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zondag 23 juni 2019 
 

 
 
Dat bomen gebruikt worden om papier en meubels te maken dat weten we. 
En we hebben ze nodig om te leven, want ze geven ons zuurstof. 
Maar wist je ook dat ze samen leven met bepaalde diersoorten en met 
elkaar? En heb je ooit al eens van het ‘wood wide web’ gehoord? 
 
Op deze wandeling laten we ons o.a. inspireren door een van de boeken van 
de Duitse boswachter Peter Wohlleben  en gaan we de bomen anders 
beleven.  Het zijn niet zomaar ‘bomen’. 
Daarvoor trekken we naar het Stropersbos, een van de grootste 
boscomplexen van Oost-Vlaanderen. Hoogstwaarschijnlijk zal je nadien niet 
meer in het bos lopen zonder de bomen echt te zien. 
 
Datum: zondag 23 juni om 14u30 
Locatie: Stropersbos – Kemzeke of Sint-Gillis 

 Nog te bepalen, voor exacte locatie: kijk één week vooraf op onze 
website www.natuurpunt-zuid-waasland.be  

Meer info bij Rika Van de Walle  

 rika.vandewalle.npwz@gmail.com of 0473/96 74 26. 
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