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In de pers 
 
Het zal u misschien niet ontgaan zijn maar de afgelopen maanden kwam 
Natuurpunt Oosterzele verschillende keren in de pers: eerst was er het 
nieuws dat ons natuurgebied aan de Gondebeek in Landskouter nu officieel 
erkend is door de Vlaamse overheid. Dat maakt het makkelijker om in de 
toekomst bijkomende percelen aan te kopen en om subsidies voor aankoop 
en beheer te krijgen. Op termijn willen we streven naar een groter 
aangesloten gebied die voor publiek kan opengesteld worden.  
 
Recent kwamen we ook in de krant met de activiteit “Avontuurlijk 
Natuurlijk” voor en met de Oosterzeelse jeugdbewegingen. Deze activiteit 
die doorging op 3 en 4 mei in en rond het erfgoedhuis in Moortsele werd 
getrokken door EVA vzw in co-organisatie met Oxfam Wereldwinkels, Trage 
Wegen, Velt en Natuurpunt Oosterzele. 
 
Op deze manier werken we verder aan meer natuur in Oosterzele en 
trachten we het draagvlak hiervoor te vergroten. Wil je hieraan meewerken 
geef dan gerust een seintje. 
 
Mathieu 
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Omgekeerde wereld in erosiebeleid: de vervuiler wordt betaald 

De Vlaamse regering legt bijkomende maatregelen voor erosiebestrijding op 
aan bepaalde landbouwers. Vanaf 2014 moeten zij maatregelen nemen op 
percelen met een “zeer hoge” en “hoge” erosiegevoeligheid - als ze 
inkomenssteun willen ontvangen. Voor Natuurpunt is dit te weinig en te 
laat. Erosie is een probleem dat grotendeels veroorzaakt wordt door de 
landbouw en is de belangrijkste vorm van bodemaantasting in Vlaanderen. 
Elk jaar stroomt er 2 miljoen ton vruchtbare landbouwgrond van de akkers. 
Die modderstroom zorgt niet enkel voor lagere gewasopbrengsten, het 
veroorzaakt ook enorme kosten voor de belastingbetaler. Erosie zorgt voor 
een grote aanvoer van sediment in de waterlopen en veroorzaakt zo 
problemen voor de scheepvaart en soms de waterafvoer. Het zorgt ook voor 
vervuiling van het oppervlaktewater met stikstof, fosfaat, pesticiden en 
zware metalen. De kosten voor de ruiming en baggering van onze 
waterlopen alleen al lopen jaarlijks op tot meer dan 25 miljoen euro. De 
schade en kosten voor het ruimen van het rioleringsnetwerk is hierin niet 
meegerekend. Die factuur wordt vandaag betaald door de belastingbetaler. 
Het vervuiler betaalt principe is in het geval van erosie compleet 

omgedraaid. 

De bijkomende verplichte maatregelen zorgen voor een totale 
erosiereductie van 20%. De overige 80% van het erosieprobleem wil de 
Vlaamse regering aanpakken via dure vrijwillige maatregelen. 10 jaar 
erosiebeleid wees nochtans uit dat die vrijwillige aanpak te weinig 
resultaten oplevert, in 2012 was nog maar 12,4% van de grootste 
erosieknelpunten aangepakt. Een scenariorapport besteld door de Vlaamse 
overheid wijst nochtans uit dat door het toepassen van niet-kerende 
bodembewerking en directe inzaai op alle akkerbouwpercelen de totale 
erosiedruk kan gereduceerd worden met 78%. De oplossing ligt dus voor de 
hand: landbouwers die in aanmerking willen komen voor inkomenssteun 
moeten verplicht erosiebestrijdende maatregelen op alle erosiegevoelige 

akkers (147.950 ha). 

 

UIT HET NIEUWS 
Een kort overzicht van het groot en klein (leuk en 
triest) natuurnieuws (NDS) 
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Grote bio-energieplantage haalt hoog rendement 

De grootste bio-energieplantage van de Benelux, een onderzoeksproject 
met 120.000 snelgroeiende populieren en wilgen van de Universiteit 
Antwerpen, is energetisch zeer rendabel. Uit een balans blijkt dat er 
zesmaal meer energie vrijkomt dan erin gestoken wordt. De proef bracht 
ongeveer tien ton droge stof op per hectare, goed voor elektriciteit voor 

vijf gezinnen. 

Sinds april 2010 staan op de terreinen van boomverwerkingsbedrijf Mouton 
in het Oost-Vlaamse Lochristi 120.000 snelgroeiende populieren en wilgen. 
Na het rooien worden ze versnipperd en in kleinschalige verbrandingsovens 
vergast of verbrand om groene stroom en warmte te produceren. 
Gedurende twee teeltrotaties, van telkens twee jaar waarbij de bomen 
jaarlijks drie tot vier meter groeien, bracht de Onderzoeksgroep Planten- 
en Vegetatie-ecologie van de Universiteit Antwerpen de energiebalans en 

de balans van alle broeikasgassen in kaart. 

De onderzoekers voerden ook een volledige levenscyclusanalyse uit, van de 
aanplant in 2010 tot de productie. "De resultaten bevestigen dat populier 
en wilg uitermate geschikt zijn voor biomassaplantages in onze gematigde 
streken", zegt professor Reinhart Ceulemans. "We becijferden dat deze bio-
energieplantage energetisch zeer rendabel is: er is zesmaal meer energie-

output dan -input. En ook de broeikasgassenbalans is gunstig." 

"Van bij de aanplant tot het oogsten hebben we niet alleen de uitstoot van 
het broeikasgas CO2 gemeten, maar ook van van de veel sterkere 
broeikasgassen methaan en lachgas. De balans toont dat de plantage meer 
CO2 opneemt dan ze uitstoot, en dat de methaan- en lachgasbalans 
meevalt", vervolgt Ceulemans. Het organisch bodemleven breekt stikstof af, 
waardoor de broeikasgassen vrijkomen, maar Ceulemans vermoedt dat na 
verloop van tijd ook die uitstoot nog zal dalen, waardoor de balans nog 

positiever wordt. 

Exacte houtopbrengstscijfers zijn er nog niet, 
maar professor Ceulemans schat de opbrengst 
op ongeveer een tiental ton droge stof per 
hectare, wat ongeveer vijf gezinnen per jaar 
van elektriciteit kan voorzien. Ceulemans 
benadrukt ook dat de verwerking best lokaal 
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gebeurt, om de uitstoot via transport te beperken. 

Dinsdag, woensdag en donderdag wordt op de plantage in Lochristi een 
indrukwekkende rooimachine uit Denemarken ingezet om de bomen in zijn 
geheel te rooien en af te voeren in één werkgang. Door het natte weer was 
het onmogelijk om met een maïshakselaar te oogsten, maar de Deense 
machine staat op rupsbanden waardoor verdichting in insporing van de 
bodem beperkt blijft. Het vierjarig "Popfull-project" wordt voortgezet, 
allicht zal de oogst voortaan om de drie jaar gebeuren.  

 

Wat Vlaanderen nodig heeft, is een Bomenplan 2050 

 
Er moet een bomenplan 2050 komen, met duidelijke engagementen voor 
meer bomen en bos in Vlaanderen. Daar dringen twee professoren van de 
KU Leuven en UGent op aan. „Het zal ons meer opbrengen dan het kost.‟ 

Bart Muys (KU Leuven) en Kris Verheyen (UGent), professoren bosbeheer en 
bosecologie, kunnen het niet langer aanzien. Met de verkiezingen in 
aantocht pleiten ze voor een „Bomenplan 2050‟. „De politiek moet in het 
nieuwe regeerakkoord duidelijke engagementen aangaan dat er meer 

bomen en meer bos komen. Er moet visie en ambitie komen.‟ 

Vlaanderen hinkt nu in Europees perspectief hopeloos achterop als het op 
bosbeleid aankomt, zeggen ze. „Zowel de huidige minister van Leefmilieu, 
Joke Schauvliege (CD&V), als haar voorgangers zijn er niet in geslaagd de 

extra 10.000 hectare bos te realiseren, zoals het Structuurplan vraagt.‟ 

Bos in de Vlaamse Ruit 

De jongste vijftien jaar is er 2.000 tot 3.000 hectare bos bijgekomen, maar 
er is ook 2.000 hectare voor de bijl gegaan. Het langetermijnplan, nochtans 
voorzien in het Bosdecreet, is dode letter gebleven. Er zouden 
stads(rand)bossen aangelegd worden maar daar is behalve een aanzet in 

bijvoorbeeld Gent en Kortrijk nog maar weinig van te merken. 

De aandacht van Muys en Verheyen gaat in de eerste plaats naar het 
verstedelijkte kerngebied, de Vlaamse Ruit tussen Brussel, Gent, Antwerpen 
en Leuven. „Daarbuiten wordt de natuur, onder impuls van Europa, 
behoorlijk goed beheerd. Maar de Vlaamse Ruit is een van de meest 
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verkavelde en vervuilde stadsgewesten. De verharding van de oppervlakte 
gaat er in ijltempo voort. De overheid moet alles op alles zetten om hier 
een groene Parkstad Vlaanderen van te maken.‟ 

Zij leggen nadrukkelijk het verband met de ruimtelijke ordening. „De 
versnippering, de verrommeling van het landschap moet dringend een halt 
toegeroepen worden. Als we niets doen, is tegen 2030 een derde van de 
Vlaamse oppervlakte verhard. En dan is er onherroepelijk geen weg terug 
naar open ruimte en groen.‟ 

Privé-initiatieven nodig 

Voor de proffen moet evenwel niet alle heil van de Vlaamse overheid 
komen. „Zij moet een kader scheppen en stimulerend optreden. Maar 
initiatieven komen best ook van onderuit. Als het van bovenaf komt, loopt 

het te vaak vast in procedures‟, meent Verheyen. 

Ook de landbouw en het bedrijfsleven kunnen daarbij betrokken worden. 
„Het zou geweldig zijn als bedrijfsleiders en hun werknemers ideeën spuien 
over hoe hun omgeving groener kan worden‟, aldus Muys. 

Privé-eigenaars, die nu voor een paardenweide kiezen, kunnen er met 
subsidies toe aangespoord worden op hun percelen bossen te planten en die 

toegankelijk te maken voor het publiek. 

De economische waarde van een boom 

Dat hier een prijskaartje aan vasthangt, ontkennen de proffen niet maar ze 
zeggen dat dat niet opweegt tegen de economische opbrengst. „Bos en 
groen brengen ook geld op. Alleen is dat nog niet echt doorgedrongen in 

Vlaanderen.‟ 

Ze sommen op waar het voordeel van de zogeheten „ecosysteemdiensten‟ 
zit. Zo spelen bossen een rol in de watervoorziening en in de 
waterhuishouding: ze houden water langer vast en doen het beter 
infiltreren. 

Ze kunnen ook een factor zijn in de strijd tegen de klimaatverandering door 
de opslag van koolstof en door hun milderende effect op de temperatuur. 
Bebouwde oppervlakte kan tot zes graden warmer zijn dan een groen 

buitengebied. 



Jaargang 21 nummer 2 

 

 

 
 
 

V.U. Mathieu Wille, St. Martensdries 14  -  9860 Oosterzele 6 

 

Oosterzele 

Bomen en struiken kunnen fijn stof uit de lucht halen, waardoor ze ook een 

instrument zijn tegen de luchtvervuiling . 

En dan is er nog de sociaal-culturele rol. De Vlamingen zoeken het groen en 
het bos op om zich te ontspannen en om te sporten. Die recreatie genereert 
dan weer een economische meerwaarde, bijvoorbeeld in de horeca. 

 

“Vleermuisklachten”? 

Heb je een dode vleermuis gevonden? Heb je een gekwetst of een ziek dier 
gevonden? Hangt er een vleermuis in huis? Hangt er ergens buiten een 
vleermuis tegen een muur? Vliegt er een vleermuis rond in huis? 

 

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. 

 

mailto:vleermuizenmeldpunt@vlaanderen.be
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Lezing: Een bijenvriendelijke tuin 

 
Honingbijen, solitaire bijen en hommels spelen een belangrijke rol bij de 
productie van onze voedingsgewassen. Door het verdwijnen van 
biodiversiteit, vinden de bijen zelf echter steeds moeilijker voldoende 
voedsel. Wat kunnen wij doen om de bij te helpen? Naast bermen, akkers 
en weilanden, kunnen ook tuinen met meer diversiteit een deel van de 
oplossing zijn. Roger Van Der Maelen vertelt ons welke planten bijen 
aantrekken, op welke plaats en welke grondsoort deze het best gedijen, en 
hoe we kunnen zorgen voor nectar in onze tuin van de lente tot de herfst. 
 

 
 
Vrijdagavond 23 mei 2014 (19u30 - 22u) 
Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Scheldewindeke 
10.00 € 
i.s.m. Velt vzw, Vormingplus Gent-Eeklo 
 
Inschrijvingen en informatie 
Vormingplus Gent-Eeklo 
09 224 22 65 / Info.gent.eeklo@vormingplus.be / www.vormingplusgent-
eeklo.be 

mailto:Info.gent.eeklo@vormingplus.be%20/
http://www.vormingplusgent-eeklo.be/
http://www.vormingplusgent-eeklo.be/
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Bosgidsen t’Aelmoes organiseert: componisten van het bos 

 

Bosexcursies bij zonsopgang in vogelrijke gebieden 
zijn één van de meest indringende natuurervaringen 
… het is alsof er een hele wereld ontwaakt!We 
trekken het bos in om te genieten van een zalige en 
stressloze ochtendstilte met enkel vogelgezang op 
de achtergrond. Wist je? Vogels hoef je niet te zien 
om te weten dat ze er zijn. Horen volstaat … of kan 
volstaan als je hun deuntje kent. 
Op deze excursie willen wij iedereen, met of zonder 
ervaring, groot of klein, een hint geven om 
vogelgeluiden te herkennen. Zo geniet je dubbel van dit zangfestijn! 
 
 

Waar en wanneer: De Bosgidsen t‟Aelmoes 
verwelkomen u op zondag 18 mei 2014 om 8 uur 
op de parking van het Labo voor Bosbouw van 
Universiteit Gent aan de 
Geraardsbergsesteenweg 267 te Melle-
Gontrode.De wandeling eindigt om 10 u. 
Kosten: GRATIS 
Voorzieningen:in het voorjaar kan het bos zeer 
vochtig zijn en daarom jammer genoeg niet 
geschikt voor rol- of kinderwagens. Aangepaste 
kledij, laarzen of stevig schoeisel, verrekijker en 

een vogelboekje zijn een aanrader.  
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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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Verder in de nieuwsbrief bij komende activiteiten lees je meer over de 
geplande werkdag.  

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:  
 

BEHEERSWERKEN NATUURGEBIED GONDEBEEK 

 
Zaterdag 14 juni – vanaf 9 uur 
 
Nu de officiële erkenning er is, is het tijd om nog meer werk te maken van 
het beheer. Op termijn willen we vooral de natte hooilanden terug in ere 
herstellen. Ook de kleine landschapselementen (vooral knotwilgen en 
enkele haagjes) die de percelen omzomen vragen geregeld onderhoud. 
 
Wil je mee komen helpen om te streven naar een pareltje van een 
natuurgebied, trek dan zeker op 14 juni je stoute schoenen (laarzen) aan en 
kom een handje meehelpen. Die dag maaien we de pitrussen die op 
sommige plaatsen de bovenhand dreigen te krijgen. 
 
Afspraak: Vanaf 9 uur aan het terrein in de Neerstraat in Gondrode. 
Meebrengen: laarzen, eventueel bosmaaier of ander maaigerief, riek, … 
Graag een seintje vooraf zodat we spijs en drank gepast kunnen inschatten. 
Bij langdurig nat weer kan het zijn dat de activiteit niet kan doorgaan. 
 
Meer info: Mathieu (mathieu.wille@gmail.com of 0474 316304) 
 
 

WANDELING HEIDEBOS 
 

Zondag 22 juni – 14 uur 

Het Heidebos  is een natuur - en wandelgebied van 260 ha dat deel 
uitmaakt samen met het Drongengoed, Kloosterbos en Stropersbos  van de 
bossengordel  op de zandrug Maldegem - Stekene. 

Het gebied bestaat voornamelijk uit bos en heide wat een zeldzaam 
biotoop is in onze contreien. 

De heidegbiedjes bestaan vnl. uit struikheide, pijpestrootjes, mossen en 
berken. Het bos zelf uit grove den en lanen met majestueuze beuken en 
eiken. 
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Nachtzwaluw, wespendief en zwarte specht zijn vaste bewoners in dit 
gebied, terwijl op de zandbodem levendbarende hagedissen voorkomen. 
Ook de heide herbergt een groot vlinderbestand. 

  
 

Samenkomst parking Krefel om 14 uur. 

Stevige stapschoenen en verrekijker meebrengen. 

Info: Jean-luc:  0447/ 930 325 
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... en een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
 

TOCHT LANGS NATUURPUNT BUNKERS, JAARVERGADERING EN ETENTJE 

 
Vorig jaar kon Natuurpunt een aantal bunkers overkopen van het Belgische 
leger. Een drietal daarvan, die deel uit maakten van de bunkergordel 
Bruggenhoofd Gent, liggen op grondgebied Oosterzele. Samen met de 
vleermuizenwerkgroep zullen we de bunkers “inrichten” om ze geschikt te 
maken als overwinterplaats voor vleermuizen en tevens het beheer 
verzorgen van het biotoop errond. Op deze manier wordt dit erfgoed ook 
behouden voor de toekomst.  Voor de algemene vergadering op 16 februari 
deden we een wandeling langs “onze” drie bunkers en gingen we wat dieper 
in op de historiek van deze objecten en op hun tweede leven als 
vleermuizenverblijf. Bij de eerste bunker viel ook ons gloednieuwe infobord 
te bewonderen. Onderweg passeerden we ook twee locaties waar 
Natuurpunt Oosterzele een paddenoverzet organiseerde, maar meer 
daarover verder. Er werd nagepraat in het erfgoedhuis met spijs en drank. 
Enkele sfeerbeelden hieronder. 
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WATERVOGELWANDELING IN JABBEKE 
 

Een stralend zonnetje vergezelde ons richting Jabbeke waar we voor de 
eerste maal een verkenning deden van het natuurgebied Hoge Dijken. 

Deze grote plas herbergde bij onze aankomst een aantal brilduikers, 
waarbij het mannetje vooral opvalt door zijn mooi afgetekend 
verenpatroon. Vanuit de twee schuilhutten observeerden we verder een 
tiental aalschovers, kuifeenden en hoorden we de roep van enkele in het 
riet verborgen dodaarsen. 

Door de beperkte aanwezigheid van andere watervogels , besloten we op 
verkenning te gaan door de Westvlaamse polders op zoek naar andere 
vliegende beestjes, maar uitgezonderd een eenzame buizerd waren de 
vlakten leeg. 
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Daarop besloten we wijselijk op het einde van de namiddag een plaatselijke 
taverne met een bezoek te vereren om van enkele streekbieren te genieten 
en dusdanig onze cultuur terug aan te scherpen.   

 

PADDENOVERZET 

 

Zoals de voorbije jaren organiseerden we ook dit jaar op een aantal 
plaatsen een paddenoverzetactie, namelijk in Hoek ter Hulst en in de 
Lembergestraat (beide in Landskouter). De paddentrek begon dit jaar vrij 
vroeg door de zachte winter en lente. Vanaf 21 februari werden de eerste 
dieren onderschept. Door het uitblijven van regen echter bleven echte 
topdagen uit en liep de trek heel gespreid door tot eind maart. In totaal 
werden in de Lembergestraat 343 padden en 52 bruine kikkers overgezet. 
In Hoek ter Hulst liep het aantal op tot 480 padden, 58 kikkers en 9 
salamanders. Dank aan alle helpers en bezoekers om de dagelijkse 
controles mee uit te voeren! 

In allerlaatste instantie werden we ook nog gecontacteerd om paddentrek 
in de Sint Lievensstraat in Gijzenzele te melden. Maaike Afschrift, 
Roswitha Gerbosh en andere helpende handen zetten daar met een 
“raapactie” de dieren veilig aan de overkant. Waarvoor dank!   

 

 

AVONTUURLIJK? NATUURLIJK! 
 

Afgelopen weekend ging in het erfgoedhuis onze gezamelijke 
kinderactiviteit “Avontuurlijk Natuurlijk” door.  
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Meer dan 100 kinderen van bijna alle Oosterzeelse jeugdverenigingen 
namen er deel aan een 5-tal workshops: vegetarisch koken (EVA vzw), 
avontuurlijke zoektocht (Trage Wegen vzw, zaadbommen maken (Velt), spel 
rond eerlijke handel (Oxfam wereldwinkel) en nestkastjes en bijenhotels 
maken (Natuurpunt Oosterzele). De ouders werden bij het afhalen van hun 
kinderen uitgenodigd voor een zelfgemaakt hapje en een drankje. Mede 
door de inzet van de vele vrijwilligers werd dit een zeer geslaagde 
activiteit! Een fotoverslag volgt in de volgende nieuwsbrief. 
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INTER@CTIEF 

Heb je mooie (natuur)foto’s uit eigen tuin 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 

 

Een 9-ling in onze tuin (ingezonden door Tomas Ooghe) 
 

 
 
Vrouwtje zwartkop (tegen het raam gevlogen) (ingezonden door Nicolas 
De Smet) 

 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

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, St. Martensdries 14, 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/


 
 
 

 

 

 

 
Oosterzele 

  

 

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 mei – juni 2014 

Juni     

Zaterdag 14/06 9u Beheerswerken Gondebeek Neerstraat in 
Gondrode 

Zondag  22/06 14u Wandeling Heidebos Krefel parking 
Wetteren 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 


