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In memoriam Marc De Spiegeleer 
 
Eind september vernamen wij het droevige nieuws dat Marc, één van onze 
enthousiaste bestuursleden onverwachts thuis was overleden. Marc was een 
man van weinig woorden, maar met het hart op de juiste plek. 
Het bemannen van een NP-standje, het bereiden van een pot verse soep om 
onze honger tijdens de beheerwerken te stillen, genieten van een 
natuuruitstap, ergens erbij horen, dat deed hem telkens veel deugd. 
 
‘Het leven is veel te kort, we moeten er nu van genieten’ zei hij altijd, trok 
zijn laarzen aan en ging op stap. Ik herinner me Marc nog op zijn eerste 
uitstap met NP Oosterzele, gewapend met laarzen en obligate heuptas met 
de woorden ‘ik zoe graag nen keer meegaan op een wandeling van 
Natuurpunt’. Sindsdien was hij jarenlang steeds van de partij, tot het 
moment van zijn overlijden. 
Elk jaar keek hij reikhalzend uit naar de groepsuitstap met het 
Hemelvaartweekend waarbij hij zich ontpopte als een volleerd foerier en een 
arsenaal aan materiaal tevoorschijn toverde om de picknick vlekkeloos te 
laten verlopen. 
 
In ons laatste telefonisch contact, een week voor zijn dood deed Marc uit de 
doeken hoe hij genoten had van een weekendje Voeren, een streek die hem 
de laatste jaren nauw aan het hart lag.  
 
Marc….je bent weg nu...het ga je goed hierboven. 
 
Jean-Luc 
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Editoriaal 
 
Dat 2020 geen gewoon jaar was, is een open deur intrappen. Onze 
publieksactiviteiten stonden daardoor op een laag pitje. Ondanks de soms 
moeilijke context, zijn we toch zeer blij dat we er opnieuw in geslaagd zijn 
heel wat zaken uit te voeren. Denk maar aan de aanplant van 2000 extra 
bomen in ons natuurgebied de Gondebeek en de aankoop van 12 ha van 
Ettingebos.  
 
Achter de schermen werd er door onze mensen ook hard gewerkt. Zo zijn we 
er in geslaagd te wegen op het beleid en in een aantal lopende dossiers de 
natuur prominenter op het voorplan te krijgen. Dit was bijvoorbeeld het geval 
voor de verlichting van het fietspad langs de spoorweg en bij de geplande 
rioleringswerken in Landskouter. Zoals je verder in de nieuwsbrief zal merken 
lukt dat met sommige partners al beter dan bij andere. We blijven echter 
volharden. 
 
Bovenal misten we echter het contact met onze vrijwilligers, leden en 
sympathisanten. De digitale contacten en activiteiten die we als alternatief 
proberen voorstellen, hoewel goed gesmaakt, kunnen dit nooit vervangen. 
Laten we daarom hoopvol 2021 tegemoet kijken en er van uitgaan dat we 
opnieuw vol aan de bak kunnen gaan, voor en achter de schermen, met mooie 
natuurbelevingen en deugddoende ontmoetingen. 
 
We wensen jullie langs deze weg het allerbeste voor 2021. Een goede 
gezondheid, volop vreugde en liefde, en uiteraard mooie natuurmomenten. 
Op naar een fantastisch jaar! 
 
Het team van Natuurpunt Oosterzele 
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Aangepaste vleermuis-vriendelijkere verlichting langs de fietssnelweg 
tussen Scheldewindeke en Schellaertweg 
 
Recent werden er opnieuw twee stukjes fietssnelweg gerealiseerd tussen 
Scheldewindeke en de Schellaertweg in Moortsele. Uiteraard zijn we 
voorstander van meer fietspaden, maar dit mag niet ten koste gaan van de 
natuur. 
 
Vleermuisspecialist David Galens (Vespertilio) contacteerde ons om zijn 
bezorgdheid te uiten over de impact van de heel zware LED-verlichting langs 
het fietspad op vleermuizen (en andere nachtfauna). Naast het visuele aspect 
vormt de felle verlichting namelijk een echte fysieke barriere voor 
nachtdieren die hun normaal fourageergedrag danig verstoort. 
 
De fietssnelweg passeert parallel aan de Molenbeekvallei en het 
overstromingsgebied Drooghout en gaat door een klein zijvalleitje. Dit zijn 
gebieden met bijzondere natuurwaarden, o.a. ook voor vleermuizen.  
Natuurpunt Oosterzele bond daarom de kat de bel aan en drong aan op een 
overleg met de bevoegde provinciale diensten, de gemeente, Agentschap 
Natuur en Bos, het regionaal landschap en Fluvius om alsnog de geplande 
verlichting aan te passen.  
 
Na enkele overlegrondes werd een compromis gevonden om de verlichting 
aan te passen rekening houdend met de kwetsbare omgeving: 

- De kruispuntverlichting t.h.v. de Van Thorenburglaan en de bestaande 
verlichting aan het perron van Moortsele wordt behouden. 

- Parallel aan de spoorlijn en de Molenbeekvallei wordt gebruik gemaakt 
van specifieke amberkleurige verlichting (not-phosphor-coated amber). 

- Over een strook van 300m komt geen verlichting, maar wél bathead-
lichtbakens en ook langsbelijning 

- Over een strook van ca. 500m in open koutergebied richting 
Scheldewindeke komt 3000K wit licht, maar 50% gedimd, waarbij 2 of 
3 overgangslichtpunten (corridors) in amber geïnstalleerd zullen 
worden. 

NATUURNIEUWS 

UIT DE REGIO 

In deze rubriek houden we jullie op de hoogte over het 
reilen en zeilen van de natuur in Oosterzele en 
omliggende gemeenten 
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Dit compromis is niet perfect, maar er is de belofte dat de situatie het 
komende jaar zal gemonitord en geëvalueerd worden.  

We danken alvast de verschillende betrokkenen voor hun constructieve 
opstelling en de bereidheid om deze aanpassingen te doen. 

 
Voorbeeld van lichtbakens op een fietspad 

 
 
 
Vellen van 3 Zomereiken in de Stationstraat in Scheldewindeke 

Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) verleende zichzelf onlangs 
een vergunning voor het vellen van 3 mooie zomereiken (stamomtrek 125 cm) 
voor de aanleg van 4 parkeerplaatsen in de Stationsstraat in Scheldewindeke 
(ter hoogte van huisnummer 95).  

Het CBS beroept zich hierbij op een aantal vage klachten i.v.m. vruchtval 
(eikels) en schaduw door de bomen en de nood aan bijkomende 
parkeerplaatsen voor de lokale handelaars. Het geeft echter toe dat er geen 
openbaar onderzoek noch bevraging van de buurt plaats vond.  



Jaargang 28 nummer 1 
   
  

 
 

 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 4

Oosterzele 

De beslissing vermeld ook de heraanleg van het achterliggende pad in 
steenslag en bijkomende voorzieningen voor de zwakke weggebruiker. Deze 
laatste staan volgens ons echter los van 
het vellen van de bomen en de aanleg 
van de parkeerplaatsen en kunnen 
perfect los hiervan gerealiseerd 
worden. 

We betreuren deze beslissing ten 
zeerste. Vellen van 3 reeds mooi 
uitgegroeide zomereiken doe je niet 
zonder alvast een grondige analyse van 
het probleem. Zijn er bijvoorbeeld 
alternatieven voor de vermeende 
overlast (bijvoorbeeld snoeien van de 
bomen, opruimen van de eikels in het 
najaar)? Het is ook de vraag of er 
effectief nood is aan bijkomende 
parkeergelegenheid. Er zijn namelijk 
heel wat parkings (voetbalveld, 
supermarkt, marktplein) in de buurt. 
Een kleine navraag leert dat ook de 
nabijgelegen handelaars geen vragende 
partij zijn. 

Er zijn daarentegen bijzonder weinig openbare groenvoorzieningen en 
ontmoetingsplekken in de omgeving. Het pleintje met de eiken is zowat het 
enige groene openbare plekje in de dorpskern. Geen wonder dus dat ook de 
buurtbewoners tegen deze beslissing in actie geschoten zijn. 

Hetgeen ons ook tegen de borst stoot is dat er voor deze beslissing op geen 
enkele manier inspraak of participatie geweest is. Er was geen openbaar 
onderzoek, het dossier werd niet voorgelegd voor advies aan de 
gemeentelijke mina-raad, integendeel, de beslissing werd genomen met een 
versnelde procedure, waardoor alleen nog een betalend beroepschrift kon 
ingediend worden. 

Het gemeentebestuur claimt een ambitieus milieu- en natuurbeleid na te 
streven. Zo werd het Burgemeesterconvenant ondertekend, in welk kader 
momenteel een lokaal klimaatbeleidsplan opgemaakt wordt. Ook werd 
recent het “Bomencharter” onderschreven. Beide instrumenten steunen in 
belangrijke mate op het versterken van (openbaar) groen en het 
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bomenbestand in de gemeente. Het bestuur draagt naar buiten ook graag een 
vooruitstrevend mobiliteitsbeleid uit. 

We vinden deze beslissing dan ook volledig onbegrijpelijk en hebben niet 
geaarzeld (betalend) beroep aan te tekenen. In het laatste infozine stond 
onder de titel “Geen woorden maar daden” een stukje over de opmaak van 
het klimaatbeleidsplan. Inderdaad gemeente Oosterzele: geen woorden maar 
daden! 

Bij het ter druk gaan van deze nieuwsbrief, vernemen we dat het bestuur de 
vergunning zou intrekken. De vrees leeft echter dat dit maar uitstel van 
executie is. De heraanleg van het pleintje zal nu immers samen behandeld 
worden met het vellen van meerdere eiken in de achterliggende 
Korenbloemstraat. Dit laatste was oorspronkelijk in 2023 gepland zijn, maar 
wordt nu vervroegd naar 2021. Probeert het bestuur zijn slechte voornemens 
voor het nieuwe jaar alsnog door te drukken? Wordt ongetwijfeld vervolgd! 

 

 

NP-Oosterzele en Werkgroep Trage Wegen ijveren voor het opnieuw 
openstellen van historische trage wegen in Landskouter/Moortsele 

Het is leuk om natuurgebieden, zoals de Gondebeek, in te richten, te beheren 
én te laten groeien.  Maar het wordt nog leuker als ze opengesteld worden 
aan alle geïnteresseerden en iedereen mee kan komen genieten van de 
gevarieerde natuurpracht. En als we deze toegankelijkheid kunnen 
bewerkstelligen via een netwerk van vele kleine, avontuurlijke paadjes, dan 
zijn we pas helemaal tevreden. 

En in dat kader slaan Natuurpunt Oosterzele en de Werkgroep Trage Wegen 
de handen in elkaar.  Want zo ver weg is deze droom helemaal niet als je 
weet dat Vlaanderen in het verleden dooraderd was met een uitgebreid 
netwerk van zogenaamde ‘Buurtwegen’ die allemaal opgenomen werden in 
de ‘Atlas der Buurtwegen’ in 1841.  En deze ‘Atlas’ heeft nog steeds 
rechtsgrond en kan als basis dienen voor het herwaarderen van oude 
verbindingen.   

Concreet werken we momenteel aan 2 oude trajecten, die zich beide situeren 
tussen de stations van Gontrode en Moortsele ... als we er erin slagen om ze 



Jaargang 28 nummer 1 
   
  

 
 

 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 6

Oosterzele 

open te stellen, gaan we een prachtige wandelverbinding realiseren tussen 
beide stations. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Traject trage weg              Wandelpad Natuurpunt 

 

Landskouter 

1 

2 

 



Jaargang 28 nummer 1 
   
  

 
 

 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 7

Oosterzele 

Traject 1 gaat over de oude verbinding tussen het Gondebeek-gebied (meer 
concreet de nieuwe poelen aan de Neerstraat) en de Lembergestraat in 
Landskouter.  Het lijkt ons niet zo moeilijk om deze verbinding, gelegen op 
de grens van Oosterzele en Merelbeke, opnieuw toegankelijk te maken, 
vermits hij zich voor een deel bevindt op terreinen eigendom van Natuurpunt, 
en verder overal langs de perceelsgrenzen loopt. Openstellen van dit traject 
zou ook heel interessant zijn voor de inwoners van Landskouter, omdat ze via 
deze trage weg dan gemakkelijk aan de Gondebeek kunnen geraken, en zo 
het grootste deel van de drukke en voor wandelaars ronduit gevaarlijke 
Lembergestraat  kunnen vermijden. 

Traject 2 start dan weer aan de Lembergestraat, en loopt in zuidelijke 
richting eerst via een bestaande losweg door een bosje naar een verhoogde 
talud langs een akker, vanwaar je een heel mooi zicht hebt over de 
Molenbeek/Gondebeek.  Op het einde van de talud steek je een weiland over 
en passeer je een bosje, waarna het traject aansluit op een bestaand 
tractorspoor dat uitkomt op de Kloosterstraat in Moortsele, vlakbij de 
spooroverweg aan het begin van de Uilenhoek.  Via de Watermolenstraat kan 
je vervolgens, door het natuurgebied achter GC De Ganck - het Erfgoedhuis 
in Moortsele - en langs het nieuwe fietspad naast de spoorweg, het station 
van Moortsele bereiken.  

Beide trajecten lijken ons op het eerste zicht eenvoudig te realiseren, maar 
natuurlijk kunnen we dit niet zelf: het zijn de gemeenten die hier akkoord 
mee moeten gaan en actie moeten ondernemen voor het openstellen en 
onderhouden van deze wegen. Een bijkomende troef en motivatie is hier ook 
het landschapsproject  Rodeland, dat –zoals jullie al eerder konden lezen een 
aantal maanden geleden– niet alleen door Natuurpunt Oosterzele, maar 
onder andere ook door de gemeenten Oosterzele en Merelbeke mee 
ondertekend werd. In het kader van dit project zijn een aantal doelstellingen 
afgesproken, zoals de verbinding van natuur met dorpskernen en het 
toegankelijk maken van natuur via wandel- en fietspaden. En vermits het 
openstellen van deze trajecten zeker in lijn is met deze doelstellingen, 
hebben we dan ook concreet de vraag gesteld aan beide gemeentebesturen 
om hier werk van te maken. 

We kijken uit naar de reacties en houden jullie zeker op de hoogte. 
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NP-Oosterzele vraagt meer integrale aanpak van de geplande 
rioleringswerken in Landskouter  

Onlangs kwam het Natuurpunt Oosterzele ter ore dat er binnenkort een 
belangrijk rioleringsproject gepland wordt in Landskouter. Het afvalwater 
van maar liefst 1050 inwoners zal er dan niet meer door ons natuurgebied 
stromen en ongezuiverd in de Gondebeek terecht komen, maar netjes 
afgevoerd worden naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. We zijn hier 
natuurlijk al zeer blij mee. 

Toch hebben we gevraagd aan de betrokken partijen (Aquafin, gemeenten, 
provincie, ANB) om de koppen bij elkaar te steken en het oorspronkelijk 
geplande project iets ruimer te bekijken dan enkel wat er strikt verplicht 
wordt. 

Het geplande project biedt wel een antwoord op de wettelijk opgelegde 
buffering van het hemelwater. Toch hebben we vanuit Natuurpunt Oosterzele 
een integraal voorstel op tafel gelegd dat verder durft gaan. Ons voorstel 
voorziet niet enkel in waterbuffering, maar probeert ook tegelijk in te zetten 
op het creëren van natte natuur. Daarenboven hebben we ook gepoogd om 
het meer te laten inpassen in het landschap. 

Tegelijk werken we momenteel in overleg met de betrokken diensten een 
voorstel uit voor het integreren van amfibieëntunnels. De Lembergestraat is 
immers een zeer belangrijk punt voor amfibieëntrek: jaarlijks zetten we er 
schermen en helpen we amfibieën op een veilige manier de steenweg kruisen. 
Met succes, zoals je hieronder ziet aan het aantal overgezette exemplaren 
de voorbije jaren. 

 

 

 

 

Het openleggen van het wegdek in kader van de rioleringswerken lijkt ons 
dé gelegenheid om structureel de amfibieën te helpen door de aanleg van 
enkele amfibieëntunnels. 

Jaar Padden Kikkers Salamanders 
2020 316 21 1 
2019 425 5 8 
2018 615 11 1 
2017 273 15 9 
2016 281 11 6 
2015 409 29 30 
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Gemeentebestuur wil niet bijdragen aan natuuruitbreiding 

Een van de belangrijkste doelstellingen van Natuurpunt is kwalitatieve 
toegankelijke natuur realiseren. Dat is niet anders voor onze lokale afdeling. 
Reeds geruime tijd breiden we gestaag ons natuurgebied Gondebeek uit. 
Begin dit jaar konden we ook een mooi stuk van Ettingebos aankopen. 
 
Voor die aankopen kunnen we beroep doen op een deel subsidies (van de 
Vlaamse en sedert kort ook provinciale overheid). Een deel echter wordt 
gedragen door onze lokale afdeling. Dit noemt de zogenaamde 
“restfinanciering”. 

Reeds geruime tijd vragen we aan het Oosterzeelse bestuur om samen te 
werken rond verwerving en realiseren van natuur. Concreet vragen we om, 
zoals in de omliggende gemeenten het geval is, een stukje tegemoet te 
komen in deze restfinanciering. In Merelbeke en Wetteren is dit bijvoorbeeld 
10%, in Zottegem zelfs 20%. Deze relatief kleine bijdrage drukt voor ons de 
kosten, zodat we sneller meer natuur kunnen realiseren. De gemeente kan in 
ruil rekenen op de inzet van onze vrijwilligers voor het beheer en openstellen 
van deze natuurgebieden. Ook trekken wij via verschillende kanalen 
aanvullende subsidies aan voor bijvoorbeeld natuurinrichting, die ook op 
andere vlakken een positief effect kunnen hebben. Denk hierbij aan de 
verdrogingsproblematiek, klimaatadaptatie, enz. Een win-win dus volgens 
ons. 

Omdat onze (meer informele) vraag tot samenwerken echter steeds op koude 
steen viel, herhaalden we begin juni onze vraag nogmaals formeel per brief 
aan het College van Burgemeester en Schepenen. Hierop werd in eerste 
instantie zowel intern (aan de mina-raad) als extern advies gevraagd (allen 
waren trouwens positief) en werden subsidiereglementen van omliggende 
gemeenten opgevraagd.  

En toen werd het, ondanks herhaaldelijk aandringen op een finale beslissing, 
oorverdovend stil. Officieus kregen we te horen dat het bestuur niet ingaat 
op ons aanbod om samen te werken. We kregen tot op de dag van vandaag 
echter nog steeds geen formeel antwoord. Inhoudelijk vinden we dit een 
gemiste kans. De manier waarop vinden we beneden alles en getuigen van 
misprijzen voor het vele werk dat onze vrijwilligers met hart en ziel doen in 
de gemeente. 
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Danzij Vivara konden we woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw Ter 
Veldbloemen in Scheldewindeke een gratis vogelvoederplaats schenken 
 
Tijdens de huidige coronacrisis hebben de bewoners en zorgmedewerkers in 
verpleeg- en verzorgingstehuizen het extra zwaar te verduren. Terwijl de 
natuur in deze moeilijke periode aan veel mensen troost en afleiding biedt, 
is dit voor bewoners van woonzorgcentra echter niet evident. Het bedrijf 
schonk daarom een 15-tal verpleeg- en verzorgingstehuizen een mooie 
vogelvoederplaats, zodat bewoners ook een stukje van de natuur kunnen 
genieten. Vivara werkt hiervoor samen met Natuurpunt, de grootste 
natuurvereniging in Vlaanderen. 
 
Vorig jaar heeft Natuurpunt Oosterzele WZC OLV Ter Veldbloemen 
ondersteund bij de aanvraag voor een projectsubsidie “Natuur in je buurt” 
van het Agentschap Natuur en Bos om een deel van de nu braakliggende 
terreinen natuurvriendelijk in te richten en in te zetten voor de 
zorgverlening. Met positief resultaat. De aanleg van de terreinen zal weldra 
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starten. Om de bewoners een hart onder de riem te steken en ze een stukje 
natuurbeleving aan huis te bieden, hebben we ook niet geaarzeld om ze nu 
voor te dragen voor de actie van Vivara. Dit vormt een mooie aanvulling op 
de geplande aanleg van de terreinen. Onze kandidatuur was bij de 15 
uitverkorenen van in totaal 160 inzendingen. 
 

Bij de zorginstelling werd een complete vogelvoederplek geplaatst, voorzien 
van een voederpaal, reuze voedersilo, voederhuisjes, voer en een nestkast. 
We hopen dat zowel bewoners als personeel daardoor af en toe hun zorgen 
een momentje opzij kunnen zetten om te genieten van al het leven om het 
huis.  

 

Een klein beetje groener kopen op het internet met Trooper  

Nu meer dan ooit wordt er online geshopt. Hoewel lokaal kopen steeds onze 
voorkeur heeft, gebeurt het toch wel eens dat we moeten surfen naar 
websites van grotere spelers op de markt.   
Doen we dat, dan kunnen we beter even langs deze link van Trooper 
passeren:  
 
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/natuurpuntoosterzele  

Op deze Trooperpagina geef je de winkel in waarbij je wenst te bestellen. 
Dat kan bv bol.com zijn, of collect&go. Zelfs voor het reserveren van een 
weekendje Centerparcs of het inschrijven voor een opleiding bij het Centrum 
voor Afstandsonderwijs, kan je langs Trooper passeren. De Trooperpagina zal 
jou automatisch met de gekozen online winkel/site verbinden, waarna je 
zoals je gewoon bent, je boodschappen kan doen. Een deeltje van de winst 
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van de online winkel, gaat dan automatisch naar Natuurpunt Oosterzele. Bij 
sommige winkels is dit een percentage, bij anderen een vast bedrag.  
Je hoeft hiervoor geen account aan te maken. Wel wordt je emailadres 
gevraagd, omdat je dan achteraf een mailtje krijgt om je te laten weten welk 
bedrag de winkel aan Natuurpunt heeft geschonken dankzij jouw aankoop.   
Wat het bedrag ook is, elk centje kunnen we zeer goed gebruiken!   

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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We hebben er al veelvuldig over gecommuniceerd via mail, Facebook en 
website. Het is ook al in de plaatselijke pers verschenen en dus gaan we het 
hier kort houden. Maar het zou jammer zijn om helemaal niets meer te 
schrijven over het aanplanten van ruim 2000 bomen in ons natuurgebied 
Gondebeek.  
 
De geplande publieke boomplantactie kon niet doorgaan omwille van het 
virus. Ook de ploeg van sponsor Stichting Yves Rocher heeft om dezelfde 
reden forfait moeten geven. En toch zijn we er in geslaagd om al het 
plantgoed tijdig in de grond te krijgen en zo opnieuw een flink stuk bos bij 
te creëren langs de Gondebeek. 
 
Heel wat vrijwilligers hebben gespreid over meerdere dagen en geheel 
corona-proof gewerkt in groepjes van 4. Daarnaast heeft ook de terreinploeg 
van Natuurpunt een flink deel van de aanplant voor zijn rekening genomen. 
Het was een huzarenstukje, maar het is ons uiteindelijk toch gelukt. 

 
Een uitdrukkelijke ‘DANKJEWEL’ aan alle vrijwilligers die geholpen hebben 
bij de voorbereiding en de eigenlijke aanplant van de jonge bomen:  
Hannes, Flore, Nora, Barbara, Ida, Liv, Jan, Yves, Lucas, Etienne, Dirk, Henk, 
Dek, Lars, Gerard, Bart en Bart, Jelle, Sien, Annelies, Lien, Nino (hopelijk 
zijn we niemand vergeten). 

NATUURGEBIED 

GONDEBEEK 

(DF) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Landskouter 
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Met heel veel blijdschap kondigden we eerder dit jaar de aankoop aan van 
12ha van het Ettingebos. Ons enthousiasme hierover kon je uiteraard in en 
tussen de regels lezen in onze vorige nieuwsbrieven, op de website en in de 
Facebookberichten. Hoewel je intussen misschien vóór de spreekwoordelijke 
schermen nog niet veel merkte, toch wordt er inmiddels achter de schermen 
naarstig gewerkt aan de volgende stappen, de opmaak van een 
bosbeheerplan. 
 
Populieren in het Ettingebos… 
Zoals dat in elke goede relatie gaat: vooraleer je met elkaar in zee gaat en 
bepaalt waar je naartoe wil, ga je elkaar wat besnuffelen en leer je elkaar 
eerst grondig kennen. Zo ook wij en het Ettingebos. Via inventarisatie en een 
blik op de historiek leren we stilaan ons nieuwe troetelkindje kennen. Het 
was in die verkenningstocht dat we onlangs een ontdekking deden over een 
paar tot dan toe intrigerende populierenbestanden in het bos. Ze deden onze 
wenkbrauwen al fronsen omdat we niet goed konden achterhalen wat het 
beheer van de voormalige eigenaar inhield. 
Maar wat blijkt nu? Het gaat om een aantal proefpercelen van het INBO 
(Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek). Deze proefpercelen bestaan uit 
verschillende populierenklonen en zaailingen. Ze werden destijds in de INBO 
proefkwekerij geselecteerd voor goede beworteling, sterke groeikracht, 
rechte vorm en goede ziekte resistentie/tolerantie. De bedoeling van de 
proefopzet is om de kenmerken van deze klonen verder op te volgen tot de 
bomen een omtrek hebben van ca 150-160 cm, m.a.w. tot de bomen kaprijp 
zijn en de houtkwaliteit kan getest worden. 
Tijdens een terreinoverleg met het INBO kwamen we te weten dat het INBO 
hierover met de vorige eigenaar een overeenkomst had en graag de bomen 
verder wil observeren en beoordelen.  
We horen je al denken dat populierenbestanden en natuurlijk bosbeheer niet 
rijmen met elkaar. Gezien het om een overgangssituatie gaat, waarbij er via 
kleine ingrepen reeds gewerkt wordt aan een toekomstige omvorming van de 
populierenbestanden, kunnen we ons vinden in dit project. Zo zal je zien dat 
het jonge populierenbestand, gelegen dichtst tegen Hettingen, binnenkort 
zal vrijgesteld worden. De massale opslag van de vroegere Balsempopulier 
zal er weggehaald worden. Ook zullen de bomen uit de proefopzet vrijgesteld 

NATUURGEBIED 
ETTINGEBOS 
(AS) 

In deze rubriek berichten we over het natuurgebied van 
Natuurpunt Oosterzele in Balegem 
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worden. Hierbij zullen we tegelijkertijd de aanwezige inheemse soorten 
vrijstellen en een vervangingsaanplant voorzien van toekomstige inheemse 
zaadbomen. We denken hierbij aan Zwarte els, Zomereik, Haagbeuk, Iep, 
Zoete kers en aantal struiksoorten voor de toekomstige onderetage en 
bosrand. 
Verder zal het beheer er in grote lijnen uit bestaan om het bos, dat voor een 
groot stuk bestaat uit populieren-aanplant, geleidelijk om te vormen naar 
gemengd inheems bos (type 91E0_va: alluviaal essen-olmenbos of 9130_qa: 
eiken-beukenbos voor de specialisten). Afhankelijk van het perceel, zal dit 
grotendeels door natuurlijke verjonging gebeuren. Op andere stukken zal 
kunstmatige verjonging (=inplanten van gewenste soorten) misschien nodig 
zijn. Om het omvormingsproces te versnellen zullen we op enkele goed-
toegankelijke percelen wellicht ook een deeltje van de populieren 
verwijderen. We willen dit echter zo veel mogelijk beperken en geven de 
natuurlijke processen maximaal de kans. Op die manier zorgen we ook voor 
minimale verstoring. 
 
En wat deden we intussen nog? 
Via het bosbeheerplan zullen we ook inzetten op toegankelijkheid van het 
bos. Hoewel dit zeker niet betekent dat alle hoeken van het bos voor publiek 
moeten toegankelijk zijn (laat aub ook nog wat rust voor fauna en flora), 
zouden we onder andere graag een 
wandelpad door het bos laten lopen. 
De mogelijkheden werden de laatste 
maanden van dichterbij bekeken en 
onderzocht. En dankzij de inzet van de 
dienst toerisme van de gemeente 
hebben we ook hierin belangrijke en 
veelbelovende stappen gezet. 
Binnenkort meer hierover! 
 
En verder zag je misschien inmiddels 
ook deze nieuwe aanwinst? Een 
prachtig stevig bord, ons geschonken 
door bvba Van Glabeke, geplaatst aan 
de ingang van het Ettingebos. Houd het 
zeker in de gaten voor aankondigingen, 
weetjes,… 
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Maar ook jullie enthousiasme blijkt duidelijk! 
Zoals je weet, moeten we als lokale afdeling, instaan voor 30 % van de 
aankoopprijs, de zogenaamde restfinanciering. We deden hiervoor een 
landelijke oproep en zijn blij dat we zo intussen reeds ca. 575 giften mochten 
ontvangen, goed voor ca. 45.000 €. Een dikke dankjewel aan iedereen die 
ons tot nu toe met een gift steunde, klein en groot! Alle beetjes helpen. 

Jammer dat de gemeente dit mooie project niet mee wil ondersteunen (zie 
ook vooraan in deze nieuwsbrief: Gemeentebestuur wil niet bijdragen aan 
natuuruitbreiding). 

Misschien was je nog van plan dit project te steunen, maar kwam het er nog 
niet van? Dan is dit artikel misschien een goede reminder 😉 en in het 
kadertje hieronder lees je hoe je kunt steunen. 
 
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 onze aankopen verder te kunnen 
zetten. Volgend jaar plannen we hiervoor ook een speciale fondsenwerving. 

Elke gift, hoe klein ook, is welkom op rekening BE56 2930 2120 7588 met 
vermelding “Gift Natuurpunt - 6666 – Landskouter – Gondebeek” of met 
vermelding “Gift Natuurpunt - 6708 – Balegem – Ettingebos 
 
Voor giften vanaf 40 euro krijgt u automatisch een fiscaal attest en 
bovendien krijgt u via de belastingen 45% terugbetaald. 
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Eekhoorn (sciurus vulgaris) 
 
Of voor wie houdt van volledigheid: de Euraziatische Rode Eekhoorn. 
Ongetwijfeld een soort die bovenaan staat in de lijst van dieren met een 
grote aaibaarheidsfactor. Met dank aan zijn fluffy pluimstaart, zijn grote 
zwarte ogen en de schattige oorpluimpjes. Neem die typische 
lichaamskenmerken weg en je houdt een dier over dat veel gelijkenis 
vertoont met een wild konijn met een rattekop. Weg aaibaarheid. 
 
Sinds een paar jaren krijgen 
we in onze tuin geregeld 
bezoek van zo’n rode 
knuffel. En we zijn hierin 
zeker niet uniek want de 
soort wordt meer en meer 
gespot in bossen, parken en 
tuinen over heel 
Vlaanderen. Het ziet er 
naar uit dat na de vos en de 
steenmarter, nu ook de 
eekhoorn aan een flinke 
opmars bezig is.  
 
Hoewel deze soort bij de knaagdieren wordt gerekend bestaat zijn voedsel 
uit meer dan enkel zaden, noten en bessen. Ook insecten, eieren en zelfs 
uitzonderlijk ook een vogelkuiken gaan er wel in. Omdat hij geen winterslaap 
houdt, moet de eekhoorn zorgen voor een wintervoorraad. Hij doet dat door 
in de herfst, als de meeste bosvruchten beschikbaar zijn, de verzamelde 
vruchten telkens alleen of met enkele samen in een ondiep putje te 
begraven. De verstopte wintervoorraad wordt teruggevonden via geursporen. 
Soms worden ze ook vergeten of niet teruggevonden en dat maakt van de 
eekhoorn een goede verspreider van zaden. Na het rapen van de okkernoten 
in mijn tuin heb ik een grote schaal geplaatst en er een hele hoop noten 
ingelegd voor de eekhoorn. De rest eten we zelf op. Vanaf onze ontbijttafel 
kunnen we het beestje in de gaten houden als hij op dat lekkers afkomt. Met 
het kraken van een okkernoot heeft hij geen enkele moeite. Zijn vlijmscherpe 

SOORT IN DE 
FOCUS  
(DF) 

In deze rubriek plaatsen we een soort (dier, plant of 
zwam) in de spotlights. We beperken ons tot soorten die 
op het grondgebied van Oosterzele voorkomen. 
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tanden gaan makkelijk door de harde dop heen. Na het eten van enkele noten 
is hij voldaan en dan begint hij één voor één alle overige noten in onze tuin 
te verstoppen. Ondankbaar beest, ik kon me dus de moeite van het rapen 
besparen. 
 
De winter is een ideaal moment om eekhoorns te spotten. De kale bomen 
bieden weinig beschutting en als het weer niet te guur is, gaat hij of zij 
gewoonlijk in de loop van de voormiddag op pad om voedsel te zoeken. Want 
anders dan de meeste andere zoogdieren van bij ons is hij dagactief.  
Bij slecht weer blijven ze soms dagenlang in hun nest. Dat nest is rond en 
heeft het formaat van een basketbal. Het is gebouwd van takken en is aan de 
binnenkant bekleed met bladeren, mos of gras. De ingang zit meestal aan de 
onderkant. Omwille van de stabiliteit bouwen eekhoorns hun nest gewoonlijk 
op een vork van stevige takken dicht bij de stam. Ze hebben een hoofdnest 
dat ze gebruiken als slaapplaats, maar ook als kraamkamer en schuilplaats 
voor de winter. Daarnaast hebben ze gewoonlijk nog een hele reeks andere 
nesten die ze van tijd tot tijd gebruiken. Bijvoorbeeld als ze weer eens 
geplaagd worden door vlooien, dan laten ze alles achter en verhuizen ze 
tijdelijk naar één van de andere nesten. Want ondanks hun schattig uiterlijk 
zijn eekhoorns en ook eekhoornnesten echte vlooizakken. Blijf dus vooral ver 
uit hun buurt. 
 
Wil je weten wat jij kunt doen voor de eekhoorn in je tuin? Surf dan naar 
https://www.natuurpunt.be/node/14506 . Of ben je best handig en zou je 
wel eens een eekhoornnootjesbar in elkaar willen knutselen? Onderaan 
dezelfde webpagina legt Joeri Cortens je uit hoe je dat best aanpakt. Succes! 



Jaargang 28 nummer 1 
   
  

 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 21 

Oosterzele 

Een terugblik op de voorbije activiteiten: 
 
OVER EYCK EN BLOEMEN – HET LAM GODS EN ZIJN FLORA         MET YVES EN AN 
 
Zondag 13 september ging Natuurpunt Oosterzele op stap in natuurgebied de 
Assels in Drongen voor een themawandeling rond het Van Eyck jaar, een 
wandeling Over Eyck en Bloemen. 
 
De Assels, het recreatiegebied de Blaarmeersen en het natuurgebied De 
Bourgoyen vormden ten tijde van Van Eyck samen één groot eiland omgeven 
door 2 grote armen van de Leie. Vandaag liggen deze gebieden gescheiden 
van elkaar door de Ringvaart, de R4, een drukke spoorweglijn en nog meer 
wegen… Toch is hier, zo dicht bij de stad veel natuur overgebleven.  
Ter hoogte van  de 3-Leien, op de grens van Drongen met Afsnee splitst de 
Leie in 2 brede armen die het gehele gebied omvatten en ooit ook terug 
samenvloeiden ter hoogte van de Einde Were, t.t.z. onder de vroegere 
stadsmuren, vlakbij de Gentse ring. Het gebied bestond uit vochtige meersen 
en was slechts bereikbaar vanop drie plaatsen via een pont.      
 
Het Lam Gods valt na 600 jaar 
nog steeds te bewonderen 
dankzij de  uitzonderlijke 
kwaliteit van het eikenhout 
waarop het werd geschilderd. 
Nochtans moest het hout toen 
ingevoerd worden vanuit de 
Baltische wouden 2000 km ver 
weg van hier. 
Na een periode van grote 
ontwikkelingen en ook grote 
ontginningen, bleef in de 13de 
en 14de eeuw in onze regio 
slechts 7% oppervlakte aan bos 
over. Weliswaar zouden we vandaag het akkerland en de uitgestrekte 
heidegebieden van toen als prachtige natuur met hoge biodiversiteitswaarde 
gaan bestempelen. De oude hoogstammige bomen waren echter allen 
weggekapt en verwerkt in de grote bouwwerken uit die tijd. 
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De paradijselijke tuin die Van Eyck heeft weergegeven op het Lam Gods 
verbeeldt met ongeziene details 76 herkenbare planten samengebracht uit 
diverse regio’s en verschillende seizoenen. 

In deze paradijselijke tuin staan zowel bloeiende meiklokjes, een dadelpalm 
als een zomerse witte lelie samen afgebeeld.  
 
Voor wie het gemist heeft: het Van Eyck-jaar wordt verlengd tot de zomer 
van 2021 en ook de natuurwandelingen ‘Over Eyck en Bloemen’ worden 
herstart in het voorjaar.  
Meer info: https://visit.gent.be/nl/agenda/over-eyck-en-bloemen  
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FEESTELIJKE OPENING VAN BRUGJE, POELEN EN NIEUWE PERCELEN 
 
 
Het alomtegenwoordige C-beestje heeft iedereen dit jaar al heel wat stokken 
in de wielen gestoken, ook ons als Natuurpunt, zoals je ook overal elders in 
deze Nieuwsbrief kan lezen.  Maar na een eerste annulatie op 5 april is deze 
activiteit uiteindelijk toch kunnen doorgaan op zondagvoormiddag 27 
september. Het was immers dé activiteit om nog onze verwezenlijkingen van 
het voorgaande jaar 2019 te vieren: meer dan een hectare extra 
natuurgebied erbij, 300 bomen geplant, 2 poelen aangelegd én een nieuw 
brugje over de Gondebeek.  Het was dan ook een plezier om dit te kunnen 
vieren met een 50-tal geïnteresseerden, waaronder een aantal directe buren 
van het natuurgebied, een aantal mensen van CERA –de sponser van het 
brugje- en een aantal vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van 
Merelbeke en Oosterzele.   

 
Na een korte inleiding door Mathieu aan het station van Gontrode, gingen we 
al wandelend, op afstand en in kleine groepjes richting het brugje, waar we 
werden opgewacht door een ludiek duo voor het doorknippen van het 
‘openingslintje’.   
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Daarna werd via het korte lusje aan de andere kant van de beek, een oase 
van rust met al het moois dat dit gebied te bieden heeft, verder gegaan 
richting de 2 nieuwe poelen.  En vooraleer af te sluiten met een drankje, was 
er eerst nog een toelichting door Dirk - onze conservator – over de stand van 
zaken én de toekomstplannen voor het Gondebeek-gebied. Iets waarvan jullie 
de volgende maanden en jaren zeker nog veel zullen horen.  
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ONTDEK HET RODELANDPROJECT OP DE FIETS 
  
De kroniek van een aangekondigde activiteit anno 2020… 
 
We moeten er al geen tekening meer bij maken. Het werd immers zo een 
beetje de teneur van het jaar: plannen, annuleren, herplannen, … En ja, een 
mens zou er wat de moed bij kunnen verliezen en zich in een klaagzang 
storten. 
 
Maar soms heeft een nadeel ook een voordeel. Zo ook met de Rodelanddag: 
in de ideale wereld zonder kleine beestjes die de wereld lam leggen, was dit 
een fantastische nazomerdag ergens eind september. Alle Rodelandpartners 
zouden je er langs een mooi uitgestippeld fietstraject ontvangen en je 
vertellen wat voor moois dit project in petto heeft. Niet dus. 
Corona bracht ook creativiteit! En dus werd een dagactiviteit omgetoverd tot 
een activiteit van maar liefst anderhalve maand. Tussen 1 oktober en 15 
november kon je met de fiets een prachtige route van 40 km afleggen dwars 
door Rodeland. Onderweg waren er 14 stopplaatsen met informatie over het 
gebied, het doel van het project en de acties die op stapel staan de komende 
jaren. De competitief ingestelden of weetjesjagers konden deelnemen aan 
de eraan gekoppelde wedstrijd. Er kwamen in totaal 158 
wedstrijdformulieren binnen en 63 deelnemers kregen rond 15 december een 
waardebon toe gestuurd ter waarde van 25 € (de meeste bonnen) of 20 €. De 
waardebonnen kunnen gebruikt worden bij een lokale handelaar want 
Rodeland wil bewust inzetten op de korte keten. 
De infopanelen en wegwijzers van de editie 2020 zijn intussen weggehaald 
en ook de bijhorende wedstrijd is afgelopen. Je kan de route uiteraard nog 
steeds fietsen aan de hand van de kaart of GPX. Je kan deze en de 
infopanelen downloaden op www.rodeland.be.  
 
Enne, de Rodelanddag anno 2020 kon dan 
misschien niet doorgaan zoals gepland, we 
hebben goede hoop dat we dat wel in de annalen 
van 2021 zullen kunnen noteren! 
 

Het Rodelandproject is een landschapsproject in de open ruimte op het 
grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele. Het 
project vertrekt vanuit een uniek samenwerkingsverband tussen maar liefst 
20 partners. Overheden, natuur- en landbouworganisaties en 
onderzoeksinstellingen werken er samen om het landschap rond de 
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Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien 
van de Gondebeek, de Driesbeek en de Molenbeek te versterken en verder 
te ontwikkelen.  
 
 
DAG VAN DE TRAGE WEG … EN DE NATUURWEETJES  

                                   I.S.M. WERKGROEP TRAGE WEGEN EN EVA OOSTERZELE 

Wist je dat een vos een egel opeet, door er eerst op te plassen? De egel, die 
zich bij angst oprolt in een bolletje, strekt zich onder het warme straaltje 
vossenpipi lekker uit op zijn rug, waarna de vos de egel met eigen pipisausje 
kan opeten! Zou het ook daarom zijn dat een egel zich graag insmeert met 
hondenpoep? En wist je dat uilen hun ogen niet kunnen bewegen? Daarom dat 
ze hun hoofd bijna helemaal rond kunnen draaien!  
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Deze en nog meer leuke natuurweetjes, werden verteld op onze 
Weetjeswandeling op 18 oktober. In tijden van Corona is het niet gemakkelijk 
een activiteit te organiseren. Maar wat waren we blij dat we deze 
natuurweetjeswandeling samen met werkgroep Trage Wegen en EVA 
Oosterzele niet moesten annuleren!   
 

Een 80-tal wandelaars, groot en 
klein, konden in hun eigen 
bubbeltjes, veilig de wandeltocht 
afleggen. Hier en daar was er 
onderweg een wachtpost, waar leuke 
weetjes konden gelezen worden of 
werden verteld. Weetjes dus over de 
natuur, over de trage wegen in 
Oosterzele, of over de beste 
voedingskeuze. Zonder proevertjes 
of een drankje achteraf helaas, maar 
ondanks alle coronamaatregelen, 
toch een fijne namiddag!  
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… en een blik vooruit op de komende activiteiten: 
 
Door de grote mate van onzekerheid rond de evolutie van 
de epidemie en de beperkingen die daar het gevolg van zijn, 
hebben we ervoor gekozen om m.u.v. de noodzakelijke 
beheerwerken voorlopig geen andere activiteiten te 
plannen. Hieronder vind je enkele doe-het-zelf 
natuuractiviteiten als alternatief.  
Als de zaken de volgende maanden gunstig evolueren dan 
komen we misschien nog met een paar leuke ideetjes 
aanzetten. Hou vooral je mail, Facebook en onze website in 
de gaten.  
 
BEHEERWERKEN RESERVAAT GONDEBEEK 
 
De volgende werkdagen vinden plaats op 30 januari, 27 februari en 27 
maart 2021. Uiteraard onder voorbehoud van de Corona-beperkingen. 

 
Wil je zelf eens de handen uit de mouwen steken in het midden van de 
natuur! Of kom je liever gewoon eens een kijkje nemen? Het is een ideale 
gelegenheid om je hoofd helemaal leeg te maken! Iedereen, van jong tot iets 
minder jong is van harte welkom! 
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Praktisch: afspraak aan de Gondebeek (ingang Meersstraat, Gontrode). We 
beginnen om 9u en stoppen gewoonlijk rond 12.30u om samen iets te eten. 
Ben je wat later en/of moet je vroeger vertrekken: geen probleem!  
Zorg ook voor gepaste kledij en schoeisel. 
 
Catering wordt voorzien, maar graag een seintje op voorhand naar  
0477/930 325 of jean_luc_eggermont@hotmail.com als je een handje wil 
toesteken bij de beheerwerken en om te laten weten of je wil mee-eten.  
 
LET OP: Extreme weersomstandigheden kunnen soms roet in het eten gooien. 
Lastminutewijzigingen worden steeds op onze website 
www.natuurpuntoosterzele.be vermeld. 
 
ONZE BESTUURSLEDEN STELLEN HUN FAVORIETE WANDELING(EN) VOOR 

Ondanks dat we wat publieksactiviteiten betreft, noodgedwongen even op 
non-actief staan, willen we onze leden graag toch graag enkele doe-het-zelf 
natuuractiviteiten bezorgen. 

Onze bestuursleden stellen daarom de komende weken en maanden elk hun 
favoriete wandeling in en rond Oosterzele voor. De wandelingen zijn terug te 
vinden (en te downloaden als gpx-bestand) op onze eigen routeyou-pagina: 

https://www.routeyou.com/nl-be/user/view/713381/natuurpunt-
oosterzele 

Naast de routes zelf, stellen onze bestuursleden zich daarbij ook eens kort 
voor. Benieuwd wie en wat er schuil gaat achter die verschillende namen, 
neem zeker een kijkje op https://www.facebook.com/natuurpuntoosterzele 

Aan deze wandelingen koppelen we ook nog een leuke wedstrijd, maar dat 
lees je in het volgende stukje. 

 
DE STOEL IN ’T GROEN 

Hoe kunnen we jullie naar buiten lokken ? Bij een zoveelste Zoom meeting 
borrelde er een idee op …    

Wie ‘1000 zonnen’ kent, dachten we, kent zeker ook ‘De Stoel’. Deze stoel 
reisde in de zomer het hele land door. Wie de stoel vond, kon een mooie prijs 
winnen.  



Jaargang 28 nummer 1 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 30 

Oosterzele 

Dus waarom laten we de komende 
maanden niet eens een STOEL door het 
Oosterzeels’ groen reizen op zoek naar 
speurneuzen en verrassend naar 
toevallige passanten.   

We starten ermee in de kerstvakantie 
en laten hem de hele maand januari 
staan. Hou Natuurpunt Oosterzele in de 
gaten op Facebook, website of digitale 
nieuwsbrief, alwaar je een foto zal 
vinden van de STOEL in zijn nieuwe 
omgeving.    

 

Wie zoekt die vindt ….    

Maak ter plekke een selfie van 
jezelf op, onder of boven de stoel 
en post deze op Facebook of stuur 
hem door naar ons zodat wij hem 
kunnen posten. Een onschuldige 
hand trekt iedere maand een 
winnaar.  

 

… en wint !  

Trappist!  

 

De trappistenbrouwerij Westmalle is immers reeds jaren sponsor van 
Natuurpunt en omdat we flink wat kaasbollen verkochten bij de laatste en 
geannuleerde editie van Expeditie Natuurpunt, hebben we een voorraad 
Westmalle cadeau gekregen. Gezien we nu toch niet samen kunnen 
aperitieven, dachten we dat dit wel een mooie prijs zou zijn. Santé!  
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EXPEDITIE NATUURPUNT 

Na een verplicht Sabbatjaar komt er in 2021 opnieuw een Expeditie 
Natuurpunt! 

Wil je graag iets doen voor meer natuur in Vlaanderen?  Hou je wel van een 
sportieve uitdaging midden in het groen? Dan is Expeditie Natuurpunt vast 
iets voor jou. De Expeditie staat garant voor twee keer avontuur. Eerst zamel 
je met je team geld in voor de natuur. Op 26 en 27 juni wandel, fiets of kano 
je twee dagen door de mooiste natuur van Vlaanderen. Een positieve 
uitdaging voor 2021 en een onvergetelijk weekend om de zomer sterk in te 
zetten?  

 stel een team van vier samen plus een teamcoach  
 zoek een teamnaam en maak je steunpagina aan 
 kies een natuurgebied om te steunen 
 zet acties op om minimum € 1500 in te zamelen 

Voor de 6de editie van Expeditie Natuurpunt stippelden we unieke routes uit 
door de mooiste natuurgebieden. De routes komen allemaal aan in 
Diepenbeek, in het hart van Limburg.   

Alles is voorzien: ontbijt bij de start, rustposten om op adem te komen, een 
kampeerplek voor een onvergetelijke nacht onder de sterren en natuurlijk 
een welverdiend feest aan de finish. 

Wil je graag deelnemen en een van de natuurgebieden van Natuurpunt 
Oosterzele steunen? Neem dan als de bliksem contact met ons op: 
info@natuurpuntoosterzele.be 



Jaargang 28 nummer 1 
 

V.U. Mathieu Wille, Pontslag 11  -  9860 Oosterzele 32 

Oosterzele 

Lid worden van Natuurpunt 
 
Help de natuur in Vlaanderen.  
Word met het ganse gezin lid van Natuurpunt.  
Het jaarlijkse lidmaatschap per gezin bedraagt 30 euro. 
 
Wat krijg ik als lid van Natuurpunt? 
*  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 30 € 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 naar 015/29 72 50  
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