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Het  lidgeld van Natuurpunt  

bedraagt 30 euro per gezin. Als lid 

krijg je het �jdschri� Natuur.blad en 

dit afdelings�jdschri�, geniet je van 

een aanzienlijke kor�ng op pro-

ducten uit de Natuurpunt Winkel en 

neem je gra�s deel aan geleide 

wandelingen. Over deze en nog  

andere voordelen die je hebt als 

Natuurpuntlid, lees je meer in  

Natuur.blad of op 

www.natuurpunt.be. Leden kunnen 

zich abonneren op Natuur.focus, 

het natuurhistorisch �jdschri� en/

of Natuur.oriolus, het �jdschri� 

over vogels. Een abonnement voor 

één van beide kost 10 euro boven-

op het lidmaatschap, voor beiden 

samen 17 euro. Lidgeld en / of 

abonnementsgeld kan je storten op 

IBAN: BE17 2300 0442 3321 met 

vermelding van naam of lidnummer 

(voor de hernieuwingen) en  

Natuur.focus en / of Natuur. oriolus 

(voor de abonnementen).  

Griet Buyse,  Sabine De Pauw, Gert 

Du Cheyne, Frans Goris, Marc Mar-

tens, Annemie Philips, Ilse Theunis, 

Norbert van Acker, Peter Wesemael 

 

Foto’s: zie binnenin �jdschri� 

Foto voorpagina: Bloeiende heide in 

het Heidebos (augustus 2019),  

Gert Du Cheyne  

 

 Sabine De Pauw en Griet Buyse  

 

Griet Buyse, Schuiterstraat 34C, 

9031 Drongen, 09 329 55 45, 0478 

23 22 19, griet.buyse@gmail.com 

 

 

Steun de projecten  van Moervaart-

Zuidlede. Een gi� is fiscaal a�rek-

baar vanaf 40,00 euro (alle gi�en in 

één jaar aan Natuurpunt vzw wor-

den samengeteld).  

 

Rekeningnummer IBAN BE56 2930 

2120 7588 van Natuurpunt Beheer 

vzw.  

 

Vermeld één van onze projectnum-

mers:  

• Moervaart-Zuidlede   3617 

• Heidebos               6636 

• Turfmeersen        6113 

• Reepkens    6119 

• Zandberg    6668 

Lidgeld Werkten mee 

Foto’s 

Samenstelling & layout 
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Dit voorjaar werd opnieuw een broedgeval  

vastgesteld van een nieuwe soort in de regio  

namelijk van de oehoe! Deze indrukwekkende 

nachtroofvogel is aan een opmerkelijke  

veroveringstocht bezig in Vlaanderen, zo ook in 

onze regio. Hij is één van de grootste uilensoort 

ter wereld en een indrukwekkende verschijning. 

Met een lengte van 75 cm en een vleugelspan-

wijdte van 1,88 m glijdt hij nu ’s nachts ook bij ons 

door de schemering en nacht. 

Niettegenstaande zijn grootte leidt hij toch een vrij 

onopvallend bestaan. Overdag zitten ze te  

snoezen hoog in de boomtoppen en houden hun 

omgeving nauwlettend in het oog vaak met één 

oog open. Om hier te broeden hadden ze er niks 

beter op gevonden om het nest van een havik te 

kraken. Het vrouwtje havik heeft dit met haar  

leven moeten bekopen want zij was immers reeds 

aan de eileg begonnen. Het paartje oehoe’s bracht 

twee jongen op de wereld dat ze succesvol  

grootbrachten. 

 

Dergelijke grote roofvogels houden zich natuurlijk 

vooral bezig met grote prooien. Vaak worden  

andere grote vogels op het nest of op een  

slaapboom geslagen. Zoals reeds vermeld kan dat 

zelfs een havik zijn, maar ook buizerd en  

slechtvalk moeten op hun hoede zijn. Van konij-

nen en andere zoogdieren van dit formaat is hij 

bijzondere fan. En jawel, ook katten staan op het 

menu. Heel bijzonder is ook zijn voorkeur voor 

egels, die hij volledig leeg peuzelt en het naaldrijke 

pantser achterlaat. 

 

In tegenstelling tot wat je zou verwachten is deze 

uil helemaal niet agressief, dat is wel wat anders 

dan zijn kleinere broer de bosuil die wel best op-

vliegend uit de hoek kan komen. Het is afwachten 

welke dynamiek deze nieuwe roofvogel met zich 

mee gaat brengen in ons regionaal ecosysteem. 

Nieuwe toppredator in onze regio  
TEKST EN FOTO’S GERT DU CHEYNE  
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Volg onze ac�viteiten op www.heidebos.be of op onze Facebookpagina  

www.facebook.com/natuurpuntmoervaartzuidlede 

Natuurpunt kern Lochris� kan je volgen op www.facebook.com/natuurpuntlochris� 

Z$% &' () *+%()% ,$- () '&,.)% -/ /-)0)%?  
Elke maand zijn er twee werkdagen. We werken elke tweede zaterdag van de 

maand en elke vierde maandag van de maand. We verwelkomen je heel graag!  

Tot dan! Meer info en inschrijven bij onderstaande personen.  

 

(Maandagen) Thierry Van Driessche, thierry.van.driessche@telenet.be  

(Zaterdagen) Marc Geerinck, 0473 33 50 38 of  

(algemeen) Annemie Philips, 0494 15 28 54, beheer.heidebos@gmail.com 

Op zoek naar paddenstoelen in het Heidebos 

voor volwassenen en kinderen 

Dit najaar helaas geen gegidste paddenstoelenwandeling in het Heidebos. Maar groot en klein kan 
zelf op zoek gaan naar paddenstoelen. Langs de groene wandeling (de AS Adventurewandeling) kom 
je de hele maand oktober op verschillende plaatsen infobordjes tegen over paddenstoelen.  
Zo ontdek je al wandelend dat er paddenstoelen bestaan in vele formaten en kleuren. Sommige 
hebben grappige namen, andere hebben enkel een moeilijke naam. Hou er wel rekening mee dat 
paddenstoelen vergankelijk zijn. Sommige zie je slechts enkele dagen. Dat maakt ze net zo  
mysterieus. We zullen de bordjes langs het traject zo veel mogelijk tijdig verplaatsen, maar soms zal 
je een bordje vinden, waar de paddenstoel al weg is.  

Op enkele bordjes ontdekken kin-
deren een speciaal opdrachtje voor 
hen. Dit maakt de wandeling ook 
voor kindjes extra aantrekkelijk.  

Pluk zeker geen paddenstoelen om 
de onderkant te bekijken. Breng ge-
woon een spiegeltje mee. Veel handi-
ger en zo kan iedereen na jou er ook 
nog van genieten.  

Als er in de loop van oktober toch 
opeens nachtvorst komt, verdwijnen 
de meeste paddenstoelen. Hou daar 
rekening mee. In het bos is er altijd 
wat te beleven. Geniet in elk geval 
van de geuren en kleuren die de 
herfst met zich meebrengt. 

 

Wanneer:  Heel de maand oktober, vanaf Parking 1 van het Heidebos   

Meenemen: Spiegeltje 
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Zomerwaarnemingen in onze tuinen  
SAMENSTELLING: SABINE DE PAUW   

Na de boeiende voorjaarsverhalen uit onze  
tuinen, vroegen we de bestuursleden opnieuw 
een paar merkwaardige waarnemingen uit eigen 
tuin neer te schrijven.  
 
Hiermee willen we per seizoen aangeven dat,  
wanneer we onze tuinen biodiverser inrichten, de 
biotopen van fauna en flora uit de natuurgebie-
den enorm vergroot worden, wat alle soorten ten 
goede komt!  
 

Wil jij ook meer leven in je tuin ? Check dan zeker 
de lopende campagne: 
www.samenvoorbiodiversiteit.be  
Je vindt er heel wat tips om zelf aan de slag te 
gaan.  

We nemen jullie even mee doorheen onze tuinen 
zodat je mee kan genieten van de verrassende 
waarnemingen.  

In de boomgaard van Norbert  
Norbert Van Acker...  
 
In mei vond hij Norbert in een grote knotwilgen 
een kanjer van een rups: meer bepaald de rups 
van de nachtvlinder, de wilgenhoutvlinder.  

 
 
In juni kropen een 10 tal neushoornkevers uit één 
van de compostbakken, ondertussen al  
meerdere jaren een vaste waarde in de tuin van 
Norbert. De hoorn op de snuit van het dier is zeer 
kenmerkend en verklaart dan ook zijn naam. Dat 
deze kever hierin voorkomt, schrijft Norbert toe 
aan het composteren van gehakseld snoeihout 
van zijn fruitbomen. Deze doet hij in de compost-
bak en dat lusten de wormen van de neushoorn-
kever heel graag. Het zijn dikke witte wormen. 
 
In augustus stootte Norbert bij het scheren van 
de rode beukenhaag op een nest piepende  
mereltjes. Gelukkig net onder de scheerhoogte 
zodat ze ongedeerd bleven.   
 
In de boomgaard viel er op datzelfde moment 
ook nog ander leven te bespeuren: 2 Europese 
hoornaars kwamen drinken van het sap van de 
appelboom en ’s morgens werd hij verrast door  

 
 
 

 
 
een kleine bonte specht die hij een 3 tal minuten 
kon observeren. De kleine bonte specht heeft 
slechts de grootte van een mus doch heeft zo-
goed als hetzelfde vederkleed als de grote bonte 
specht. Het is zeker meer dan 10 jaar geleden dat 
hij er nog eentje zag.  

Foto: Norbert Van Acker  

Foto: Norbert Van Acker  

Foto:’s: Wikipedia 
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Merkwaardige motten en gruwelijke  
vogelmoord in de tuin van Gert  
Gert Du Cheyne  

Onze tuin wordt gedomineerd door drie oude zo-
mereiken en twee eeuwenoude hoogstam perenbo-
men. Achter hen staat een uit de kluiten gewassen 
meidoornhaag. Voor de rest is de tuin vooral in be-
slag genomen door de weide voor onze drie melk-
geiten. 

De zwoele zomeravonden brachten we vaak door op 
het tuinterras waarbij we vaak vergezeld werden 
door tientallen nachtvlinders die rond de tuinlan-
taarn hun opwachting maakten. Daar zaten best wel 
enkele mooie exemplaren tussen. Zeker het vermel-

denswaardig was de Spaanse vlag, maar anderen 
waren ook niet mis zoals de dennenpijlstaart, popu-
lierenpijlstaart, wapendrager, rood weeskind, dro-
medaris, glad beertje, vogelwiekje, kleine beer, bleke 
grasuil, geelschouderspanner, rietvink, hageheld 
enz. Daarnaast ook heel wat micronachtvlinders die 
ik helaas niet op naam kan brengen. ‘Motten’ zeggen 
de mensen vaak en dat heeft nogal een pejoratieve 
bijklank, maar als je er even de tijd voor neemt zul je  
merken dat de meeste echte pareltjes zijn. 
 
Soms spelen er zich ook drama’s af in de tuin. De 
sperwer scheert klokvast dagelijks minstens twee-
maal over de tuin, dat brengt de nodige commotie 
met zich mee. Boerenzwaluwen gaan  er luidkeels in 
formatie achteraan waardoor mijn tuingemeen-
schap tijdig wordt gealarmeerd. Doch soms zijn jon-
ge nieuwe bewoners wat te onvoorzichtig. Dat was 
zo het geval met een jonge merel die door een alert 
mannetje sperwer werd gepakt in de tuin. De natuur 
is vaak heel wreed, al willen we dat vaak niet zien. 

Het meest bijzondere deze zomer vond ik toch de 
serenade die een ekster op een zomerse namiddag 
ten berde bracht. Eksters – net zoals Vlaamse gaaien 
– hebben een verrassend repertoire dat ze niet al te 
vaak laten horen. Toen ik lekker zat te genieten van 
mijn tuin zat een ekster zijn ware kunnen ten beste 
te geven hoog in de meidoornhaag, zich niet bewust 
van mij als publiek. Fluiten, kirren, tsjilpen, even roe-
pen en dan weer fluitend verder gaan. Het was een 
genot dat wel tien minuten duurde.  

Adres  
Dorp-Oost 133 

9080 Lochris�  

 

Contact  
Tel. 09/ 355 57 55 

Fax 09/ 355 54 05 

info@drinksdeclercq.be   

Openingsuren  
maandag-vrijddag: 8u30-19u 

zaterdag: 8u30-18u30 

zondag: 9u-12u  
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Ratten met bottines bij Frans...  
Frans Goris  
 
Een warme zomerdag begin juli. Terwijl we gezel-
lig op het terras zitten horen we gestommel.  
Een merel die zich wast in de dakgoot? Kauwen? 
Eens terug binnen hoor ik op de zolder weer  
zoiets. Als dit ratten zijn, dan dragen ze toch wel 
zware bottines. Bij het doorzoeken van de  
donkere zolderruimte zie ik drie lieverds in  
stokpaardjespositie.  

 
 
 
 
Hun eerste confrontatie met de mens. Meteen is 
het ook duidelijk waarom al mijn broedende  
kippen en hun eieren verdwijnen...  
Na enkele dagen verlaten de logees hun nest.  
De buurman vertelt dezelfde week nog dat hij drie 
steenmarters in zijn wei had gezien.  
Ja, waar zouden die vandaan komen ... 
 

Steenmarter - Foto Hugo Willocx  
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In de nieuwe tuin van Peter valt 
heel wat te beleven ...  

Peter Wesemael  

 

Fijnproevende haas 

Vanaf de ontbijttafel kijk ik uit op een stukje gras-
veld dat al meer dan 20 jaar geen mestkorrel 
heeft gezien. Zeker met de droge zomers die we 
nu kennen, brengt dat mee dat de grasmachine 
slechts een paar keer per jaar de tuinberging 
moet verlaten. En toch levert dit nog een redelijk 
groen beeld op. Niet door gras, maar door planten 
die beter bestand zijn tegen droogte en arme 
grond. Biggenkruid is zo’ n plant die mijn zomers 
“gazon” tijdelijk in een groene en gele zee omto-
vert. Dankzij de relatief diep reikende wortels kan 
biggenkruid lustig blijven bloeien te midden van 
verdord gras. De plant houdt ook niet van bemes-
te grond. Maar ze blijkt wel een lekkernij te zijn 
voor hazen. Regelmatig zag ik een jong exemplaar 
zich te goed komen doen aan de lange, taaie 
bloemstengels.  

 

Eerst dacht ik nog dat dit bij gebrek aan beter was. 
Tot ik in de Nederlandse Ecologische flora las dat 
biggenkruid rijkelijk melksap bevat en ook een 
hoge voedingswaarde heeft. Zo zie je maar… Wij 
hebben websites, TV, boeken en Pascale Naessens 
nodig om te weten wat goed voor ons is. Hazen 
weten dit vanzelf! 

Toen ik het dier de eerste keer zag dacht ik, door 
het formaat, dat het een konijn was. Maar dan 
merkte ik de vrij lange oren met hun zwarte pun-
ten op. Met de verrekijker erbij kon ik ook de licht-
bruine iris zien (bij het konijn is die zwartbruin). 
Maar helemaal zeker was ik toen hij mij opmerkte 
en – jawel - het hazenpad koos. De staart heeft bij 
de Haas een zwarte bovenkant die hij bij het weg-
rennen naar beneden houdt, het konijn houdt zijn 
staart omhoog waardoor dan de witte onderkant 
is te zien. Mijn bezoeker was duidelijk een jonge 
haas! 

 

 

Miereneter 

En ander voordeel van een onverzorgd gazon is 
dat ook mieren zich hier prima in thuis voelen. En 
dit lokt op zijn beurt dan weer miereneters. Maar 
dan heb ik het natuurlijk niet over een Zuid-
Amerikaanse zoogdier dat met zijn lange snuit en 
kleverige tong de mieren komt verorberen. Nee, 
bij ons is het een vogel die verzot is op mieren. Af 
en toe zie ik zo’ n groene specht, met zijn onhan-
dig ogende sprongetjes, het gras afspeuren naar 
mierennesten. Hij maakt met zijn snavel een ope-
ning in de bodem, tot in de kern van het mieren-
nest en haalt dan met zijn kleverige tong één voor 
één de mieren, poppen, larven en eieren naar bo-
ven. Zijn erg lange tong kan daarbij wel tot 10 cm 
buiten de snavelpunt worden uitgestoken. De 
groene specht gebruikt haar tong dus net als een 
miereneter om larven en cocons van mieren uit 
hun nest op te likken! 

Oorspronkelijk waren rode bosmieren het favorie-
te kostje van de groene specht. Ze hebben hun 
dieet echter aangepast en ook andere miersoor-
ten, zoals de zwarte wegmier, staan nu op het me-
nu. Hierdoor worden ze ook regelmatig in tuinen 
gezien. Ik maak mezelf dan ook graag wijs dat het 
mee dankzij mijn onverzorgd gazon is dat deze 
prachtige vogel in de buurt kan broeden.  
Mijn bezoeker was immers duidelijk een jong dier. 
Het was onmiskenbaar matter en bleker gekleurd 
dan een volwassene. Bovendien waren zijn kop, 
hals en onderzijde nog bedekt met donkere onre-
gelmatige vlekken en strepen. De donkere kopte-
kening van volwassen vogels was ook nog niet 
aanwezig.  
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Boskiekens 

Eén van de (thuis)werktips die ik graag ter harte neem is om regelmatig eens op te kijken van het 
computerscherm en de ogen even in de verte te richten.  Toen ik dat op  9 september ook deed, 
moest ik toch even die ogen uitwrijven. Er liepen maar liefst 4 fazanten in de tuin; en helemaal niet in 
de verte, maar vlakbij het terras.  Al snel was duidelijk dat deze dieren geen natuurlijk gedrag ver-
toonden. Ze waren allesbehalve schuchter en gaven eerder een verwarde indruk. Gezien het jachtsei-
zoen voor fazant op 15 oktober start, leek er mij dan ook weinig twijfel mogelijk: deze dieren waren 
ergens opgekweekt en nu hier in de buurt losgelaten. Over enkele weken zullen ze, met een hoop 
hagel onder de veren, hun laatste adem uitblazen. Als ze zolang “in het wild” zien te overleven natuur-
lijk. Want enkele dagen erna vond ik al één dier terug langs de kant van de weg, helemaal platgere-
den.  

Het uitzetten van fazanten voor de jacht is in België al sinds 2016 verboden, maar is blijkbaar toch 
nog schering en inslag. Nochtans heeft dit niets met faunabeheer of weidelijke jacht te maken, maar 
enkel met het plezier om te doden. Misschien toch even aan deze foto terugdenken voor je het kerst-
menu samenstelt? 

Marc legt uit hoe je zelf juweeltjes 
kweekt in de tuin ...  

Marc Martens 

Bij de opkweek van de venkelplantjes had ik er een 
paar over. Die heb ik dan tussen de bloemen  
geplant. En zie, eind augustus zit daar een prachtige 
rups van de koninginnedag (zie foto). Die had zich 
dik gevreten aan de doorschietende venkel.  

 
 
 
Na een paar dagen was ze op zoek gegaan naar 
een veilig plekje om te verpoppen. In het begin is de 
rups onherkenbaar. Net een vogelstrontje: zwart met 
een wit puntje. Wil jij ook eens zo’n juweeltje in je 
tuin? Zet dan venkel of dille tussen de bloemen op 
een zonnige plaats. En krijg je geen rups, dan heb je 
nog altijd een fijn groen blad en mooie gele bloem-
schermen in je border.   
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In de Utopia tuin van Marc en Ilse 
beweegt er heel wat ...  
Tekst en foto’s lse Theunis  

Doornappel explosie 

Vorig jaar hadden we een drietal doornappels in 
ons kippenhok. Mooi laten staan, vonden we. Na-
tuurlijk stonden we er niet echt stil bij dat we het 
volgende jaar wel eens een paar plantjes meer 
zouden terugvinden... En ja hoor, dit jaar kwamen 
de zaadjes van onze doornige appels meer dan 
voldoende piepen. Ook nu lieten we ze staan, zo 
hebben de kipjes wat schaduw. Na een tijdje kon-
den we zelf nog moeilijk passeren en maakten we 
van ons hart een kapmes en hebben we er een 
aantal weggedaan!  

De doornappel heeft eigenlijk wel een mooi trech-
tervormige, witte of paarse, bloem, waarvan de 
kelk vijfkantig is. De vrucht heeft doornen en lijkt 
op een prikkelig appeltje, waarin de zaden wach-
ten tot de appel openspringt. Het is een exoot, 
een plant die eigenlijk niet uit Europa komt. Ze 
heeft ook een specifieke geur die na lange tijd 
precies bedwelmend is. Doornappel is giftig. De 
indianen zouden de plant vroeger gebruikt heb-
ben om hallucinaties op te wekken. Nog een klein 
weetje: vroeger werden de bladeren gebruikt voor 
‘astma-sigaretten’ omdat de atropine in deze plant 
de luchtwegen wijder maakt. De commercialisatie 
hiervan is gelukkig wel gestopt. 

De kop eraf … 

Na wat rondstruinen in ons moestuintje zag ik plots 
een wesp wegvliegen net voor mijn voet. Zo dacht ik 
tenminste. Ik zag iets blauw gekleurd vanuit mijn 
ooghoek en was nieuwsgierig welk moois dit was. Ik 
zag een libel, maar welke… Mijn oorspronkelijke 
“oooh” ging vlug naar “oeje joej”, toen ik het kopje 
niet aan het lijfje, maar naast het diertje zag liggen. 
Mijn dochter hoorde mijn jammerklacht en kwam 
even nieuwsgierig kijken wat er was. “Ik denk een 
libel waar een wesp het kopje van heeft afgebeten” 
zei ik eerlijk. Natuurlijk wou ze dat ik het diertje, wat 
nog steeds bewoog nota bene, opnam om dichterbij 
te kunnen bekijken. Ik liet haar een klein potje met 
microscoop halen en legde het insectje er in. Wat is 
er nu meer buitengewoon, opmerkelijk, speciaal, … 
dan zo een kopje met grote ogen? Even zoeken, 
uitzoomen en verwonderlijk bekijken, dat hebben we 
gedaan! Het jammere is natuurlijk dat de libel aan 
haar eind is gekomen, en terwijl ze dood ligt, alles 
nog lijkt te functioneren, behalve het vliegvermogen. 
Dat zullen de laatste zenuwtrekjes zijn. Dat maakte 
dat we een dode libel in, zij het minimale, levende 
beweging konden zien. Die facetogen deden nog 
vanalles, ze bewogen nog, leken nog rond te kijken. 
Het lijfje bewoog nog, het mondje en tanden leken 
nog te willen bijten, de antennes en haartjes, de 
vleugeltjes en adertjes die erdoor gaan … alles heb-
ben we van dichterbij bekeken.  
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Weer een wesp? 

We zagen dit jaar veel wespen, precies meer dan 
vorige jaren, maar dat is natuurlijk een persoonlijke 
mening. Zelf hadden we geen nesten of dieren die 
stoorden. Al heeft mijn zoontje daar even een ander 
idee over sinds zijn 2 steken begin augustus, maar 
dat komt ook wel weer goed.  

In onze perenbomen hangen precies meer peren, 
ofwel hebben de gaaien, kraaien en duiven er dit 
jaar niet zoveel in gezeten, dat kan natuurlijk ook. 
Die zagen we vooral in het begin van het perensta-
dium, en heel sporadisch kwam er later nog eens 
een gaai of kraai happen, bijten, pikken. Maar wel 
zaten er, naar onze mening, meer wespen bij onze 
peertjes. De manier waarop ze peuzelen van de 
peertjes vind ik dan wel een leukerd. Ze bijten een 
opening door het velletje, om dan zo lekker in de 
peer verder te snoepen. Leuk toch?!  

Wat ze ook wel graag snoepen, die stekende, ge-
streepte vliegeniers, zijn druifjes. Onze druivelaar zit 
vol van de wespen, gelukkig ook wel wat vlinders, 
die opvliegen als we te dicht komen. Zo zie je, voor 
elk wat snoeps. 

Bij Annemie mogen de spechten de oude schommel gebruiken ...  
 
Annemie Philips 

De voornaamste waarneming waar ik gelukkig van 
werd zijn de grote bonte spechten in mijn tuin. Hij 
komt vaak op een oude schommel zitten die al hele-
maal bewerkt is door hen. Ze gebruiken de staande 
palen door de spleten te gebruiken om zaadjes uit de 
dennenappels te pikken. Ook zag ik ‘s nachts een egel 
lopen in de voortuin, ik was al bang dat ik er geen 
meer had!  

Grote bonte specht - Foto Natuurpunt 

De voordelen van telewerk: 8 libellen-

soorten gespot in de tuin van Griet  
Griet Buyse  
 
Door meer van thuis uit te werken, neem je al vaker eens 
een middagpauze of een koffiepauze in eigen tuin. En als 
er dan ook nog een kleine wadi in de buurt ligt, dan wor-
den die koffiepauzes soms interessanter.  
 
In onze nog zeer jonge tuin van amper twee jaar oud, 
kwamen we deze zomer toch al aan 8 libellensoorten:  
houtpantserjuffer, azuurwaterjuffer, lantaarntje, vuur-
juffer, paardenbijter, blauwe glazenmaker, platbuik en 
bloedrode heidelibel.  
 
Hiernaast een fotootje van de blauwe glazenmaker  
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Tuinwaarnemingen 

Een paar aanpassingen brengen heel 
wat meer leven in de tuin ...  
 

Tekst en foto’s: Sabine De Pauw  
 
Hoe is het de koningin Europese hoornaar vergaan 
die haar nest bouwde in het nestkastje? Wel, de  
eitjes die ze legde zijn uitgekomen tot werksters. 
Normaal vliegen de werksters dan uit om een gro-
ter nest te bouwen, doorgaans in hoge boomtop-
pen. Dit doen ze met cellullose van bomen maar 
kan ook met hout dat ze in de directe omgeving vin-
den. In dit geval mijn houten tuinhuis dus... daar 
had ik eerlijk gezegd wel wat schrik voor, maar ik 
wachtte af. Ze bouwden een groter nest rond het 
nest van de koningin doch bleven keurig binnen de 
behuizing van het nestkastje.  

De hele zomer vlogen ze af en aan naar de bomen 
achterin. Europese hoornaars zijn niet agressief als 
je ze met rust laat. Gezien ze muggen, wespen en 
andere plaaginsecten eten zijn het welkome gasten 
in de tuin. Momenteel zijn ze niet meer te zien en 
overwinteren ze vermoedelijk al onder de grond. 
Benieuwd naar volgend voorjaar of een koningin 
terug mijn tuin zal kiezen om te nesten!  
 
Ik gaf driekwart van mijn gazon op voor het aan-

planten van kruiden, vlinderstruik, zonnebloemen,  
tomaatjes, paprika’s en een mispelboompje.  
Van deze laatste hoop ik de komende jaren extra 
schaduw en koelend effect te krijgen, wat in een  
zuidelijk georiënteerde tuin geen overbodige luxe 
is.  

De meest dankbare bloemen in de tuin zijn wel de 
teunisbloemen! Die bloeien een hele zomer 
lang  tot begin oktober. Ze zorgen iedere avond bij 
schemering voor spektakel waarbij de knoppen zich 
ontvouwen tot bloemen en dat in enkele minuten 
tijd. Daarbij verspreiden ze een honingzoete geur, 
die vooral nachtactieve insecten aantrekt.  
De volgende dag verwelken ze, maar 's avonds gaan 
weer nieuwe bloemen open. Prachtig om zien! 

Verder was het genieten van alle kruiden die ik  
aanplantte en zaaide in het voorjaar. Heel lekker 
om vers te gebruiken in de keuken, maar de  
bloeiende kruiden trekken vooral heel veel  
zoemende insecten aan.  

Deze zomer mocht ik ook heel wat vlinders verwel-
komen, waaronder koolwitjes, atalanta’s, dagpauw-
ogen, een boomblauwtje, gehakkelde aurelia’s, 
landkaartjes, distelvlinders... De meest merkwaardi-
ge was de kolibrievlinder. Vaak op hetzelfde tijdstip 
van de dag kwam hij op bezoek. Op een dag waren 
we aan het ontbijten met een boeket wilde biobloe-
men op tafel ... toen kwam hij verrassend dichtbij 
ons vliegen. Helaas had ik toen de camera niet bij 
de hand. Het is een dagactieve nacht- en trekvlinder 
die het bij mij vooral gemunt heeft op de bloemen 
van de vlinderstruik. Hij heeft een  
lange tong en kan stil hangen in de lucht tijdens het 
opzuigen van nectar uit een bloem. Daarbij slaat hij 
wel 80 keer per seconde met zijn vleugels.  
De kolibrievlinder dankt dan ook zijn naam aan de 
gelijknamige kolibrievogel die quasi hetzelfde  
stilhangend onrustige gedrag vertoont. 

Kolibrievlinder - Foto: Lies Lammers 
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#RondjeNatuur      

Sponsoracties voor meer natuur 
NATUURPUNT MOERVAART- ZUIDLEDE 

Afgelopen zomer vonden twee fantastische steunacties 

plaats voor de natuur in onze buurt. Gespreid over Vlaande-

ren organiseerden verschillende mensen een “Rondje Na-

tuur”. Dit hield in dat ze een sportieve uitdaging bedachten, 

een natuurgebied of actie kozen om te steunen en hen lieten 

sponsoren door vrienden en familie. Zo hielpen honderden 

mensen de lokale natuur overal in Vlaanderen een stap  

vooruit! En zo deden ook twee bestuursleden bij ons.  

 

’Sabine trapt door’: Sabine fietste maar liefst meer dan 200 

kilometer langs 16 Meetjeslandse natuurgebieden. Ze vertrok aan het Heidebos, waar ze in de buurt 

woont. Daarna reeg ze de natuurgebieden in het Meetjesland -waar haar roots liggen- symbolisch 

aaneen tot één grote lus. Zo deed ze als het ware haar eigen grote Meetjeslandse groene gordel!  

Zo bracht Sabine een heel mooi bedrag samen voor Natuurpunt én Kom op tegen Kanker!  

 

‘Pieter en Karel op wieltjes voor het Heidebos’: Pieter (10) en Karel (8 jaar) skeelerden en stepten in 

juni voor meer natuur, samen met hun mama Griet. Ze startten bij de Reepkens in Wachtebeke.  

Langs de Moervaart kwamen ze bij de Turfmeersen en zo naar het Heidebos. Onderweg zochten ze  

10 vogels, 10 insecten en 10 planten. Hun waarnemingen hebben ze op de site van waarnemingen.be 

geplaatst en hun skeeler– en steptraject op Strava.  

 

Je kan deze Rondjes Natuur nog steeds bekijken en steunen op  

www.natuurpunt.be/rondje-natuur 

  

 

Help de natuur met een gift!  
Voor alle giften van 1 januari tot 31 december 2020 geldt een verhoogde belastingvermindering van 

45 naar 60 procent. Wie op jaarbasis voor minstens 40 euro schenkt aan Natuurpunt, heeft recht op 

een fiscaal attest. In de maand april van het jaar na de gift(en), krijgt de schenker een attest per post. 

Dit attest geeft dus recht op een belastingvermindering van 60% (in 2020) op het geschonken bedrag.  

Voor een gift van 100 euro geef je dus slechts 40 euro uit. Natuurpunt geeft aan de overheid door wie 

een fiscaal attest ontving.  

 

Je kan Natuurpunt Moervaart - Zuidlede steunen met een gift. Doe een gift op rekeningnummer  

IBAN BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer vzw. Vermeld één van onze projectnummers:  

Algemeen Moervaart-Zuidlede 3617                  Heidebos 6636               Turfmeersen 6113  

                                                                                    Reepkens 6119               Zandberg 6668 
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Heidebossprokkels  

Heidebossprokkels 
GERT DU CHEYNE  

Tja meestal lees je hier wel een leuk verhaal van 

mijn wandelingen door het Heidebos, maar nu 

moet mij wel iets anders van het hart: de corona-

wandelaar. Sinds dit vroege voorjaar wordt het 

nieuws beheerst door covid 19 en de coronapan-

demie.  

 

Media, maar ook Natuurpunt, gaven de tip om de 

natuur dicht bij huis te ontdekken. Zover niks aan 

de hand, maar….! Het deed echt pijn aan de ogen, 

honderden wandelaars kwamen naar het Heidebos 

en lapten de regels aan hun laars. Als een zootje 

ongeregeld –vergeef mij deze uitdrukking- liepen 

heel wat mensen kriskras door het natuurgebied 

en verlieten massaal de bewegwijzerde toegankelij-

ke paden. Meer nog, talrijke hondenliefhebbers 

kwamen in het centrale deel van het Heidebos, 

waar honden verboden zijn, en lieten tot overmaat 

van ramp hun honden vrij rond-lopen in het bos. 

Tientallen nesten van bodembroeders werden ver-

woest, voornamelijk boomleeuweriken –één van de 

belangrijkste doelsoorten van het Heidebos – wa-

ren het slachtoffer. Drachtige reeën werden opge-

jaagd door honden.  

 

Ook de anders zo rustige Galloway’s werden  

behoorlijk zenuwachtig. gelukkig maar werden er 

geen incidenten met bezoekers gemeld! Fietsers en 

moutainbikers  vonden de tijd gekomen om ook 

het voor hen niet toegankelijke gebied te doorkrui-

sen. Wanneer ik mensen hierover aansprak, maar 

ook andere vrijwilligers, werden we niet zelden af-

gesnauwd. We leven blijkbaar in een meer en meer 

egoïstische wereld, waarbij iedereen doet wat hij 

denkt te willen doen. Respectloos noem ik het, bij-

na 25 jaar zetten tientallen vrijwilligers zich in om 

van dit gebied een rijk natuurgebied te maken. 

Hierbij wordt ook maximaal rekening gehouden 

met passieve recreatie. Op de gele wandeling zijn 

honden aangelijnd wel welkom, tevens werd een 

moutainbikeroute langs en deels door het natuur-

gebied opengesteld. Momenteel wordt aan een 

bijkomende wandelroute gewerkt waar aangelijnde 

honden welkom zijn. Nog niet genoeg? Moet wer-

kelijk alles overal kunnen? Mag in een natuurge-

bied de natuur echt geen voorrang krijgen? 

 

Gelukkig werd het tij nog tijdig gekeerd door de 

overheid, die deze massale ongebreidelde toeloop 

een halt toeriep, waardoor het broedseizoen gro-

tendeels werd gered. En natuurlijk blijft iedereen 

welkom in het Heidebos, maar graag met respect 

voor regels en natuur. 
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Werkdagen Beheerteam 

Handen uit de mouwen! 
NATUURPUNT MOERVAART- ZUIDLEDE 

Restaurant De Moervaarthoeve 

 
Peene 5b  

9185 Wachtebeke 

09 342 77 61  

 

Welkom in De Moervaarthoeve!  
 
Geopend van woensdag tot en met zondag.  

Gesloten op maandag en dinsdag.  

 

Speelhoek en speeltuin, terras en tuin.  

Ligging dichtbij het Heidebos.  

Er gaat geen week voorbij of  er wordt zwaar 

gewerkt in het Heidebos! Ook de voorbije 

maanden vonden onze werkdagen plaats, met 

aandacht voor de Covid-maatregelen. Nieuwe 

bankjes, brugjes herstellen, borden en wegwij-

zers checken, varens maaien, bramen en va-

rens verwijderen langs het raster, draad her-

stellen, vuilnis ruimen,…  Door goede afspra-

ken, blijven gelukkig ook de gezellige en lekkere 

koffiepauzes overeind!  

Dank aan alle vrijwilligers voor het vele werk!  
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Nog plaats voor een boompje? 
ANNEMIE PHILIPS & GRIET BUYSE  

Inheemse autochtone  
bomen en struiken 
 

Kan je tuin nog een extra struik 

of boom gebruiken, zeker na de 

droge warme zomer? Misschien 

is een mooie inheemse boom 

wel hét originele cadeau waar jij 

naar op zoek bent? 

 

Wij verkopen dit najaar opnieuw 

bomen en struiken in samen-

werking met de gemeente 

Lochristi. Dankzij onze verkoop 

werden de afgelopen jaren al in 

heel wat tuinen aangeplant met 

inheemse bomen en struiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor hagen, bomenrijen of  

houtkanten in en om je tuin en 

langs de straat, gebruik je best 

inheemse planten. De natuur 

wordt er beter van!  

 

Hagen, houtkanten en bomen 

spelen een erg belangrijke rol bij 

het behoud van de biodiversiteit. 

Veel insecten zijn dikwijls  

speciaal aangepast aan het  

leven in de buurt van specifieke 

(inheemse) planten, maar ook 

tal van vogels en paddenstoelen.  

 

Veel zangvogels, zoals mezen, 

roodborstjes en lijsters broeden 

in hagen en houtkanten, en  

leven van de insecten die daar 

voorkomen.  

 

In ons aanbod zitten ook half- 

en hoogstam fruitbomen. 

Voordelen van een hoogstam 

(ten opzichte van een halfstam) 

zijn onder meer de hogere fruit-

opbrengst, langere productietijd 

en de grotere ecologische en 

landschappelijke waarde.   

 

We hebben ook een mooi aan-

bod van bessenstruiken! Wat is 

heerlijker dan zomaar fruit te 

kunnen snoepen, recht van de 

struiken, nog wel op kinder-

hoogte? Met kleinfruit kan het!  

Bessen vragen weinig plaats, je 

hebt er snel vruchten van en ze 

zijn erg lekker. Zelfs in een klein 

tuintje kan één bessenstruik 

voor extra tuinplezier zorgen.  

 

Opbrengst  
De opbrengst van deze bomen- 

en struikenverkoop wordt volle-

dig gebruikt voor de financiële 

ondersteuning bij het aankopen 

van natuurgebieden in onze re-

gio.   
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Bomenverkoop  

 

Bosgoed en haagplanten - tussen 50 en 90 cm groot   

   Aantal 
egelantier 1,65 euro   

ruwe berk 1,40 euro   

Europese vogelkers 1,40 euro   

gewone vlier 1,30 euro   

haagbeuk 1,20 euro   

hondsroos 1,30 euro   

kardinaalsmuts 1,90 euro   

lijsterbes 1,40 euro   

meidoorn 1,30 euro   

rode kornoelje 1,10 euro   

ruwe iep 2,45 euro   

sleedoorn 1,20 euro   

Spaanse aak 1,40 euro   

vuilboom /spork 1,30 euro   

wilde liguster 1,40 euro   

zoete kers 1,20 euro   

zwarte els 1,20 euro   

groene beuk 1,85 euro   

Gelderse roos 1,50 euro   

krentenboom 1,75 euro   

wollige sneeuwbal 1,70 euro   

hazelaar 1,20 euro   

kleinbladige linde 1,60 euro   

wilde appel 1,50 euro   

tamme kastanje 1,80 euro   

zomereik 1,50 euro   

wintereik 1,75 euro   

rode beuk 2,90 euro   

taxus venijnboom (20 tot 30 cm) 2,10 euro   

Loofbomen  hoogte 2 tot 3 m, omtrek 6 tot 8 cm    
Aantal 

beuk 21,00 euro   

haagbeuk 20,00 euro   

gewone iep 17,00 euro   

kleinbladige linde 21,00 euro   

lijsterbes 13,00 euro   

ruwe berk 12,00 euro   

zomereik 19,00 euro   

zwarte els 13,00 euro   
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Fruitbomen (omtrek 6-8 cm halfstam)    

appels halfstam  Cox Orange Pippin  15 euro   

  Jacques Lebel 15 euro   

  Reine des Reinettes  15 euro   

  Rode Boskoop  15 euro   

  Transparante Blanche (stoofappel) 15 euro   

peren halfstam Williams Bon Chrétien 15 euro   

  Beurré Hardy 15 euro   

  Conférence 15 euro   

  Saint-Rémy (stoofpeer) 15 euro   

pruimen halfstam Anna Spath 15 euro   

  Opal  15 euro   

  Reine Claude d'Althan 15 euro   

  Queen Victoria  15 euro   

kersen halfstam lindekers (early rivers) 15 euro   

  bigarreau blanc 15 euro   

  bigarreau van 15 euro   

perzik halfstam  lieveling 17 euro   

  fertile de septembre 17 euro   

  reine des vergers 17 euro   

andere moerbei (nigra) in pot 21 euro   

  kweepeerstruik 2 jaar 
12,50  eu-
ro   

  mispelstruik 2 jaar 12,50 euro   

  okkernootstruik 2 jaar 12 euro   

  okkernoot hoogstam  25 euro   

  tamme kastanje hoogstam 25 euro   

  tamme kastanje hoogstam (Lyon)  39 euro   

 Aantal 

Bessenstruiken      Aantal 
zomerframboos Lloyd George  1,10 euro   

doornloze braam Thornless Evergreen  
6 euro   

rode trosbes Red Lake  2 euro   

stekelbes Hinnonmaki rood  3 euro   

4,70 euro   
jostabes (kruising stekelbes en zwarte bes)  
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 Omtrek 8 tot 10  cm 
(hoogstam)  

   Aantal 

appels  
hoogstam  Cox Orange Pippin  24 euro    

  Jacques Lebel 24 euro   

  Reine des Reinettes  24 euro   

  Rode Boskoop  24 euro   

  Transparante Blanche (stoofappel) 24 euro   
peren  
hoogstam Williams Bon Chrétien 24 euro    

  Beurre Hardy 24 euro   

  Conférence 24 euro   

  Saint-Rémy (stoofpeer) 24 euro   
pruimen 
hoogstam Anna Spath 24 euro   

 Opal  24 euro   

  Reine Claude d'Althan 24 euro   

  Queen Victoria  24 euro   

    

SUBTOTAAL  VAN DE BESTEL-
LING    

 ………………………… Euro    

 

………………………… Euro    

Leden: 10% korting   

TOTAAL   

Hoe bestel je? Bestel bij voorkeur digitaal!  
Digitaal bestellen is het handigste. Kijk rustig op www.heidebos.be/bomenverkoop en kom alles te weten over 

de bomen en struiken die wij te koop aanbieden! Daar vind je een rechtstreekse link naar een digitale bestelbon. 

Als lid krijg je bovendien korting! Op onze website werkt de berekeningsmodule automatisch.  Betaling uiterlijk zo 

spoedig mogelijk op rekeningnummer van onze  afdeling BE47 0012 0485 4780 met vermelding van je naam.   

 

Meer info krijg je bij Annemie Philips, a.m.philips@gmail.com, 0494 152 854   Werk je met deze gedrukte bestel-

bon, bezorg die dan ten laatste tegen 12 november 2020 bij Annemie Philips, Eikendreef 10, 9080 Lochristi,  

 

Het plantgoed kan je bestellen tot 16 november. Wij leveren bij je thuis op zaterdag 28 

november (tussen 9 en 13u) in Lochristi, Wachtebeke en Moerbeke.  
 

Je kan de bomen ook zelf afhalen na afspraak. De minimumbestelling is 10 euro. Je krijgt een korting van 5% van-

af 125 euro en 20% vanaf 625 euro. Er is ook korting voor leden van Natuurpunt: steeds 10% of 20% vanaf 500 

euro.  

 

Eén adres: www.heidebos.be/bomenverkoop 

  

kersen hoogstam  EURO 

early rivers 24  

bigarreau blanc 
24  

 Bigarreau ‘van’ 
24  

perzik hoogstam   

Lieveling 33  
 fertile de  
septembre 33  

reine  
des vergers 

33 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korting voor bestellingen  
vanaf 125 euro (5%)  
vanaf 625 euro (20%)  



 

 

 

                               Volg jij onze Facebookpagina?           

             www.facebook.com/natuurpuntmoervaartzuidlede/ 

Triks  
 

Schoonheidszorg  

op maandag  

Beste tijdig je bomen en struiken op  

www.heidebos.be/bomenverkoop 

 

Beste ten laatste tegen 16/11/20 


