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Essers en Co 
 
Het zal u wellicht niet ontgaan zijn, de ganse discussie over de 
uitbreidingsplannen van transportbedrijf Essers in Genk, met in de 
hoofdrollen cabaratier Wouter Deprez en minister van “natuur” en landbouw 
Joke Schauvliege. Door die plannen zouden 12 ha natuurgebied, nota bene in 
europees beschermd  NATURA 2000 gebied,  op de schop gaan. Waar NATURA 
2000 voor staat en wat het inhoudt kom je verder in de nieuwsbrief te weten. 
Wil je meer weten over de zaak Essers dan raden we je aan even te gaan 
kijken bij BOS+ (www.bosplus.be). 
 
Los van deze specifieke zaak echter vind ik dat toch stilaan het besef zou 
moeten komen bij beleidsmakers, politici, bedrijfsleiders, maar evenzeer bij 
de gewone burger, dat de laatste restanten natuur die ons in Vlaanderen nog 
resten onvoorwaardelijk zouden moeten behouden en beschermd worden. 
Kijk om je heen en de toenemende verstedelijking is alomtegenwoordig. De 
moderne industriële landbouw met monoculturen en pesticidengebruik laat 
geen natuur meer toe. Openbaar groen moet liefst minuscuul en 
gemanicuurd. De meeste tuinen zijn al even steriel. Het is tragisch dat bij 
conflicten m.b.t. ruimtegebruik, natuur nog steeds het onderspit delft omdat 
dit de makkelijkste weg lijkt. Hoog tijd dat natuur echt naar waarde geschat 
wordt en alle functies en (ecosysteem)diensten zoals uiteraard recreatie en 
natuurbeleving, maar evenzeer voor effecten op waterhuishouding en 
waterzuivering, luchtkwaliteit, klimaatproblematiek, bestuiving van 
gewassen, … in rekening gebracht worden. Bij de afweging zou de balans dan 
wel eens de andere richting kunnen uitslaan. 
 
Met Natuurpunt Oosterzele werken we momenteel hard aan ons natuurgebied 
Gondebeek in Landskouter. Recent konden we opnieuw een stukje bos 
aankopen. Door de verminderde bijdrage van de overheid en de stijging van 
het percentage restfinanciering die de lokale afdelingen moeten bijdragen, 
is aankoop van natuur niet evident meer. We plannen hiervoor dan ook in 
2016 een fondsenwervings-actie. Originele ideeën hiervoor zijn zeker 
welkom! De aankoop en het beheer van onze percelen stemmen we zo veel 
mogelijk af op de andere beheerders in het gebied (Agentschap voor Natuur 
en Bos en Universiteit Gent) om zo op termijn tot een groter aaneensluitend 
natuurgebied te komen. Omdat we vinden dat natuur toegankelijk moet zijn, 
maken we ook werk van de openstelling: op 21 november, Dag van de Natuur, 
houden we een werkdag om een eerste wandeltraject aan te leggen. Hierbij 
zal een verbinding gemaakt worden tussen de Neerstraat en het station van 

http://www.bosplus.be/
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Gontrode. Dus heb je zin om een paar uur in de natuur te vertoeven? Jouw 
hulp is meer dan welkom op 21 november! 
 
Tot binnenkort, Mathieu 
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Bijna 82.000 ondertekenaars voor 'natuur in de buurt' 

Vlaams minister van Natuur, Omgeving en Landbouw Joke Schauvliege heeft 
een boek met bijna 82.000 handtekeningen in ontvangst genomen van 
Natuurpunt, vzw Durme en Limburgs Landschap, de drie terreinbeherende 
verenigingen in Vlaanderen. De natuurverenigingen en ondertekenaars hopen 
dat minister Schauvliege kleine natuurgebieden niet laat vallen in de 
uitvoeringsbesluiten van het nieuwe natuurdecreet. De minister verklaarde 
dat ze dat niet van plan is. 

Meer dan honderd vrijwilligers van de drie verenigingen verzamelden op het 
Koningin Maria Hendrikaplein in Gent en hielden actieborden omhoog met 
verwijzingen naar de kleine natuurgebieden waarin ze actief zijn. De 
overhandiging van het boek met de 81.987 handtekeningen uit de petitie 
vormde het slot van de actie "Red de natuur in je buurt". 

De opmaak van uitvoeringsbesluiten, in navolging van het nieuwe 
natuurdecreet, vormden de aanleiding van de actie. "Door de focus te leggen 
op Europese natuur dreigen vooral kleine natuurreservaten en 
natuurgebieden die samen met gemeenten beheerd worden, uit de boot te 
vallen", zeggen de verenigingen. "Mochten de plannen van de administratie 
onverkort uitgevoerd worden, dan zou niet minder dan één derde van alle 
natuurgebieden belangrijke middelen voor het onderhoud en de openstelling 
verliezen." De verenigingen wijzen erop dat de meeste van de 
natuurgebieden organisch gegroeid zijn op initiatief van de buurtbewoners. 
"Die inspanningen hebben de voorbije jaren tot een groen netwerk van 
honderden natuurreservaten geleid." 

Minister Schauvliege herhaalde dat "natuur in de buurt" ook voor haar 
belangrijk is. "Maar iedereen die aan natuurbeheer doet, weliswaar met 
dezelfde kwaliteitseisen, moet dezelfde subsidies kunnen krijgen", zei 
Schauvliege. "We gaan de subsidiepot niet afbouwen en ook geen subsidies 
afschaffen voor kleine natuurgebieden. Er zullen alleen meer mogelijkheden 
voor meer mensen zijn." Op het kabinet van de minister is voorts te horen 

UIT HET NIEUWS 
Een kort overzicht van het groot en klein (leuk en triest) 
natuurnieuws (NDS) 
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dat de uitvoeringsbesluiten dit najaar goedgekeurd worden. Het overleg met 
de terreinbeherende verenigingen loopt nog. 

Wilde bijen verhogen productie appels en blauwe bessen 
 
Wilde bijen leveren een aanzienlijke bijdrage aan de productiewaarde van 
appels en blauwe bessen. Volgens een nieuwe studie van Alterra Wageningen 
UR in opdracht van de Nederlandse overheid gaat het jaarlijks om een 
meerwaarde van duizenden euro’s per hectare. Voor de Nederlandse Elstar-
teelt komt dat neer op 16 tot 20 miljoen euro. Hoewel wilde bijen in minder 
grote aantallen voorkomen dan honingbijen, nemen ze meer dan de helft van 
de totale bestuiving van appelbloesems voor hun rekening, zo blijkt. 
Bestuivende insecten zijn onmisbaar in de fruitteelt, maar over het aandeel 
van de honderden soorten wilde bijen in het bestuivingsproces waren 
vooralsnog niet veel gedetailleerde studies beschikbaar. Daarom bestelde het 
Nederlandse ministerie van Economische Zaken bij de belangrijkste 
landbouwuniversiteit van het land, Alterra Wageningen UR, EIS 
Kenniscentrum Insecten en Naturalis, een studie die de impact van wilde 
bijen op de productiewaarde van appels en blauwe bessen weergeeft. 
 
Op enkele tientallen bedrijven werd de bijdrage van wilde bestuivers 
onderzocht op basis van de opbrengst van appels (het ras Elstar) en blauwe 
bessen (de rassen Duke en Liberty). Door bepaalde bloemen af te schermen 
met fijn gaas, kon worden nagegaan welk deel van de opbrengst afhankelijk 
is van bestuiving door onder meer wilde bijen. Uit de resultaten bleek dat 
wilde bijen niet alleen voor een flink hoger aantal kilogrammen vruchten 
zorgen, maar ook dat de vruchten van een hogere kwaliteit waren. De appels 
werden groter, en in sommige jaren ook beter van vorm, waardoor een groter 
percentage vruchten in de hoogste kwaliteitsklasse terechtkwam. 
 
Wilde bijen spelen daarbij een opvallend grote rol. “Wilde bijen blijken veel 
beter te presteren dan honingbijen in de overdracht van pollen op bloesems 
van Elstar-appelbomen,” zegt Alterra-onderzoeker Arjen de Groot. “Hoewel 
ze in minder grote aantallen voorkomen dan honingbijen, nemen ze meer dan 
de helft van de totale bestuiving van appelbloesems voor hun rekening.” 
Daardoor maakt de bijdrage van wilde bestuivers mogelijk zelfs het verschil 
tussen een rendabele of een niet-rendabele Elstar-teelt. En ook bij blauwe 
bessen is het effect groot: de netto winst lijkt daar ongeveer 12 procent lager 
uit te vallen als wilde bijen zouden ontbreken. 
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Deze resultaten zijn belangrijk volgens de onderzoekers omdat naast de 
honingbijen ook veel soorten wilde bijen onder enorme druk staan. Wat te 
doen als fruitteler? Behoud of vergroot de bloemenrijkdom rondom de 
percelen of tussen gewasrijen en plant bloeiende houtige gewassen langs 
perceelranden en op overhoeken, zo adviseren de onderzoekers. 
 
Volledig natuurherstel Leie heeft breed draagvlak 
 
Natuurorganisatie Natuurpunt heeft al 15.000 handtekeningen ingezameld 
met haar petitie ‘Help de Leie’. De organisatie wil daarmee bewijzen dat er 
een breed draagvlak bestaat voor het natuurherstel van 500 hectare dat in 
2006 werd aangekondigd door de Vlaamse overheid als compensatie voor het 
Seine-Scheldeproject. “Je merkt dat dit leeft onder de bevolking, want 
iedereen die wij hebben aangesproken was duidelijk voor het volledige 
herstel van de natuur rond de Leie”, aldus Koen Houthoofd van Natuurpunt 
Deize-Zulte. Eerder had minister Joke Schauvliege al laten weten dat een 
volledig herstel te ingrijpende gevolgen zou hebben voor 125 
landbouwbedrijven. 
 
Eind vorig jaar werd duidelijk dat er in het natuurproject Rivierherstel Leie 
300 en geen 500 hectare aan nieuw natuurgebied bijkomt. Die 
natuurgebieden werden beloofd in het kader van het Seine-Scheldeproject 
dat de Leie bevaarbaar moet maken voor grotere schepen. Maar uit een 
landbouweffectenrapport bleek dat zowat 125 landbouwbedrijven getroffen 
zouden worden door het natuurherstel. Voor de zestien bedrijven die het 
zwaarst getroffen worden, staat er 194 hectare op het spel. En dus werd de 
oorspronkelijke ambitie van 500 hectare teruggeschroefd naar 300. 
 
Dat was niet naar de zin van Natuurpunt, dat met ‘Help de Leie’ een petitie 
op touw zette om de minister toch nog te overhalen om voor een volledig 
herstel van de Leie te opteren. Ondertussen verzamelde de organisatie 
15.000 handtekeningen. "Hiermee geven we een krachtig signaal dat de 
inwoners het beloofde natuurherstel van 500 hectare willen", aldus voorzitter 
van Natuurpunt Deinze-Zulte Koen Houthoofd die de petitie overhandigde aan 
burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) en minister van Landbouw en Natuur 
Joke Schauvliege. "En binnenkort stappen we naar minister Ben Weyts." 
 
"Over de jaren heen werd het Leielandschap grotendeels vernield door de 
opkomende industrie, vooral in het deel van West-Vlaanderen”, aldus nog 
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Houthoofd. “De dag van vandaag schiet er niet veel meer over van de 
natuurlijke Leievallei. De meeste 'natte Leiemeersen' werden gedraineerd, 
opgevuld met slib, of werden een stortplaats. Quasi alle gronden werden 
nadien omgezet in intensieve landbouwgrond. Die krijgen veel mest en 
sproeistoffen te verwerken. De landbouwers die grond moeten afstaan voor 
het herstel, moeten uiteraard wel vergoed worden." 
"Het typische beeld van de Leie en haar meersen en meanders zal blijven", 
reageert minister Schauvliege. "We zullen 300 hectare extra natuur langsheen 
de rivier creëren. Een eerdere Vlaamse regering had 500 hectare extra natuur 
in het vooruitzicht gesteld, maar na een effectenonderzoek bleek dat dit te 
ingrijpend zou zijn voor 125 landbouwers. Wij zoeken steeds naar een 
leefbaar evenwicht tussen landbouw en natuur." 
 
Pesticidengebruik daalt niet meer 
 
De dalende evolutie van het pesticidegebruik in Vlaanderen is vorig jaar 
gestopt. De belangrijkste verantwoordelijke daarvoor is de onkruidtrein van 
spoorwegbeheerder Infrabel, die de spoorwegbermen vrijwaart van onkruid. 
Toch zou de impact op het milieu minder sterk zijn. 
 
Dat schrijft Het Nieuwsblad op Zondag. Tussen 2011 en 2013 was er een 
opvallende daling van het pesticidegebruik bij openbare besturen: van 15.369 
kilogram werkzame stof, tot 9.331. Maar die trend stopte in 2014, zo blijkt 
uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). 
 
De gemeenten verminderden hun gebruik wel met 15 procent, maar dat werd 
tenietgedaan door Infrabel. De onkruidtrein sproeide in 2014 namelijk 3.440 
kilogram pesticiden, tegen 2.600 kilogram een jaar eerder. 
 
De spoorwegbeheerder wijt de stijging aan de groei van de planten langs de 
spoorweg. ‘Die was in 2014 veel sterker dan het jaar daarvoor’, zegt 
woordvoerder Frédéric Petit. ‘Er is inderdaad een kwantitatieve stijging in 
de hoeveelheid van het aantal pesticiden in 2014, maar kwalitatief is er een 
lichte daling voor de impact van het milieu. Infrabel maakt immers steeds 
meer en meer gebruik van minder schadelijke stoffen voor het milieu’, 
nuanceert hij nog. 
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Onkruidtrein van Infrabel  
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NATURA 2000 – Europese natuur ook in Oosterzele 

 
 
Ken jij Natura 2000 al? Het is een project van de Europese Unie met als doel 
de achteruitgang van de natuur in Europa tegen te gaan en de toekomst van 
Europa’s meest kwetsbare dieren- en plantensoorten te verzekeren. Om dit 
te kunnen realiseren moeten dieren en planten de nodige ruimte krijgen. 
Natura 2000 bestaat daarom uit een netwerk van natuurgebieden dat zich 
uitstrekt over de gehele Europese Unie. In deze gebieden moet de natuur 
verplicht voorrang krijgen. Dit betekent echter niet dat er enkel plaats is 
voor natuur. Zo blijft bijvoorbeeld landbouw, of zelfs wonen of industrie  in 
bepaalde gevallen mogelijk, maar enkel als er op duurzame wijze wordt 
omgegaan met de natuur. Zo kan het bijvoorbeeld dat veebedrijven hun 
uitstoot van stikstof moeten beperken in of grenzend aan Natura 2000 gebied. 
Welke gebieden tot Natura 2000 behoren en de specifieke doelen die men 
hier wil verwezenlijken, moeten alle lidstaten zelf bepalen op basis van 
criteria opgesteld door de Europese Unie. Momenteel staat de teller op bijna 
26000 gebieden. Samen hebben ze een oppervlakte van meer dan 750 000 
km2. Dat is ongeveer 18% van het grondgebied van de Europese Unie. 
 
Ook in België kom je Natura 2000 tegen. De Vlaamse Overheid heeft ongeveer 
12% van haar grondgebied tot Natura 2000-gebieden benoemd. Al deze 
gebieden werden onderverdeeld in 38 zogenaamde Speciale 
Beschermingszones (SBZ). Per SBZ werd bepaald welke dier- en 
plantensoorten men prioritair zal beschermen en welke maatregelen hiervoor 
nodig zijn. Voor het opstellen van deze natuurdoelen werden allerlei partijen 
betrokken, zoals Boerenbond, ABS, Voka, Unizo, jagers, private land- en 
boseigenaars en Natuurpunt. Zo zouden alle sectoren moeten weten hoe het 
beleid vorm krijgt en wat ze kunnen bijdragen. Uiteindelijk werden in april 
2014 alle natuurdoelen goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. De volgende 
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stap is nu de realisatie van de natuurdoelen. Daarom werd voor elke SBZ een 
managementplan opgesteld met meer concrete maatregelen. De komende 
jaren zullen deze plannen aangevuld worden met de actuele stand van zaken 
en eventuele nieuwe maatregelen. Uiteindelijk zullen ze ook verplichte 
maatregelen bevatten. De Vlaamse Overheid heeft immers als streefdoel om 
tegen 2020 70% van de natuurdoelen te realiseren. Tegen 2050 zouden alle 
natuurdoelen werkelijkheid moet zijn. 
 
Wist je dat er zelfs in Oosterzele enkele Natura 2000-gebieden zijn? In het 
noorden van onze gemeente maken het Aelmoeseneiebos/Gondebeek, het 
overstromingsgebied Drooghout, Hoek ter Hulst en het Betsbergbos deel uit 
van de SBZ “Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek”. Ook de 
Makegemse bossen en het Gentbos, net over de grens in Merelbeke, maken 
deel uit van deze SBZ. De diersoorten die men hier extra wil beschermen zijn 
de Kamsalamander en verschillende vleermuissoorten, zoals bijvoorbeeld de 
Franjestaart, Meervleermuis en Laatvlieger. Enkele belangrijke habitats zijn 
Eiken-Beukenbossen, alluviale Elzen-Essenbossen en voedselrijke 
zoomvormende ruigten. De eerste versie van het managementplan spreekt 
ondermeer over een kwaliteitsverbetering van de huidige natuur, 
bijvoorbeeld door het ontwikkelen van gevarieerde bosranden. Op langere 
termijn zouden door bosuitbreidingen de Makegemse bossen samen met het 
Aelmoeseneiebos/Gondebeek moeten uitgroeien tot regionaal bos in Oost-
Vlaanderen. Kleinere bosuitbreidingen worden voorgesteld in de 
deelgebieden Drooghout, Hoek ter Hulst en Gentbos met als doel zoveel 
mogelijk gebieden met elkaar te verbinden. 
 
Het spreekt voor zich dat Natuurpunt Oosterzele met veel plezier zal 
meewerken aan de realisatie van deze natuurdoelen. Dit doen we momenteel 
al volop in ons natuurgebied de Gondebeek. Uiteraard houden we je op de 
hoogte over de verdere ontwikkeling van de Natura 2000-gebieden in 
Oosterzele. Voor meer informatie kan je ons altijd contacteren of een 
bezoekje brengen aan de officiële website van Natura 2000 in Vlaanderen 
(natura2000.vlaanderen.be). 

 

 

Activiteit Bosgidsen ‘t Aelmoes 
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Week van het Bos, 18 oktober vanaf 14u 

 

 

Dit jaar staat de week van het bos in het teken van de natuurhelden. De 
bosgidsen van het Aelmoeseneiebos hebben zo hun eigen idee over wie of 
wat het verdient om tot natuurheld te worden uitgeroepen. Voor de één zijn 
de bomen de echte helden want zonder bomen uiteraard geen bos, maar 
andere bosgidsen zweren dan weer bij de bijen, de paddenstoelen, de 
spinnen of de kraaiachtigen. Elke bosgids zet zijn beste beentje voor om 
zijn/haar held extra in het zonnetje te zetten en het publiek te overtuigen 
van zijn gelijk. Een ideale gelegenheid voor een leuke en geanimeerde 
boswandeling met het hele gezin, waarbij je heel wat opsteekt over de 
natuur en zijn helden. Natuurlijk beslist het publiek (jullie dus) wie er dit 
jaar tot natuurheld wordt gekroond in het Aelmoeseneiebos. Alle deelnemers 
die stemden op de verkozen natuurheld krijgen een verrassing. 

Je vertrekt in kleine groepjes tussen 14u en 15u 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: Geraardbergse steenweg 267, 9090 Gontrode 
Wanneer: zo 18/10/15 om 14:00 
Organisator: Bosgidsen 'tAelmoes in samenwerking met BOS+ en Labo voor 
bos en natuur 
Prijs: gratis 
 
Contact 
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e-mail: taelmoes@gmail.com 
tel.: 0498 73 98 85 
website: http://www.aelmoeseneiebos.ugent.be/?p=contact_bosgidsen 

 

 

 

De aankoop van een nieuw stukje bos van 0.7 ha is zo goed als rond. In totaal 
beheren we daarmee nu ongeveer 7 ha bestaande uit een paar percelen bos, 
natte ruigtes en enkele hooilanden. Agentschap voor Natuur en Bos en de 
Universiteit Gent (labo voor bos en natuur) zijn de andere beheerders in het 
gebied. Op het kaartje hieronder zie je alle percelen die nu reeds verworven 
zijn door de verschillende beheerders (verschillend gearceerd). De donkere 
lijn geeft de contouren aan van het gebied die als NATURA 2000 gebied 
aangeduid is. 

 

Op deze manier werken we gestaag verder aan een groter natuurgeheel met 
veel potentieel voor zachte recreatie. Op 21 november zetten we op een 

NATUURGEBIED 

GONDEBEEK 

(JLE) 

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

mailto:taelmoes@gmail.com
http://www.aelmoeseneiebos.ugent.be/?p=contact_bosgidsen
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werkdag een eerste stap naar een betere openstelling van het gebied met de 
aanleg van een stuk wandelpad. Kom zeker eens langs! 

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: 
 

WEEK VAN HET BOS / WEEK VAN DE TRAGE WEGEN: NATUUR.CAFÉ 

 
Zondag 18 oktober vanaf 13u30 
 
Die dag vinden er twee activiteiten in en rond het Aelmoeseneiebos plaats: 
 
Bosgidsen t’Aelmoes organiseren een geleide wandeling in het 
Aelmoeseneiebos in het kader van de Week van het Bos. Je kan vertrekken in 
kleine groepjes tussen 14 en 15 uur voor een wandeling van 2 uur. Startpunt 
is de parking van het Labo voor bos en natuur van de Ugent. Alle info vind je 
eerder in de nieuwsbrief. 

Je kan ook kiezen voor een wandeling van onze vrienden van de enige echte 
Werkgroep Trage Wegen Oosterzele  voor een verfrissende wandeling in de 
ruimere omgeving van het Aelmoeseneiebos. Startpunt van de wandeling is 
aan de kapel in de Aelmoeseneiestraat om 14u15. 

Beide activiteiten sluiten af aan het Natuurpunt.Café dat zijn tenten opslaat 
op de parking van het labo voor bos en natuur. We voorzien warme en koude 
drank en voor de zoetekauwen taart en ander lekkers. 

Praktisch: Parking Labo voor bos en natuur (Geraardbergsesteenweg 267, 
Gontrode) vanaf 13u30 tot … 

Meer info: Mathieu 

 

Kuitenbijterswandeling  ism VELT Land van Rhode 

 
Zondag 25 oktober - Wandeling Koppenbergbos in Nukerke 
 
De Vlaamse Ardennen op zijn mooist met mooie vergezichten, open vlaktes 
en betoverende bossen. De wandeling verloopt grotendeels over onverharde 
wegen, bospaden en aangelegde trappen in het bos. 
Ook de Koppenberg, bekend als "de bult van Melden" uit de Ronde van 
Vlaanderen, met zijn hellingsgraad van 19% lopen we onder de voet. 
In het noorderlijke gedeelte van het bos vinden we eeuwenoude 
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zomereiken met een diameter van 3 meter en méér. Tijdens WOI werd dit 
deel als oefenterrein gebruikt door de Duitse soldaten, waarvan de 
loopgraven nog de stille getuigen zijn. 
 

 
 
Samenkomst Markt Scheldewindeke om 13u30 of  om 14u aan café Den Os 
Oude Steenweg 10, 9681 Nukerke 
  
Graag een seintje voor bevestiging deelname: 0477/930 325   
 
Meer info: Jean-Luc 
 
 

Dag van de natuur – Werkdag Gondebeek – Langs onbetreden paden 
 

Zaterdag 21 november– vanaf 9u30 

Zoals eerder vermeld willen we werk maken van de toegankelijkheid van ons 
natuurgebied. Op de dag van de natuur leggen we een eerste stuk pad aan 
op het traject tussen de Neerstraat en het station van Gontrode. Met de 
bosmaaier maaien we een strook en voeren het maaisel af.   
 
Wie ons een paar uurtjes komt meehelpen wordt verwend met een super de 
luxe Natuur.brunch in de open lucht. 
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Praktisch: 
Afspraak aan onze percelen in de Neerstraat in Lemberge vanaf 9u30. Later 
inpikken kan echter ook. We voorzien dat we tegen de middag rond zijn met 
het werk. Aangepast schoeisel is noodzakelijk aangezien het terrein vrij 
drassig kan zijn. Wie een bosmaaier heeft kan die meebrengen. 
Werkhandschoenen en/of riek zijn ook welkom. 
 
Meer info: Mathieu 
 
 
 

Start van het nieuwe NPO jaar – Algemene Vergadering 

 
 
Zaterdag 6 februari 2016 
 
Noteer alvast deze dag in je agenda. We voorzien een verwarmende activiteit 
waarna we klinken op het nieuwe jaar en plannen smeden voor de toekomst. 
 
Wil je graag met ons meewerken of heb je tips of ideeën, aarzel dan niet en 
kom uit je schelp door Mathieu of een andere vrijwilliger te contacteren.  
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... en een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 

LAATVLIEGERS TELLEN IN BALEGEM 
 
Een verslag van deze activiteit volgt in de volgende nieuwsbrief. 
  

 

Begeleid bezoek aan de Openlucht labo voor bosonderzoek van de 
UGent Aelmoeseneiebos – Pratend Bos 
 

Dirk gaf de deelnemers tekst en uitleg over welke experimenten en metingen 
er juist gedaan worden in de wetenschappelijke zone van het 
Aelmoeseneiebos. En het bos praat inderdaad: sensoren meten hoe het bos 
groeit, wat de invloed is van temperatuur, vochtigheid, … Van zes bomen 
wordt de sapstroom en groei online gemeten. Hoeveel drinkt een boom, hoe 
snel groeit hij, wat is de invloed van het klimaat op het bos en vice versa, …  
 
Hierrond is recent ook een educatief pakket samengesteld voor scholen 
waarbij de kinderen met de ipad het bos ingaan om alles zelf waar te nemen 
(http://www.aelmoeseneiebos.ugent.be/pratendbos/). Enkele 
sfeerbeelden: 
 
 

 
 

http://www.aelmoeseneiebos.ugent.be/pratendbos/
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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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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 

 

De familie Van Respaille stuurde ons foto’s van het bijenhotel dat ze deze 
zomer met behulp van de info van Natuurpunt zelf in elkaar geknutseld 
hebben. Het resultaat mag gezien worden! Volgend jaar plannen ze een 
stukje bloemenweide in te zaaien om de (solitaire) bijen extra te verwennen. 
 

 
 
Zin gekregen om zelf aan de slag te gaan, neem dan een kijkje op 
http://www.natuurpunt.be/bouw-een-beestentoren 
 

http://www.natuurpunt.be/bouw-een-beestentoren


 
 
 

 

 

 
 

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

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

 
 

*  De Natuurpunt wandelgids met 66 uitgestippelde wandelingen en 
fietstochten in de mooiste natuurgebieden van België 
*  Vier maal per jaar het kleurrijke ledentijdschrift Natuur.blad. 
*  Word je lid van Natuurpunt Oosterzele, dan krijg je vier maal per 
 jaar onze nieuwsbrief. 
*  Een volledig aanbod van honderden activiteiten in gans Vlaanderen.  
*  Korting in onze winkel en bij tal van partners.  
 
Hoe word ik lid?  
 
* Schrijf 27,00 € over op rekeningnummer 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 
 Manu Cocquyt  
 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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http://www.natuurpuntoosterzele.be/


 
 
 

 

Activiteiten juli – augustus - september 2015 

Oktober     

Zondag  18 oktober 13u30 Week van het bos - 
Natuur.café 

Labo voor bos en 
natuur 

Zondag  25 oktober 13u30 Kuitenbijterswandeling Markt 
Scheldewindeke 

November     

Zaterdag 21 november  9u30 Werkdag Gondebeek 
reservaat 

Neerstraat, 
Lemberge 

     

     

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


