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Lidgeld

Werkten mee

Het lidgeld van Natuurpunt

Griet Buyse, Sabine

bedraagt 30 euro per gezin. Als lid

De Pauw, Gert Du

krijg je het jdschri Natuur.blad en Cheyne, Marc
dit afdelingsjdschri, geniet je van Geerinck, Marc
een aanzienlijke korng op pro-

Martens, Annemie Philips, Robby

Steun

ducten uit de Natuurpunt Winkel en Reynebeau, Norbert van Acker,
neem je gras deel aan geleide

Peter Wesemael

wandelingen. Over deze en nog
andere voordelen die je hebt als

Zuidlede. Een gi is ﬁscaal arek-

Foto’s

Natuurpuntlid, lees je meer in
Natuur.blad of op

Steun de projecten van Moervaartbaar vanaf 40,00 euro (alle gien in
één jaar aan Natuurpunt vzw wor-

Foto’s: zie binnenin jdschri

den samengeteld).

www.natuurpunt.be. Leden kunnen Foto voorpagina: Toendrarietganzich abonneren op Natuur.focus,

zen in de Rotdam (Wachtebeke)

Rekeningnummer IBAN BE56 2930

het natuurhistorisch jdschri en/

Gert Du Cheyne

2120 7588 van Natuurpunt Beheer

of Natuur.oriolus, het jdschri
over vogels. Een abonnement voor

vzw.

Samenstelling & layout

één van beide kost 10 euro bovenop het lidmaatschap, voor beiden

Vermeld één van onze projectnumSabine De Pauw en Griet Buyse

• Moervaart-Zuidlede 3617

samen 17 euro. Lidgeld en / of
abonnementsgeld kan je storten op

mers:

Redaceadres

IBAN: BE17 2300 0442 3321 met

• Heidebos

6636

• Turfmeersen

6113

• Reepkens

6119

• Zandberg

6668

vermelding van naam of lidnummer Griet Buyse, Schuiterstraat 34C,
(voor de hernieuwingen) en

9031 Drongen, 09 329 55 45, 0478

Natuur.focus en / of Natuur. oriolus 23 22 19, griet.buyse@gmail.com
(voor de abonnementen).
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Woord vooraf
Beste leden,

pen van zeldzame dieren die rust nodig hebben.
Misschien zoeken sommige dieren wel een andere
rustiger plek op als ze te vaak verstoord worden.
Honden, al dan niet loslopend, op plekken waar dit
niet mag, zorgen vaak voor wrevel bij andere bezoekers en dieren die ergens rusten of broeden.
Dit geeft ons, natuurbeheerders, dus zeker een
heel dubbel gevoel.

Turfmeersen Foto: Peter Wesemael

2020 was een jaar om snel maar ook nooit meer
te vergeten. Vanuit Natuurpunt annuleerden we
noodgedwongen de ene activiteit na de andere.
Het werd een jaar zonder frisse Gageleer of koﬃe
aan de boshut na een deuggdoende wandeling.
Een jaar zonder begeleide tochten op zoek naar
galloways, paddenstoelen of vleermuizen. Een jaar
met verminderde inkomsten. En zo kan ik nog wel Versta me niet verkeerd: we zijn blij dat de natuur
dichtbij populairder werd. Het is gezond om te
even doorgaan.
gaan wandelen. Maar we maken ons toch ook wel
Het werd ook een jaar van zoeken naar alternatie- zorgen, want de druk op de natuur het voorbije
ven. Hoe kunnen we toch onze zomerse ﬁetszoek- jaar was wel héél groot. Misschien té groot.
tocht en bomen- en struikenverkoop veilig laten
Gelukkig leren we ook uit de natuur en uit de
doorgaan? Hoe kunnen we groot en klein die tot
enorme veerkracht die zij toont. Geen ramp zo
de verbeelding sprekende paddenstoelen toch
groot of de natuur komt zachtjes aan terug met
laten ontdekken? Hoe kunnen we ervoor zorgen
een ongeëvenaarde kracht. Wij mensen zijn een
dat de toegankelijkheidsregels in onze natuuronderdeel van die natuur. We mogen erop
gebieden toch worden opgevolgd?
vertrouwen dat we eenzelfde veerkracht in ons
dragen. Een veerkracht die diep zit en zich toont
We zijn blij dat 2020 heeft aangetoond dat veel
op momenten dat het water aan onze lippen staat.
mensen natuur belangrijk vinden. Overal in
We hopen dat de natuur op haar beurt deze
Vlaanderen en daarbuiten bleek dat het bezoek
veerkracht kan benutten om zich te herstellen na
aan natuurgebieden spectaculair is toegenomen.
Op piekmomenten werden her en der zelfs gebie- een heel druk jaar.
den of parkings afgesloten, werden mensen
Wij hopen dat jullie plezier beleven aan dit tijdontraden om naar een natuurgebied te gaan.
schrift, aan de activiteiten van Natuurpunt, aan
Dit gebeurde nooit eerder.
een bezoek aan de natuur. Als 2020 ons iets heeft
Ook in het Heidebos werd het op veel momenten geleerd, dan is het wel dat er niet teveel wandelaars zijn, maar dat er te weinig natuur is. Daarom
heel erg druk. Misschien wel té druk om de
werkt Natuurpunt Moervaart-Zuidlede dag in, dag
gewenste ontspanning en ruimte in je hoofd te
voelen. Maar misschien ook wel véél drukker dan uit aan meer en betere natuur in onze eigen
wenselijk voor een natuur-rust-gebied. De natuur streek! Met uw steun maken we daar de komende
jaren graag werk van.
zelf lijdt onder hoge bezoekersaantallen als
mensen zich niet aan de afspraken houden.
Aan allen een ﬁjn en hoopvol 2021 gewenst!
Zonder te beseffen, kan je wel een en ander kapot
lopen in de natuur. Door af te wijken van de paden
GRIET BUYSE
verstoor je kiemende planten, verstoor je de bioto-
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ACTIVITEITEN

Voorjaar 2021
Het zal niemand verwonderen dat deze voorjaarskalender erg leeg is. Alle georganiseerde
activiteiten, waarbij mensen samengebracht worden, werden verplicht afgelast.
Vermoedelijk wordt deze lijn nog even doorgetrokken tot een eind in het voorjaar 2021.
Enkel werken in de natuur op individueel initiatief en met maximum 4 personen kunnen
wel nog doorgaan. Daarom gaan ook onze werkdagen helemaal coronaproof door.
Ook onze jaarlijkse algemene vergadering organiseren wij noodgedwongen digitaal.

Donderdag 4 februari, 20u: algemene ledenvergadering
Bij aanvang van het nieuwe jaar organiseren wij traditiegetrouw een algemene ledenvergadering waar alle leden welkom zijn. Doorgaans koppelen we deze aan een wandeling in
een van onze natuurgebieden. Gezien de huidige maatregelen zal dit echter nog niet mogelijk
zijn en opteren we voor een online vergadering.
Ben je bestuurslid, vrijwilliger, sympathisant, donateur of ben je gewoon geïnteresseerd in de
lokale werking van Natuurpunt Moervaart-Zuidlede? Schrijf je dan in om deel te nemen.
Je ontvangt een link (via google meet) kort voor datum, waarmee je inlogt op het aanvangsuur
van de vergadering.
Tijdig inschrijven is noodzakelijk!
Van harte welkom! Meld je ten laatste 2 februari aan op onze site, zodat we je de link voor de
online vergadering kunnen bezorgen.
Inschrijven via www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-moervaart-zuidlede
(je raakt er ook via www.heidebos.be en even doorklikken naar de ‘Kalender‘
Op de agenda: hoe was 2020 en vooruitblik naar 2021
We overlopen onze activiteiten, blikken terug op de werking van onze natuurgebieden en nemen de ﬁnanciële aspecten van onze afdeling onder de loep.

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!
Onze werkdagen verlopen volledig coronaproof. Toch zorgen we ervoor dat het gezellig (samen)werken is!
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
Volg onze acviteiten op www.heidebos.be of op onze Facebookpagina
www.facebook.com/natuurpuntmoervaartzuidlede
Eventuele wijzigingen of bijkomende acviteiten, aLankelijk van de covidrichtlijen zullen we daar aankondigen.
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Tuinwaarnemingen

Herfst– en winterwaarnemingen
in onze tuinen
SAMENSTELLING: SABINE DE PAUW
Per seizoen vragen we onze bestuursleden naar merkwaardige
waarnemingen uit eigen tuin. Wie denkt dat er in de herfst niet veel viel
waar te nemen, laat zich alvast verrassen door hun verhalen.

Felle winterkleuren bij Herwig ...
Herwig De Bruycker

Dit zijn van die “kleinigheden” die het leven
kleur geven, ook in december. Op mijn
akkertje vond ik deze blauwe korstzwam.

Het is de eerste keer dat ik dit organisme zag
en inderdaad, het blijkt een inheemse soort
te zijn doch zeer zeldzaam in Vlaanderen!

Allemaal beestjes in Peters tuin
Peter Wesemael
Na de zomer wordt het stilaan wat kaler in
de tuin, waardoor dieren die mijn tuin wel
gans het jaar door bezoeken zich nu toch
gemakkelijker laten zien. Zo zag ik regelmatig
hoe een boomkruiper spiraalsgewijs langs
stammen en takken omhoog klimt om met
zijn spitse, omlaag gebogen snavel insecten
uit spleten te peuteren. Dankzij zijn lange
tenen en teennagels heeft hij een goede grip
op boomstammen, terwijl zijn stugge
staartveren zorgen voor steun. Als hij boven

is vliegt hij naar de volgende struik of boom,
om daar weer aan de voet met klauteren te
beginnen. Meestal merk je hem dan pas op,
want met zijn bruinige verenkleed is hij prima gecamouﬂeerd wanneer hij tegen een
boomstam naar omhoog klautert.
In tegenstelling tot insecteneters die het
moeten hebben van vliegende insecten kan
de boomkruiper hier in de winter blijven omdat hij zich specialiseert in insecten die in
holtes en spleten overwinteren.
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Tuinwaarnemingen

In de buurt van de hazelaars zag ik dan
weer vaak de eekhoorn in de weer met het
verzamelen van zijn wintervoorraad.

Foto’s: Peter Wesemael
boven: boomkruiper
onder links: eekhoorn
onder rechts: gaai
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De mispelstruik werd volop bezocht door
merels, maar ook een gaai kwam graag één van
die bizarre vruchten meepikken.

Tuinwaarnemingen

Een beauty gespot
bij Marc
Marc Martens
De zaadhoofden van
de kaardebol leveren
voedsel voor de
distelvink.

Distelvink
Foto: Marc Martens

Mijmeringen
Een van onze leden van onze Natuurpuntafdeling bezorgde ons een eigen gedichtje dat we
hier graag publiceren. Bedankt Viviane Van Kerckhove-Geerts!

Genietend vanuit mijn zetel, gefocust op de vogels in mijn tuintje...
Merels die ruzie maken voor het badje...
Mussen en mezen dik in de weer aan het voederhuisje...
Hier is de pikorde van het leven even anders,
eerst de kleine vogeltjes, de restjes voor de grote…
Bij zo'n taferelen, genietend van mijn verse gemberthee,
vergeet ik even de beslommeringen van de dag...
Doet deugd, kleine gelukjes delen...
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Tuinwaarnemingen

De tuin rust...
Sabine De Pauw
Of toch niet? Buiten een bloeiende helleborus
en een tweede generatie bernagie gerekend,
is de tuin kaal en in bruin ornaat gekleed. De
hoornaar en de egel houden winterslaap.
Door de warme novembermaand, was het
geen aardigheid nog atalanta’s en een groot
koolwitje te spotten.
Dagelijks krijg ik bezoek van een troepje
kool- en pimpelmezen, een roodborstje, een
merel, een zanglijster, een winterkoninkje en
heel af en toe een zenuwachtige gele kwikstaart. De roodborstjes en mezen vinden het
zalig om te badderen in de waterschaal. Mezen zijn al op huizenjacht en inspecteren kieskeurig de 2 nestkastjes.
Uitgebloeide eenjarigen verwijder ik niet, ze
dienen als overwinterplek voor insecten en
hun eitjes.
Eind oktober plantte ik een perk biobloembollen aan, met als doel de eerste bestuivers
te voorzien van nectar. Hoopvol kijk ik uit
naar een (beter) voorjaar vol lentebloeiers en
insecten gezoem!

Foto’s rechts:
Koolmees, pimpelmees, roodborst
Foto’s: Natuurpunt

Adres

Contact

Openingsuren

Dorp-Oost 133
9080 Lochris

Tel. 09/ 355 57 55
Fax 09/ 355 54 05
info@drinksdeclercq.be

maandag-vrijddag: 8u30-19u
zaterdag: 8u30-18u30
zondag: 9u-12u
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Tuinwaarnemingen

In de boomgaard van Norbert ...
Norbert Van Acker

Gevlekte akkerslak- Foto: Norbert Van Acker

Op het ﬁetspad voor mijn deur zag ik een gevlekte akkerslak. Niettegenstaande ze algemeen
verspreid is was het de eerste maal dat ik deze soort zag.
In de boomgaard zag ik dan weer de grote bonte specht en op onze oprit een witte kwikstaart. Geregeld krijgen we bezoek van een koppel eksters. De zwarte kraaien komen ’s morgens vroeg de eikels opruimen die stuk gereden zijn op de oprit. Elke dag zijn er de vaste
bezoekers zoals het roodborstje, koolmezen, winterkoninkje, grasmus en een paar merels.
Onze boomgaard van 1600 m² met aanliggend 300 m² natuur is dan ook een paradijs voor
zangvogels. In de vijver zijn er terug ontelbare padden uitgekomen. De blauwe reiger is dan
ook vaak op paddenjacht in de weide. Katmandoe, de kat van de buurvrouw legde nu al
voor de zevende keer een dode jonge rat op de mat voor de deur. Het kippenvoer staat veilig opgeborgen en is onbereikbaar, het is ons dan ook een raadsel waarvandaan ze die
haalt...

Egel op bezoek...
Griet Buyse

Egel - Foto: Griet Buyse

Het voordeel aan het verplichte thuiswerk is dat je sneller tussendoor eens in je tuin kan
rondlopen om een frisse neus te halen, of zoals ik, om de konijntjes en de kippen (van de
kinderen….) eten te geven. En zo vond ik plots in ons tuinhok een egel, pardoes in een
emmer. Het blijft een raadsel hoe het dier daarin geraakt is. Gelukkig vond ik hem tijdig! We
hebben het diertje bevrijd, in de tuin gezet, met een schaaltje water en dichtbij een van de
dikke takkenhopen, die uitnodigend klaar liggen in onze tuin. Hooguit vijf minuten later was
meneer of mevrouw egel
nergens meer te bespeuren!

Van Hei naar Turf
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Fietszoektocht

Zomerse fietszoektocht
NORBERT VAN ACKER / FOTO’S: KIMBERLEY DE RYCKE EN MIA VAN STREYDONCK
De 21ste editie van onze ﬁetszoektocht
zat er eind september op. Nog nooit
verkochten we zoveel formulieren.
In totaal 236. Vorig jaar waren dat er 134.
Er kwamen niet minder dan 96 antwoordformulieren binnen.
Wat zijn nu de meest gemaakte fouten?
Bij vraag 19 werd gevraagd hoeveel maal je
de letter "T" of "t" zag staan als je naar het
infopaneel keek waar het gedicht "De brug"
van Anton Van Wilderode op staat. Op 6
deelnemers na keek iedereen enkel naar de
tekst en telde men 22, 23, 24 en 25 letters T
of t. Het infopaneel is echter vastgezet met
vier inoxbouten en op elke bout staat ook
een T. Juiste antwoord was dus 25 + 4 = 29.

Het appartementencomplex waar drie beelden stonden, zagen we vanuit de achterzijde
van de gebouwen, vanop de oude treinbedding die Liniestraat heet. De straat aan de
voorzijde van die appartementen heet echter
Kasteeldreef, daar staan ook de brievenbussen. Elk appartement heeft naast het huisnummer 73 ook een busnummer bestaande
uit vier cijfers. Dat werd niet altijd juist genoteerd.

Alternatieve prijsuitreiking
Het was een tijdje afwachten of we een prijsuitreiking konden organiseren. Toen in oktober bleek dat het niet verantwoord was,
zochten we een waardig alternatief. Elke
deelnemer kon in de maand december een
Natuurpunt-biobiertje Gageleer en een fruitSchrijffouten troef
sapje van de Wereldwinkel afhalen in de
Er werden enorm veel schrijffouten gemaakt Oxfam-Wereldwinkel van Wachtebeke, Moerwaardoor men helaas telkens een half punt
beke of Lochristi. We hopen dat elke deelneverloor. Voorbeelden hiervan zijn: kleine kar- mer hier blij mee was.
rekiet i.p.v. karekiet / oranje zoutoogje i.p.v.
De drie deelnemers met de hoogste punten
oranje zandoogje / salamonszegel i.p.v. salo- kregen nog een extra geschenkje vanuit Namonszegel / Gonzalez Cock i.p. Gonzales
tuurpunt (zie foto’s onder): proﬁciat!
Cock / fuit i.p.v. fuut
Bedankt iedereen voor de vele positieve
Cijfers en letters
reacties. Ik hoop dat jullie ervan genoten
Bij de foto’s noteerden veel deelnemers de
hebben en wat ons betreft: tot volgend
verkeerde straat bij foto 2, foto 4 en foto 7.
jaar!
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Wandelnetwerk

Nieuw: twee Wase wandelnetwerken
TEKST: GRIET BUYSE / FOTO: TOERISME WAASLAND
Sinds eind oktober kan je het Waasland
ontdekken langs wandelknooppunten.
Toerisme Oost-Vlaanderen lanceerde
twee nieuwe wandelnetwerken in het
Waasland: de ‘Moervaartvallei’ en het
‘Grenspark Groot Saeftinghe’.

420 km wandelplezier
De twee Wase wandelnetwerken sluiten
mooi op elkaar aan en staan garant voor
meer dan 420 km wandelplezier. Je stapt
letterlijk van het ene decor in het andere: van
de bossen, weiden en het water aan de
Toerisme Waasland bracht ook meteen een Moervaart, naar een open polderlandschap
nieuwe wandelgids uit met vijf routes die het in overstromingsgebied. Indien je wil, kan je
zelfs verder uitwijken, want de wandelnetbeste uit beide netwerken bundelen. Per
werken sluiten over de grens aan op de Zeeroute geven ze ook een stevige portie eet-,
drink-, doe- en verblijftips mee, al zullen deze landse knooppunten.
We benadrukken wel dat het wandelnetwertips nog even in de frigo moeten tot deze
ken zijn. Op verschillende plekken mag je op
gelegenheden weer open mogen…
deze kleinere wegen niet ﬁetsen of ruiteren.
Oók voor de regiokenner
Routen
Als je zelf in de regio woont, denk je
misschien dat deze netwerken niks voor jou Op de website van Toerisme Waasland en
Toerisme Oost-Vlaanderen kan je ook het
zijn. Dat het vooral tips zijn voor bezoekers
nieuwe jaarlijkse magazine ‘Routen’ inkijken.
uit andere regio’s die een dagtrip of een
weekendje in eigen land willen doorbrengen. Daar ontdek je vast en zeker inspiratie voor
een volgende wandeling, maar even goed
Niets is minder waar. Door de nieuwe
voor ﬁetstochten, andere bezoektips en nog
wandelnetwerken ontdek je nieuwe wegen
veel meer! Bij een aantal tips horen ook
en verbindingswegen die je misschien nog
handige routekaartjes die je naar de mooiste
niet kende. De grootste of bekendste
plekjes leiden.
natuurgebieden en wandelplaatsen zijn jou
wellicht al bekend. Maar aan de hand van de
lokale verbindingen die een wandelnetwerk Bekijk tips op www.routen.be (Deze website
legt, ontdek je vast en zeker mooie plekjes in vervangt dus de vroegere website van Toeriseigen regio die je tot voor kort onbekend wa- me Oost-Vlaanderen, www.tov.be)
ren. Aan de hand van de knooppunten stel je
zelf je route samen.

11
Van Hei naar Turf

Bomen- en struikenverkoop

Grootste bomen– en struikenverkoop van
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede!
TEKST EN FOTO’S: SABINE DE PAUW
Naar traditie organiseert Natuurpunt MoervaartZuidlede elk jaar in de herfst een bomen- en struikenverkoop. Versie 2020, de 26ste bomenverkoop
en 3e keer in samenwerking met de gemeente
Lochristi, is een ongelooﬂijk succes geworden!
Dankzij deze actie zijn er de voorbije jaren al heel
wat tuinen aangeplant met inheemse bomen een
struiken.

Dit is 2 keer zoveel als de voorbije 2 jaar! In 2018
noteerden we een aankoop van 1682 en in 2019
1745 stuks plantgoed.
Voor 2020 mogen we dus van een overdonderend succes spreken!

Wist je dat de totale oppervlakte van onze tuinen
groter is dan die van beschermd natuurgebied?
Reden genoeg dus om inheemse soorten in onze
tuin te planten. Zo steken we met z’n allen de biodiversiteit en het vergroten van de biotopen van fauna en ﬂora een serieus duwtje in de rug.
Op 13 november 2020 werden de bestellingen
vervroegd afgesloten. We telden op dat moment
maar liefst 140 bestellingen met een totaal aan
3484 stuks plantgoed!

Waarom autochtone soorten?
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede en Lochris gaan voor autochtone
bomen en struiken. Deze hebben zich door de eeuwen heen
aangepast aan ons klimaat en hebben op die manier meer weerstand
tegen ziektes en plagen. Door ze aan te planten kan je dus problemen
in de toekomst vermijden.
Ze spelen een zeer belangrijke rol bij het behoud van de
biodiversiteit. Veel insecten en vogels zijn speciaal aangepast aan het
leven in de buurt van speciﬁeke (inheemse) planten.
Zangvogels zoals mezen, roodborstjes en lijsters broeden in hagen en
houtkanten en leven van de insecten die daar voorkomen.
Het aanbod dat Natuurpunt verkoopt omvat heel veel soorten haagen bosplanten en onder andere ook fruitbomen. Ook het breed
aanbod bessenstruiken viel dit jaar enorm in de smaak!
Wat is heerlijker dan zomaar fruit te snoepen, recht van de struiken
en op kinderhoogte? Bessen vragen weinig plaats, dragen snel
vruchten en zijn heerlijk.
Meer informae over inheemse en autochtone planten en bomen
vind je op www.plantvanhier.be

12
Van Hei naar Turf

Bomen- en struikenverkoop
De bestellingen van 2020 per gemeente:
Gemeente

Aantal bestellingen

Stuks plantgoed

Andere

24

756

Lochristi

74

1451

Moerbeke

20

309

Wachtebeke

22

968

Totaal

140

3484

Wat bestelden jullie zoal?
Het ruime aanbod aan bomen - en struikensoorten weerspiegelt zich volledig in de grote verscheidenheid van de bestelde soorten: van haagbeuk over rode trosbesstruiken en van halfstam Bigarreau
'Van' kersen tot hoogstam okkernoten of iep… Voor iedere liefhebber wat wils tegen een eerlijke prijs.
Hieronder een overzicht van het bestelde plantgoed over de verschillende gemeenten:
Bosgoed en haagplanten

Fruitbomen: appels halfstam

Egelantier - Rosa rubiginosa

39 stuks

Cox' s Orange Pippin

15 stuks

Europese vogelkers - Prunus padus

31 stuks

Jacques Lebel

Gelderse roos - Vibunum opulus

56 stuks

Reine des Reinettes

13 stuks

Gewone vlier - Sambucus nigra

52 stuks

Rode Boskoop

12 stuks

Groene Beuk - Fagus sylvatica

454 stuks

Transparante Blanche (stoofappel)

Haagbeuk - Carpinus betulus

459 stuks

Fruitbomen: appels hoogstam

7 stuks

3 stuks

Hazelaar - Corylus avellana

89 stuks

Cox' s Orange Pippin

5 stuks

Hondsroos - Rosa canina

39 stuks

Jaques Lebel

1 stuks

Kardinaalsmuts - Euonymus europaeus
Kleinbladige linde - Tilla cordata

64 stuks

Reine des Reinettes

1 stuks

39 stuks

Rode Boskoop

5 stuks

74 stuks

Fruitbomen: peren halfstam

39 stuks

Beurré Hardy

Krentenboom - Amelanchier lamarckii
Lijsterbes - Sorbus aucuparia

8 stuks

Meidoorn - Crataegus monogyna

211 stuks

Conférence

Rode beuk - Fagus sylvatica atropunicea
Rode kornoelje - Cornus sanguinea

404 stuks

Saint Rémy (Stoofpeer)

3 stuks

Williams Bon Chretien

4 stuks

Ruwe berk - Betula pendula

89 stuks
6 stuks

15 stuks

Fruitbomen: peren hoogstam

Ruwe iep - Ulmus glabra

12 stuks

Beurré Hardy

1 stuks

Sleedoorn - Prunus spinosa

82 stuks

Conférence

3 stuks

Spaanse aak - Acer campestre
Tamme kastanje - Castanea sativa
Venijnboom - Taxus baccata (20 tot
40 cm)
Vuilboom/ Spork - Frangula alnus
Wilde appel - Malus sylvestrris

186 stuks
4 stuks

Fruitbomen: pruimen halfstam
Anna Späth

9 stuks

Opal

9 stuks

64 stuks

Queen Victoria

6 stuks

14 stuks

Reine Claude d'Althan

5 stuks

155 stuks
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Wilde liguster - Ligustum vulgare

77 stuks

Fruitbomen: pruimen hoogstam

Wollige sneeuwbal - Viburnum
lantana
Zoete kers - Prunus avium

28 stuks

Anna Späth

1 stuks

52 stuks

Opal

1 stuks

Zomereik - Quercus robur

15 stuks

Queen Victoria

2 stuks

Zwarte els - Alnus glutinosa

34 stuks

Fruitbomen: kersen halfstam

Loofbomen

Bigarreau 'Van'

10 stuks

Groene Beuk - Fagus sylvatica

19 stuks

Bigarreau blanc

5 stuks

Haagbeuk - Carpinus betulus

18 stuks

Eearly rivers

8 stuks

Kleinbladige linde - Tilla cordata

28 stuks

Fruitbomen: kersen hoogstam

Lijsterbes - Sorbus aucuparia

8 stuks

Bigarreau 'Van'

2 stuks

Ruwe berk – Betula pendula

13 stuks

Eearly rivers

8 stuks

Zomereik - Quercus robur

20 stuks

Fruitbomen: perzik halfstam

Zwarte els - Alnus glutinosa

16 stuks

Fertile de Septembre

2 stuks

Lieveling

8 stuks

19 stuks

Reine des Vergers

7 stuks

19 stuks

Fruitbomen: perzik hoogstam

23 stuks

Reine des Vergers

11 stuks

Bessenstruiken

Andere
Kweepeerstruik 2 jaar - Cydonia
oblonga
Mispelstruik 2 jaar - Mespilus
germanica
Moerbei - Morus nigra in pot
Okkernoot hoogstam - Juglans
regia
Okkernootstruik 2 jaar - Juglans
Tamme kastanje hoogstam - Castanea sativa
Tamme kastanje Lyon hoogstam

Totaal

3 stuks

Doornloze braam Thornless Ever-

29 stuks

3 stuks

Jostaberry (kruising stekelbes en
zwarte bes)
Rode trosbes Red Lake

31 stuks

Stekelbes Hinnonmaki rood

36 stuks

Zomerframboos Lloyd George

98 stuks

15 stuks

3484 stuks

Vele handen maken groot werk licht...
Een bomenverkoop vraagt héél wat voorbereiding, organisatie, coördinatie en correcte opvolging. Dit alles werd gerealiseerd door een heel
team aan vrijwilligers van de afdeling Natuurpunt
Moervaart-Zuidlede.
We kregen de goedkeuring van de burgemeester
om de activiteit alsnog te laten doorgaan mits
strikte navolging van de geldende coronamaatregelen.
Het samenwerken verliep iets complexer dan andere jaren maar gezien de grote oppervlakte van
de serre die we elk jaar ter beschikking krijgen in
Wachtebeke, kon alles heel veilig en op voldoende
afstand van elkaar uitgevoerd worden.
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1 stuks

39 stuks

Bomen- en struikenverkoop
Alles begint echter met de digitalisering van het bestelformulier op www.heidebos.be. Op die manier kan er makkelijk
online besteld worden. Ook in ons tijdschrift “van Hei naar
Turf” wordt er naar traditie een bestelformulier opgenomen en
ﬂyers op verschillende openbare plaatsen gelegd in het najaar.
Op die manier zijn er voldoende bestelmogelijkheden
beschikbaar. Op 13 november ’20 waren we genoodzaakte de
bestelperiode vervroegd af te sluiten wegens het enorme groot
aantal bestellingen. Aansluitend worden alle bestellingen
samengevoegd en omgezet naar 1 grote bestelling naar de
leverancier.
Dit jaar was echter niet alle plantgoed leverbaar, ten gevolge
van de grote afname aan plantgoed uit de eerste corona lockdown van begin 2020. Werken in eigen tuin was toen zowat de
enige veilige bewegingsmogelijkheid die er was, met een
overbevraging aan plantgoed tot gevolg. Verschillende
boomkwekers kwamen de voorbije weken in de problemen en
konden verschillende bomen en struiken niet meer leveren.
Gelukkig kon onze leverancier nog behoorlijk veel leveren.
Mede door de vele boomplantacties en 2e beperkte lockdown
in het najaar, waren o.a. ruwe iep (bosgoed), halfstam perziken
en Reine Claudes pruimen niet meer verkrijgbaar. Jammer dat
we hierdoor bepaalde bestellingen niet volledig konden
leveren. We rekenen op uw begrip gezien deze uitzonderlijke
omstandigheden. Het ontbrekende plantgoed werd
vanzelfsprekend terugbetaald.
Er gaat ook heel wat achterliggend administratief werk
gepaard met de bomenverkoop. Alle bestellingen worden
geprint en gegroepeerd per gemeente. Labels worden
geschreven om ieder stuk aan plantgoed te voorzien van zijn
soortnaam.
Vrijdag 27 november werd alle plantgoed geleverd in
Wachtebeke. In de namiddag verzamelden 12 enthousiaste
vrijwilligers om 13u30 om de bestellingen aan bomen en
struiken per soort binnen te leggen, na te tellen, te labelen en
te sorteren per bestelling. Omstreeks 20u30 lagen alle 140 bestellingen klaar.
Zaterdag 28 november werden alle pakketten aan plantgoed vanaf
8u ingeladen door 10 vrijwilligers om aan huis te leveren in de
gemeenten en deelgemeenten van Lochristi, Moerbeke en Wachtebeke. Zoals voorzien werden 115 bestellingen door 4 auto’s met
aanhanger rond gebracht, de andere 25 bestellingen werden door
de mensen zelf afgehaald. Omstreeks 12u waren alle bestellingen
de deur uit en kon de opkuis van onze sorteerplaats beginnen.
Moe maar voldaan blikken we tevreden terug naar de grootste
bomenverkoop ooit van onze afdeling! Het was overweldigend en
complexer met de strikte maatregelen, doch is alles vlot en correct
verlopen. We realiseren dit tenslotte met een groep vrijwilligers met
een ruime kennis terzake en ervaring in de voorbereiding en
organisatie van de bomenverkoop. Dit is meer dan welkom!
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Heidebossprokkel

Heidebossprokkel
GERT DU CHEYNE

De voorbije nacht was er andermaal een hevig treffen tussen een snijdende noordoostenwind en de zomereiken van het bos. De
sporen zijn nog goed zichtbaar, het pak bladeren op de bosgrond is al aardig toegenomen, maar de oorlog is nog niet beslecht.
Door het mildere klimaat hebben de eiken
met hun bladeren krachten genoeg om aan
het winderige geweld te kunnen weerstaan.
Ik neem plaats op de grote bank genietend
van het feeërieke landschap voor mij. Twee
groene spechten vallen nu wel erg op middenin deze witte wereld. Met hun typische
rechtop zittende houding springen ze tussen
de toefjes heide en priemen ze af en toe hun
snavel onder een polletje gras op zoek naar
een lekker hapje.
Uit de bosrand weerklinkt een hoog IE IE,
waardoor beide spechten snel de plaat poetsen. Het is een stelletje verliefde slechtvalken!
Het is niet ongewoon dat slechtvalken nu al
af en toe een kort baltsritueel ten beste geven. Ze vliegen gezwind en opwindend achter
elkaar. Vorig broedseizoen was het mannetje
nog te jong, maar het komende broedseizoen
– en dat is bij slechtvalken al vanaf februari –
zou het wel eens kunnen lukken. Beide vogels
zijn nu mooi uitgedost in hun volwassen
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kleed, leigrijze dekveren op rug en vleugels
en mooi contrastrijk zwart-wit gestreepte
borst. Dat ze in het Heidebos gaan broeden is
hoogst onwaarschijnlijk. In Vlaanderen verkiezen ze hoge gebouwen om hun jongen
groot te brengen, niettegenstaande er bijvoorbeeld in Duitsland ook wel een populatie
slechtvalken voorkomt die in bomen broedt.
Dat de groene spechten zich vlug uit de voeten maakten hoeft niet te verwonderen want
slechtvalken zijn uitermate eﬃciënte jagers.
Hun wendbaarheid, versnelling en snelheid is
fenomenaal, met hun duiksnelheid van om
en bij de 350 km per uur zijn ze veruit de
snelste vogels ter wereld. (De maximale snelheid die men tot nu toe heeft kunnen noteren is 389 km/u!!)
Groene specht Foto: Gert Du Cheyne

Deze ochtend lijkt het bos bedekt onder
een laagje poedersuiker. De rijm heeft
bepaalde planten mooi geaccentueerd
met een wit kristallijn randje. Zo worden
de wat verkleumde bladeren van bramen
erg mooi getamboereerd. Een nu nog
zeldzaam spinnenweb is mooi gevangen
als Brugse kant. Een winterkoninkje laat
luidkeels horen dat deze koude hem niet
deert, terwijl een wolkje zijn bekje verlaat.

Maar dan wordt dit mooie tafereel verstoord door een reegeit die hijgend de vlakte
over rent. “Het is toch weer geen waar zekers”, denk ik nog, als enkele meters erna een
hond van middelmatige grootte achter de ree
aanrent. Ik storm al roepend vooruit waardoor de hond afremt, zijn baasje komt eveneens hijgend nu ook ter plaatste. Terwijl hij
zijn hond te pakken krijgt roept hij mij nog
“dat doet hij anders nooit mijnheer”. Plots
klinkt een schot in de verte en wordt het ijzig
stil…..

In memoriam
Ter nagedachtenis
van Robert De Lust

vogeltrek

ging in het Meetjesland en ver daar buiten.
Hij woonde in Assenede en was hij erg geïnteresseerd in vogels, in het bijzonder die van
het Krekengebied. Hij lag aan de grondslag
van de oprichting van het eerste natuurreservaat van de Wielewaal in Assenede, de
Doornendijk. Als leerkracht heeft Robert
ongetwijfeld veel kinderen in Assenede een
gezonde interesse in de natuur bijgebracht.

ochtend kan verbazen
nog altijd na zoveel jaren
alleen bijna temidden akkerland
met geel van mosterdzaad
dat wijdgestreken lag
en geurend

ze waren talrijker dan verwacht
dakloos bij elkaar beland
Eind oktober overleed Robert De Lust op 81- opgedeeld in kleine klutsen
jarige leeftijd. Hij was een van de pioniers van naar het zuiden jagend
iets tegenwinds soms
de natuurstudie in het Meetjesland. Robert
heeft erg veel betekend voor de natuurbewe- of bekaf

leeuweriken knepen tussenslags
de vleugels anders dan de vinken
vaker roepend om bijeen te blijven
amper hoorbaar kreten piepers
met een vlucht die op een
golfslag lijkt
veelsoortig front is het dat vaart
van hoizont naar einder
ongemerkt voor wie niet weet
terwijl de teller nota neemt
dat dit gevederd volk
ons achterlaat
nevel hult oktober en de verten
soms reist de meute ongezien
zonder sporen na te laten
tenzij een achterblijver
in de tuin die water zoekt
en adem
Robert De Lust, 12 oktober 2018

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.
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Handen uit de mouwen!
NATUURPUNT MOERVAART- ZUIDLEDE, FOTO’S: ROBBY REYNEBEAU
Er gaat geen week voorbij of er wordt zwaar gewerkt
in onze natuurgebieden. Ook de voorbije maanden
vonden onze werkdagen plaats, met aandacht voor de
Covid-maatregelen.
Nieuwe bankjes, brugjes herstellen, borden en wegwijzers checken, varens maaien, bramen en varens
verwijderen langs het raster, draad herstellen, vuilnis
ruimen, wilgen knotten, … Door goede afspraken, blijven gelukkig ook de gezellige en lekkere koﬃepauzes
overeind! Dank aan alle vrijwilligers voor het vele werk!

Op een van de werkdagen van de zaterdagploeg werd
in de Reepkens gewerkt in een kleine bubbel van drie.
Een ander team van vier was intussen aan het werk in
de Turfmeersen.
In de Reepkens werden in een moeilijk toegankelijk en
nat gebied stammen en takken opgeruimd van knotwilgen. De vrijwilligers verzamelden ook heel wat afval,
zelfs een band zat bij het afval. Het is duidelijk dat de
bever ook daar af en toe op bezoek komt.
Van onze reporter ter plaatse,
Robby Reynebeau
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In de Turfmeersen waren de knotwilgen aan een knotbeurt toe. Enkele vrijwilligers hebben
de knotwilgen geknot. Op de maandelijkse zaterdagwerkdag van december werden de takken en het resthout van de knotwilgen opgehaald. Met een groepje van maximum vier werden alle geknotte takken opgehaald met de kar. De op maat gezaagde houtblokken liggen
gestockeerd.

Brandhout te koop
In de Turfmeersen werden verschillende wilgen
geknot. Natuurpunt biedt dit brandhout aan haar
leden te koop aan.
We hebben in de aanbieding: brandhout van wilg,
gezaagd in stukken van ongeveer 1 meter. Het hout
is nog niet gedroogd. Het brandhout kan afgehaald
worden in de Turfmeersen te Moerbeke mits
afspraak met Dirk Van Pottelberg. Prijs: 15 euro per
kubieke meter, incl. btw.
Een bestelling kan je plaatsen bij Dirk Van Pottelberg,
dirk@heidebos.be of Tel. 0483 / 190 185.
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Triks
Schoonheidszorg
op maandag

Volg jij onze Facebookpagina?
www.facebook.com/natuurpuntmoervaartzuidlede/

