via bovenstaande link, of door 
alle info per mail naar ons door te sturen. 

 

 

Nieuw: Zomerse werkmomenten @Gondebeek! 

Vanaf deze zomer houden we geregeld werkmomenten in ons Gondebeek 
natuurgebied. Heb je zin om af en toe met ons een uurtje te komen helpen 
in een rustige groene omgeving, kom dan zeker naar een van de volgende 
werkmomenten: 

2e woensdag van de maand (’s avonds vanaf 19u): 10 augustus  

Laatste zaterdag van de maand (’s morgens 9u-12u): 30 juli, 27 augustus 

Iedereen komt en blijft zo lang als hij kan. Vraag gerust een vriend(in) mee. 
Een natje en een droogje meebrengen kan ook. Op die manier wordt het licht 
werk! 

NATUURGEBIED 

GONDEBEEK 

(JLE) 

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



Jaargang 23 nummer 3 

 

 

 
 

 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 10 

 

Oosterzele 

Komende activiteiten: 
 

BIOTOOPSTUDIE GONDEBEEK (VLINDERTELWEEKEND) 

 
Zaterdag 6 augustus 2016 (14u) 

De komende jaren willen we ons natuurgebied systematisch inventariseren 
en de resultaten ingeven op “waarnemingen.be”. Zo kunnen we het beheer 
hierop afstemmen en omgekeerd het effect van beheersmaatregelen op de 
soortenrijkdom evalueren. 

 

Het eerste weekend van augustus gaan we een eerste keer aan de slag. 
Kruidige planten staan dan nog mooi in bloei. Tijdens dit nationaal 
vlindertelweekend geven we natuurlijk ook extra aandacht aan deze 
prachtige insecten. De bedoeling is om dergelijke opnames verschillende 
keren over de verschillende seizoenen te herhalen. 

Wil je dus leren hoe je planten en dieren op naam kan brengen, of heb je 
reeds enige voorkennis, maakt niet uit, iedereen is welkom. Als je dat hebt, 
komt een flora, insecten- of andere gids zeker van pas. 

Afspraak aan de percelen in de Neerstraat (Gontrode) om 14 uur stipt. Na 
een natte periode kunnen laarzen aangewezen zijn! 
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NATUUR.CAFÉ BIJ FILM IN HET BOS 

 
Vrijdag 19 augustus 2016 (Deuren open: 20u, Filmvertoning: 21u) 
 
Naar goede gewoonte gaat ons café weer open ter gelegenheid van Film in 
het Bos. Zin in een leuke familiefilm op unieke locatie? kom dan zeker af. Wij 
zorgen voor een frisse pint, warme soep en een eerlijke knabbel. 
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GEZINSDAG MET PICNIC IN DE KAAIHOEVE 

 
Zondag 11 september 2016 (10u30 – 14u30) 
 

 
 
In het educatief centrum de Kaaihoeve kan je heel wat ontdekken, leren, 
experimenteren en beleven. Samen met onze jongste leden van de afdeling 
ondernemen we er een spannende tocht op zoek naar al wat kriebelt en 
wiebelt. Terwijl je kleine telg zich in deze wondere wereld verdiept, kan je 
ervoor kiezen om zelf de Oude Schelde, de Kaaimeersen en de steilrand van 
de Scheldevallei te gaan verkennen (5 km). 
 
Breng zeker je picnic-deken mee: vanaf 11.30 u spreiden we die gezellig uit 
in de tuin van de Kaaihoeve. Natuurpunt Oosterzele verwent met een vers 
broodje, een kaasje en een glaasje wijn of gerstenat om de voormiddag door 
te spoelen. Intussen kunnen de kinderen zich amuseren in de groene, 
avontuurlijke speelzone of zich riskeren aan het blotevoetenpad. En zit het 
weer even niet mee, dan kunnen we gezellig binnen alles verorberen. 
 
Waar de Kaaihoeve, Oude Scheldestraat 16 - 9630 Meilegem 
 
Vooraf inschrijven verplicht via mail naar Mathieu.wille@gmail.com.  
 
Om de kosten van de picnic te dragen vragen we een bescheiden bijdrage van 
7 euro per volwassene en 4 euro per kind vanaf 4 jaar. 
 

mailto:Mathieu.wille@gmail.com
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NATUUR.CAFÉ BIJ WEEK VAN HET BOS 

 
Zondag 9 oktober 2016 (Aelmoeseneiebos, 14u, nog te bevestigen) 
 
Ook tijdens de week van het bos zetten we weer ons Café op. Een warme tas 
koffie of thee met een stukje taart, of liever wat sterkers vooraleer de 
wandeling aan te vatten, bij ons kan je terecht. 
 
De geleide wandeling door Bosgidsen ’t Aelmoes gaat door in het 
Aelmoeseneiebos (afspraak aan de parking van het Labo voor bos en Natuur, 
Geraardbergsesteenweg 267, Gontrode). Het thema en praktische afspraken 
voor de wandeling worden later nog doorgegeven. Zet alvast deze datum in 
je agenda! 
 
Meer info: mathieu@natuurpuntoosterzele.be 
 
 

PADDENSTOELENWANDELING IN DE MAKEGEMSE BOSSEN 

 
Zondag 16 oktober 2016 (14u) 
 
Wil je iets bijleren over zwammen en paddenstoelen, onze specialist Dirk 
Fiers neemt ons mee op paddenstoelentocht door de Makegemse bossen.  
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Afspraak om 14u stipt aan de ingang van het Heiliggeestgoed aan de Bosstraat 
in Merelbeke (naast brasserie de Zoete Zonde). Laarzen kunnen aangewezen 
zijn! 
 
Meer info: dirk.fiers@skynet.be 
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Piet Van der Veken 
 

Stationsstraat 11 
9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 

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

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

GEBOORTE VAN EEN NATUURGEBIED 

 

Toegegeven, over de datum hadden we iets langer kunnen nadenken 
want het was niet enkel moederdag, maar het viel ook nog eens samen 
met het lang weekend van Hemelvaart waardoor ongetwijfeld veel 
mensen andere plannen hadden. De opkomst was dan ook eerder 
beperkt, maar dat mocht de pret niet drukken. Met een tiental 
geïnteresseerden verkenden we diverse biotopen in de 
Gondebeekvallei. We genoten van het nat grasland met zijn prachtige 
dotterbloemvegetatie, het stukje pril beekbegeleidend bos, de ruigte 
met verspreide zomereiken die door de Gaai zijn uitgezaaid en nog veel 
meer. We bezochten ook een stukje oud bos dat vroeger deel uit maakte 
van het Aelmoeseneiebos. Door de aanleg van de spoorlijn Gent-
Geraardsbergen kwam dat stukje bos een beetje geïsoleerd te liggen 
tussen de rails en de Gondebeek. De vrij jonge bomen en het overwicht 
aan populieren doen vermoeden dat het hier om een recent bos gaat, 
maar de kruidlaag wijst in een andere richting. Gevlekte aronskelk, 
eenbes, slanke sleutelbloem, muskuskruid, salomonszegel en nog veel 
andere oud-bosplanten bevestigden de echte leeftijd van dit stukje bos. 
We hebben er zelfs een plant gevonden die niemand van de groep eerder 
had gezien. Na determinatie bleek het om heelkruid te gaan, een eerder 
zeldzame soort die in de rode lijst voor Vlaanderen opgenomen is. Op 
die lijst komen plantensoorten voor die met uitsterving bedreigd worden 
en/of beschermd zijn. Een extra troef dus voor de Gondebeekvallei en 
een bijkomende reden om het leven in onze schaarse natuur met de 
nodige zorg te omringen. 
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Ringen van kerk- en steenuiltjes (door Janne) 

 
Het is woensdag 1 juni en ik heb een mail gekregen dat ik mee mag met het 
ringen van de “uilskuikens”.Ik ben als een kind zo blij temeer omdat ik heel 
graag uilen zie. 
En de kans om ze van dichtbij te kunnen zien wil ik niet voorbij laten gaan,dus 
op naar de afgesproken hoeve waar de nestkast zich bevindt van de 
Kerkuilen, hoog in de schuur op een balk. 
Ik en nog een klein aantal mensen wachten gespannen af en we zijn muisstil. 
Tja… de moeder zit nog op haar eieren en dat duurt nog enkele weken 
voordat ze geringd kunnen worden. 
Dus op naar de volgende locatie,daar hebben we meer geluk want in de 
schuur boven een paardenstal zitten 5 jonge Kerkuilen in de nestkast. Zooo 
mooi, de ohhs en de ahhs van ons allemaal. 



Jaargang 23 nummer 3 

 

 

 
 

 

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

 

Oosterzele 

Ik zie veel dons in de emmer en dan ook gezichtjes,eigenlijk lijken jonge 
uilen op oude mannetjes,pas op ik heb niets tegen oude mannetjes,maar zeg 
nou zelf. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
De kuikens worden na het ringen verdeeld in onze handen voor een groepsfoto 
en trots tonen we het “donzige gezelschap" aan de fotograaf. Snel worden ze 
terug gezet om ze zo min mogelijk te verstoren. 
 
We gaan weer naar een andere plek en dat is de boomhut van een Steenuiltje. 
De moeder zit bij haar jongen en wordt ook geringd. Ik mag haar even 
vasthouden terwijl ook haar drie donzige kuikens voorzien worden van een 
ring. 
Intussen kijk ik naar haar prachtige groengele ogen met haar scherpe blik, ze 
is klein ±20 cm maar heeft flinke klauwen. Ze worden door ons bewonderd 
en dan worden ze snel weer in hun boomhut terug gezet. 
 
We gaan naar ons laatste adres van een Steenuilenfamilie. 
Er zitten driedonskuikens in de nestkast lekker dicht tegen elkaar, heel 
vertederend. 
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Ook zij krijgen een ring en we laten ze verder met rust. 
Volgens Dirk is het een goed uilenjaar, dat hangt namelijk sterk af van de 
hoeveelheid muizen die er zijn. Het ringen zit erop voor deze avond, het 
begint wat te miezeren en te schemeren. 
En ik? Ik keer weer huiswaarts maaaaar met een hele mooie ervaring rijker! 
 
Janne 
 

 
Update: 2016 belooft een goed jaar te worden voor onze uilen. De kerkuilen 
in onze nestbakken brachten dit jaar niet minder dan 11 kuikens groot en bij 
de steenuiltjes konden we 6 jongen ringen. Dat waren meteen ook de eerste 
steenuilkuikens die we in Oosterzele mochten ringen. De beloning voor een 
volgehouden beschermingsproject. 
 



 
 
 

 

 

 
 

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 
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Activiteiten juli – september - oktober 2016 

Augustus     

Zaterdag 6 augustus 14u Biotoopstudie Gondebeek Neerstraat 
(Gontrode) 

Vrijdag  19 augustus 20u Natuur.Café Film in het bos Labo voor bos en 
natuur 
(Gontrode) 

September     

Zondag 11 
september 

10u30 Gezinsdag in de Kaaihoeve De Kaaihoeve 

     

Oktober     

Zondag 9 oktober 14u Natuur.Café Week van het 
bos 

Labo voor bos en 
natuur 
(Gontrode) 

Zondag  16 oktober 14u Paddestoelenwandeling Ingang 
Heiliggeestgoed 

 

  



 
 
 

 

 
 
 

 


