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Paddenstoelen in Heidebos 
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Zandbergexcursie 
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Foto-avond Costa Rica & 
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Koop nu je inheemse 
bomen en struiken  
 
Kijk snel op pagina 12 
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Het  lidgeld van Natuurpunt be-

draagt 24 euro per gezin. Als lid 

krijg je het tijdschrift Natuur.blad 

en dit afdelingstijdschrift, geniet je 
van een aanzienlijke korting op pro-

ducten uit de Natuurpunt Winkel 

en neem je gratis deel aan geleide 

wandelingen. Over deze en nog an-
dere voordelen die je hebt als Na-

tuurpuntlid, lees je meer in Na-

tuur.blad of op www.natuurpunt.be. 

Leden kunnen zich abonneren op 
Natuur.focus, het natuurhistorisch 

tijdschrift en/of Natuur.oriolus, het 

tijdschrift over vogels. Een abonne-

ment voor één van beide kost 8,5 
euro bovenop het lidmaatschap. 

Het lidmaatschap, samen met een 

abonnement op beide tijdschriften, 

bedraagt 38,50 euro. Lidgeld en / of 
abonnementsgeld kan je storten op 

IBAN: BE17 2300 0442 3321 met 

vermelding van naam of lidnummer 

(voor de hernieuwingen) en Na-
tuur.focus en / of Natuur. oriolus 

(voor de abonnementen).  

Griet Buyse, Nancy Cosyn, Gert Du 

Cheyne, Kurt Jonckheere, Marc Mar-

tens, Annemie Philips  

 

 

Foto’s: zie binnenin tijdschrift 
Foto voorpagina: Kind in het bos, 

foto: Griet Buyse   

 

Griet Buyse  

 
 

 
Griet Buyse, Trekweg 107, 9030 

Mariakerke, 09 329 55 45,  

griet.buyse@gmail.com 

 
 

 

Steun de projecten  van Moervaart-

Zuidlede. Een gift is fiscaal aftrek-

baar vanaf 40,00 euro (alle giften 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 
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Woord vooraf 
Niets is zo prachtig als de uitbundige kleuren van 

herfstige bladeren, de paddenstoelen, de mistige 

ochtenden maar ook de zonnige namiddagen in de 
herfst.  

Genieten van een wandeling door een fris geurend, 

kleurrijk, winderig herfstbos, gevolgd door een war-

me chocomelk bij het haardvuur. Puur genieten is 
dit toch? Op het einde van de winter kijk ik altijd 

erg uit naar de komende lente. Maar in dit over-

gangsseizoen van zomer naar herfst, geniet ik ook 

met volle teugen van de natuur in dit seizoen.  

Al is het wel met enige melancholie. Want binnen-

kort vallen al die mooie gele en rode bladeren af, 

het wordt kouder en kouder, het zal meer regenen, 

de dagen worden korter.  

Zal de natuur dit wel allemaal goed overleven? Ko-
men alle dieren die nu even naar warmere oorden 

trekken volgend voorjaar wel terug?  

Maar juist  in dit seizoen van de herfst laat de na-

tuur ook zien hoe mooi ze is. Ik ga alvast veel naar 
buiten en geniet ervan. Ga je mee?  

Wij hebben alvast een en ander van activiteiten in 

petto. Kijk snel op de volgende bladzijden. 

 

Griet Buyse  

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. 



 

 

 ACTIVITEITEN 

Activiteitenkalender oktober - december

Zondag 12 oktober 2014 

Week van het bos  

Paddenstoelenwandeling in Heidebos 
 
We hebben een natte zomer achter de rug, voor 

paddenstoelen is dit zeer gunstig. Dat belooft voor 

de zwammen in oktober. 

Paddenstoelen hebben iets magisch. De ene dag is 
er nog niets en de volgende dag staat er opeens een 

heksenkring in het gras. Soms groeien ze boven-

gronds en zien er alle dagen anders uit. Sommige 

groeien ook ondergronds, zoals truffels. Truffels 
zouden ontstaan waar de bliksem ingeslagen is en 

de wortels met aarde samen klonteren. Padden-

stoelen kan je eten, maar van sommige padden-

stoelen kan je vliegen terwijl andere geneeskrachti-
ge eigenschappen hebben. Van de minst aangena-

me ga je, na het ervan eten, dood.... 

Wil je meer weten over deze magische schim-

mels, kom dan op 12 oktober naar het Heidebos 
voor deze gratis wandeling. 

Afspraak: 14 uur 

Plaats: Heidebos in Moerbeke-Waas/Wachtebeke, 

Ingang 1 (Moerbeke) 

Gidsen: Magda Verfaillie en Maatje den Herder 

Meer info: Maatje den Herder, 09 355 58 59,  

maatje.den.herder@telenet.be 

Zondag 19 oktober 2014 

Week van het bos  

Wandeling in Zandberg 
 
Op zondag 19 oktober gidst Natuurpunt Moervaar-

Zuidlede je door het natuurgebied De Zandberg in 

Moerbeke-Waas. De Zandberg, ongeveer 11 hecta-

re, is een bosrijk gebied dat vooral bekend is bij rui-
ters en mountainbikers. Het noordelijke deel van 

het natuurgebied heeft een uitgebreid netwerk van 

paadjes en dreven. Vorige winter is er in de Zand-

berg een dunningskap van de grove den bestanden 
uitgevoerd. We gaan de werken ter plaatse bekij-

ken. De gids vertelt je er alles over tijdens de-

ze gratis wandeling. 

Afspraak: om 14 u op het einde van de Achterdreef 
(kruispunt met de Pereboomsteenweg). Voor de 

fietsers is dit vlakbij fietsknooppunt 64 (200 

m richting knooppunt 98) 

Meer info: beheerder Dirk Van Pottelberg, 09 346 
95 68, dirk@heidebos.be  

Zaterdag 25 oktober 2014 

Foto-avond Costa Rica en  

prijsuitreiking fietszoektocht 
 

Tot en met eind september kon je mee doen aan 
onze jaarlijkse fietszoektocht. Momenteel wordt 

hard gewerkt om alle ingediende formulieren te 

corrigeren.  

Op zaterdag 25 oktober kennen we ook de winnaar! 
Voorafgaand aan de prijsuitreiking laat Gert Du 

Cheyne ons genieten van enkele verhalen en prach-

tige beelden van zijn natuurreis naar Costa Rica. 

Ook wie niet deelnam aan de fietszoektocht is wel-
kom!  

Afspraak: RVT Sint-Vincentius, K. Triestlaan, Zaffe-

lare om 20u.  

Meer info: Norbert Van Acker,  
vanackernorbert@gmail.com 

4 Van Hei naar Turf   

OKTOBER 

Vliegenzwammen - Foto Jean-Pierre De Rycke 
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NIEUW Yoga-natuurwandeling in het 

Heidebos - zondag 26 oktober 2014 

 
De herfst is net begonnen, dagen worden korter, tijd 
om los te laten en tot rust te komen. Ervaar de stilte 

in jezelf door meditatief wandelen met aandacht 

voor de natuurelementen en de ademhaling van de 

bron. Ines Carro Muino neemt je mee doorheen het 
Heidebos. Kom jij ook mee genieten? 

 

Wat: wandeling in het Heidebos (4km) met zachte 

yoga oefeningen. We sluiten af met een hartverwar-
mend drankje. 

Wanneer: Zondag 26 oktober 2014, 9u - 10.30u 

Afspraak: Heidebos - parking 1 (Keizershoek, 9180 

Moerbeke), verzamelen om 8.45. 
Hoe: aan het weer aangepaste makkelijke schoenen 

en kledij 

Kostprijs: vrijblijvende bijdrage waarvan een deel 

als steun voor Natuurpunt 

Graag inschrijven voor woensdag 22 oktober bij 

Ines:  ines_carro_muino@hotmail.com  

 

!!! Zaterdag 22 november  
grote inheemse bomen– en struikenverkoop 
Bestellen kan tot en met 9 november. Meer info op pagina 12.  

Zondag 14 december 2014 

Winterwandeling naar de Turfmeersen 
 
We nemen je mee naar de Turfmeersen door de 

uitgestrekte vlakte van de Moervaart-Zuidlede val-

lei. In de winter kan het hier behoorlijk koud zijn. 

We bevelen dan ook een extra trui aan 

en aangepast schoeisel (veldweg en wei-
de). Onderweg kijken we uit naar winterse waarne-

mingen, breng eventueel je verrekijker mee. 

We hebben extra aandacht voor het middendeel 

van de Moereloop dat gesaneerd werd, de grote 
betonblokken werden er verwijderd. Het terug 

schuin afgraven tot een natuurlijk profiel zorgt voor 

een positief resultaat voor dieren en planten. 

Na de wandeling voorzien wij enkele lekkere opwar-
mertjes in de schuur van de Turfmeersen. 

  

Deze gratis geleide wandeling start aan de Terwest-

brug, je kan deze het best bereiken vanaf de weg 

Wachtebeke/Moerbeke-Waas. Aan de rand van het 
dorp van Moerbeke-Waas (Terweststraat) volg je de 

borden ‘Turfmeersen’ tot aan de Terwestbrug 

(einde Prijckestraat). 

Afspraak: om 14u00 aan Terwestbrug te Moerbeke. 
Meer info: Marc Martens, tel: 09 345 78 63,  

marcmartens1953@hotmail.com 

Turfmeersen - Foto Jean-Pierre De Rycke 
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Aan de bomen hangen de bladeren wat verlept 

groen, moe van een drukke en productieve zomer. 

Eiken, beuken en berken hebben tonnen water in 
beweging gebracht en snakken naar wat rust de ko-

mende maanden. Ook heel wat vogels zien er on-

dertussen wat minder flamboyant uit. Kijk maar 

eens naar de koolmezen, of de hel gele snavel van 
de merel, inderdaad het ziet er allemaal wat fletser 

uit dan de voorbije lente. Hun hormonen hebben de 

productie van caroteen wat aan banden gelegd en 

de voorbije ruiperiode heeft hen een bescheidener 
pakje aangemeten.  

Anderen verlaten stilaan, geruisloos, onopgemerkt 

en bijna geheimzinnig het bos op weg naar het war-

mere zuiden. Weloverwogen hebben ze aan hun di-
eet en conditie gewerkt om de lange reis aan te vat-

ten. Ongeduldig wachten ze op de goede wind en 

een streepje zon om dan onverschrokken en met 

een onbedwingbare dwang richting zon te vliegen, 
soms alleen, anderen in grote drommen. Als de eer-

ste bladeren verkrampen aan de bomen dansen de 

eerste graspiepers al boven het bos richting zuiden. 

Ze hebben er zin in, want hun golvende vlucht bege-
leiden ze met een opgewekt gefluit.  

Wat ik de laatste jaren wel mis zijn de gigantische 

groepen kraaien. Ruim tien jaar geleden verzamel-

den tegen valavond wel duizenden kauwen, roeken, 
zwarte en zelfs bonte kraaien zich hier in het bos, 

om dan later hun echte slaapplaats te vervoegen in 

het Provinciaal Domein Puyenbroeck. Tienduizend 

kraaien hokten daar toen samen, af en toe opvlie-
gend om al spelend en tollend hun blijdschap te to-

nen aan hun soortgenoten, luid taterend en om dan 

met een indrukwekkende schroefvlucht netjes op 

hun slaapplaats neer te komen. Waar zijn ze nu ge-

bleven? Ik erger mij vaak aan het gezeur van men-

sen over kraaien, vroeger waren roofvogels kop van 

jut (en jammer genoeg is dat bij sommigen nog het 
geval), maar nu worden deze super intelligente vo-

gels bedolven onder alle zonden van Pilatus.  

Strakjes komen we elkaar misschien tegen in het 

Heidebos, terwijl je rustig door het bos struint en de 
kinderen enthousiast door de kruimelige bladeren 

schoppen, zich vergapend aan de blozende vliegen-

zwammen. En wie weet zien jullie ook de frêle glim-

lachende bosnimfen door het bos zweven en zorgen 
zij er voor dat jullie een schitterende dag beleven in 

het Heidebos! 

 

 

Heidebossprokkels 
GERT DU CHEYNE  

     

Witte nevels zweven tussen de bomen als verleidelijke bosnimfen in een sneeuwwitte tutu,  je sen-
sueel de wangen strelend. Om dan helemaal spoorloos te verdwijnen als een droom die langzaam 
wegebt. In hun sporen lijken de paddenstoelen zo uit te grond te ploffen. Opvallend mooi en/of 
sluimerend dodelijk zijn ze, vaak getooid met heel kleurrijke of geheimzinnige namen als houtknots-
zwam, regenboogrussula, heksenboter, ruitjesbovist, wollige franjehoed, donsvoetje of nog meer 
van dat fraais. 

Kraai - Foto: Footo.nl 
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Eikenpages zoeken in de winter?  
TEKST: KURT JONCKHEERE 

Een van de minst opvallende is de 

eikenpage…  Deze dagvlinder krijg je 

tijdens zijn volwassen leven (imago) 
niet zo gemakkelijk te zien. Ze vlie-

gen namelijk meestal rond de top-

pen van zonbeschenen zomereiken. 

En de eiken in het Heidebos zijn niet 
van de kleinste… Soms komen ze 

wat lager vliegen of drinken bij de 

grond. 

Maar er is ook nog een andere ma-
nier om vast te stellen of er eiken-

pages in het Heidebos (of een ande-

re gebied) aanwezig zijn. Vlinders 

leggen nu eenmaal eitjes en het 
vrouwtje van de eikenpage legt tij-

dens de zomer een klein rond wit 

eitje tussen de eindknoppen van de 

eik, zoals te zien is op de  foto.  Die 
eitjes blijven daar de ganse winter tot er in de len-

te een rupsje uit zal komen dat zich vol zal eten en 

uiteindelijk gaat verpoppen. 

Je kan de eitjes zoeken op een hoogte van ander-
halve tot drie meter aan de onderste takken en 

zonnigste kant van de zomereiken.  De eitjes zijn er 

al op het einde van de zomer, maar hoe verder in 

de winter, hoe minder blaadjes er nog aan de eik 
hangen en hoe ‘gemakkelijker’ het wordt om een 

eitje te vinden.  Een leuk tijdverdrijf tijdens de ko-

mende maanden !  

 

Dankzij het gevoerde beheer en de afwisseling tussen heide, bossen en schraal grasland  kan  je in 
het Heidebos heel wat verschillende soorten dagvlinders zien rondvliegen. 

Eikenpage - Foto: Insectenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen 

Eitje van een eikenpage - Foto: Kurt Jonckheere 
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Enkele leden van de paddenstoelenwergroep gingen 

op stap in het Heidebos. Die dag werden er niet 

minder dan negentig soorten geïnventariseerd!  
De werkgroep vond in de namiddag  de stekelige 

hertentruffel (Elaphomyces muricatus). Dit is een 

zeer zeldzame paddenstoel! Dirk Marteleir vond de-

ze paddenstoelensoort. En Marc heeft hem gedeter-
mineerd als stekelige hertentruffel. Dit werd ook 

bevestigd door Dieter Slos, zowat de expert (UGent) 

van de truffels! 

 Stekelige hertentruffel - http://champignons.moselle.free.fr/ 

Een truffel in het Heidebos?  
TEKST: ANNEMIE PHILIPS 

Op vleermuizenonderzoek  
TEKST: ANNEMIE PHILIPS 

Op onderzoek met de Vleermuizenwerkgroep  

De vleermuizenwerkgroep is een werkgroep van Na-

tuurpunt die zich, wat dacht je anders, specifiek be-
zighoudt met het onderzoek en de studie rond 

vleermuizen. Ook in Oost-Vlaanderen is er een ac-

tieve afdeling van deze werkgroep. Deze werkgroep 

deed afgelopen zomer een warme oproep om wat 
meer studiewerk te verrichten in onze regio en onze 

natuurgebieden.  

Enkele medewerkers en geïnteresseerden dachten 

dat het toch wel nuttig en leuk zou zijn hieraan mee 
te werken. In het Heidebos werd immers nog nooit 

veel onderzoek gedaan naar deze beschermde 

zoogdiertjes. Onderzoek is nochtans erg belangrijk. 

Enerzijds geeft onderzoek aan hoe het gesteld is 
met deze kleine fladderaars, maar het geeft ook aan 

hoe goed het gesteld is met het Heidebos. Hoe 

meer soorten aanwezig, hoe positiever.  

Hoe begin je daaraan? 

Binnen Natuurpunt Moervaart-Zuidlede zijn geen 

echte specialisten aanwezig. Toch zochten we met 

enkele enthousiastelingen twee data in augustus en 

nodigden een aantal geïnteresseerden uit.  Na de 

prachtige julimaand werden we onthaald op natte 

omstandigheden. Dat is niet ideaal voor een vleer-
muizentelling. 

Met een zevental personen gewapend met batdec-

dectors en één toestel om het geluid vertraagd op 

te nemen (en dus nog beter te kunnen determine-
ren), gingen we op pad. Daniel Acke, beheerder van 

het Heidebos, leidde ons naar de oudste bomen 

want het is daarin dat vleermuizen in de zomer  

vooral huizen. 

We verdeelden ons en rond zonsondergang begon-

nen de vleermuizen uit hun slaapplaats te komen. 

Ondanks de natte omstandigheden hoorden sommi-

gen hun hart sneller kloppen want de rosse- en 
dwergvleermuizen werden herkend via de batdedec-

tors. Dit zijn de gemakkelijk herkenbare soorten. 

Later op de avond, nadat het gestopt was met gie-

ten, kon een specialist nog twee grootoorvleer-
muizen determineren. 
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Op dreef  
De eerste avond was dus al een redelijk succes, 
maar er volgden er nog. Bij een volgende verken-
ning kozen we een ander deel van het Heidebos 
uit. We gingen naar een dreef met oude bomen 
waarin veel spechtengaten zitten. Onze groep 
werd opgesplitst om de kans te vergroten zo veel 
mogelijk verschillende geluiden via de batdedector 
te registreren. 
 
De rustgevende en toch spannende wandeling bij 
valavond leverde mooi resultaat op. Even een 
greep uit de vleermuissoorten die we gehoord 
hebben: een gewone grootoorvleermuis, 
baardvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ge-
wone dwergvleermuis, en waarschijnlijk ook een 
watervleermuis.  
  

Men kan zich afvragen hoe men te werk gaat om 
onderscheid te maken tussen de verschillende 
soorten. Wel, alle geluiden worden opgenomen en 
vertraagd afgespeeld . Er wordt een sonogram ge-
zet op de computer en de sonogrammen worden 
vergeleken met elkaar. Daarnaast kijken specialis-
ten naar het gedrag van vleermuizen: waar komen 
ze vandaan , waar vliegen ze naartoe, hoe hoog, 
rechtlijnig of niet, in een open of gesloten biotoop 
enz. Al deze elementen leiden uiteindelijk tot de 
juiste vleermuizensoort.  
  
Het waren leuke en interessante avonden en alle 
vleermuissoorten werden op de website 
‘waarnemingen.be’ gezet. Volgend jaar gaan we 
zeker verder met onderzoeken om meer zicht te 
krijgen op de kolonies . 

Gewone grootoorvleermuis 
Foto René Janssen 
(Vleermuizenwerkgroep) 
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Wat een raar weerkundig jaar. Eerst een vroege 
zomer in de lente, dan wat kwakkelweer na de 
hagelstorm en vandaag  grote hitte. Toch gaan 
een tiental moedigen onder een stralende zon op 
zondag 27 juli mee op ontdekking naar het vlin-
derbestand in het Heidebos. 

Nog voor we vertrekken wordt de aandacht getrok-
ken door een 15-tal oranje zandoogjes die nectar 

drinken aan de wilde marjolein. De twee witte vlek-

jes in het zwarte oog van de voorvleugel zijn een 

duidelijk kenmerk. Toch even een waarschuwing: 
door de speciale weersomstandigheden dit jaar is 

ook het hoogtepunt van de vliegtijden verschoven.  

Voor veel vlinders is er nu een tussenperiode naar 

de volgende generatie. Dit geldt zeker voor de soor-
ten eigen aan het Heidebos. Dus aandachtig speuren 

naar meer wordt de boodschap. 

Zandoogjes en vlekjes tellen  

Een korte wandeling verder staan we aan enkele 
distelbloemen. Weer een wemeling van oranje zand-

oogjes, vlug een afwijkend exemplaar gevangen met 

het vlindernet. Hier is slechts één wit vlekje in het 

zwarte oog van de iets grotere vlinder. We hebben 
een van de drie aanwezige bruine zandoogjes gevan-

gen (en uiteraard laten we die na determinatie ook 

weer vliegen). Terwijl we verder wandelen zien we 

nog menig oranje zandoogje. Plots een vlugge bewe-
ging, laag tegen het gras, een bruin-oranje schijn en 

dan niets meer. Goed verborgen tussen de bruine 

kleur van het dorre gras vinden we twee kleinere 

vlinders, hooibeestjes. Net als de vorige twee soor-
ten is dit een liefhebber van korte grazige stukken 

met voldoende grassen voor de rupsen. Ze houden 

vooral van de lage grassen van de droge heide en 

ook van het alom aanwezige pijpenstrootje. 

Over naar de blauwtjes  

Een twintigtal minuten wandelen over droge zand-

grond levert niks op, zelfs voor vlinders te warm. En 

plots trekt een fel azuurblauw onze aandacht. Een 
icarusblauwtje is opgeschrikt en fladdert weg. Dit is  

Wat fladdert daar?   
Terugblik op de vlinderwandeling van 27 juli 
TEKST EN FOTO’S: MARC MARTENS 

Kleine vuurvlinder (boven) - Oranje zandoogje (onder) 

Icarusblauwtje (onder) 
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duidelijk een mannetje, want vrouwtjes zijn  door-

gaans bruin op de binnenvleugel. De buitenkant is 

echter voor beide geslachten mooi versierd met 
zwarte stippen en een oranje gekartelde rand. 

Topsoort voor het Heidebos 

Op een windluwe zonnige plaats houden we weer 

even halt. Dit is een ideale plek voor vlinders. Weer 
veel oranje zandoogjes. Plots wijst iemand met een 

scherp waarnemend oog naar een gele bloem: een 

klein vlindertje zit er met opengespreide vleugels. 

De witte boord en de oranje stippen erlangs van 
achteraan tot aan de voorkant met bovenop een 

zwarte geurvlek in de voorvleugel geven ons de ze-

kerheid dat het om een bruin blauwtje (Aricia 

agestis) gaat. Dit is een topsoort voor ons natuurge-
bied.  

Tussen de lage planten groeien reigersbek en ooie-

vaarsbek, de plantjes die de rupsen nodig hebben als 

voedsel om tot pop te kunnen groeien. Na een rust-
pauze verschijnt hieruit dan de vlinder. Daarna 

wordt ook nog een laatste soort, eigen aan ons na-

tuurgebied, gefotografeerd door een deelnemer. De 

kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) heeft reeds 
twee generaties gehad en het is wachten op de der-

de generatie die in augustus en september in onze 

heidegebieden zal rondvliegen. 

Terwijl we onderweg enkel in de schaduw wat ver-
koeling vonden eindigt onze ontdekkingstocht met 

een fris drankje aan de boshut. Ondanks dat de vlin-

ders dit jaar een gewijzigd vliegpatroon hebben kun-

nen we toch tevreden zijn, van de typische soorten 
is er minstens een exemplaar waargenomen. 

De waargenomen soorten op 27 juli waren: 

kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) 1 

bruin blauwtje (Aricia agestis) 1 
icarusblauwtje (Polyommatus icarus) 1  

hooibeestje (Coenonympha pamphilus) 2 

bruin zandoogje (Maniola jurinta) 3 

oranje zandoogje (Pyronia tithonus) > 50 

Bruinblauwtje (boven en onder) Bruin zandoogje (boven), napraten aan de boshut (onder) 
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Nog plaats voor een  
autochtoon inheems 
boompje? Natuurlijk! 
ANNEMIE PHILIPS EN GRIET BUYSE 

Inheemse autochtone bo-

men en struiken 

Ook dit verkoopt Natuurpunt Moer-
vaart-Zuidlede in het najaar bomen 

en struiken. Dankzij deze actie zijn 

er de afgelopen jaren al heel wat 

tuinen aangeplant met inheemse 

bomen en struiken.  

Voor hagen, bomenrijen of houtkan-

ten in en om de tuin en langs de 

straat kan zonder enig probleem 

gebruik worden gemaakt van in-
heemse planten. En de natuur zal er 

een beetje beter van worden. Ha-

gen, houtkanten en bomen spelen 

namelijk een zeer belangrijke rol bij 
het behoud van de biodiversiteit. 

Hierbij denken we in de eerste 

plaats aan insecten die dikwijls spe-

ciaal zijn aangepast aan het leven in 
de buurt van specifieke (inheemse) 

planten, maar ook aan vogels. Veel 

zangvogels, zoals mezen, roodborst-

jes en lijsters broeden in hagen en 
houtkanten, en leven van de insec-

ten die daar voorkomen.  

In ons aanbod zitten ook half- en 

hoogstam fruitbomen. Voordelen 
tegenover een laagstam zijn onder 

meer de hogere fruitopbrengst, lan-

gere productietijd en de grotere 

ecologische en landschappelijke 
waarde.  

Wat is er heerlijker dan zomaar fruit 

te kunnen snoepen, recht van de 

struiken nog wel op kinderhoogte? 
Met kleinfruit kan het. Bessen vra-

gen weinig plaats, je hebt er al snel 

vruchten van en ze zijn gewoon erg 

lekker. Zelfs in een klein tuintje kan 
één bessenstruik voor extra tuinple-

zier zorgen.  

Opbrengst  

De opbrengst van deze bomen- en 
struikenverkoop wordt volledig ge-

bruikt voor de financiële ondersteu-

ning bij het aankopen van natuurge-

bieden in onze regio.  

 

Hoe bestel je?  

Je kan bestellen bij Annemie Philips, 

a.m.philips@gmail.com,  
09 355 03 57. Bestel bij voorkeur 

digitaal. Vraag de digitale bestelbon 

op of kijk op www.heidebos.be  

Je kan bij Annemie Philips of Griet 
Buyse (griet.buyse@gmail.com, 09 

329 55 45) de digitale bestelbon 

aanvragen.  

 
Het plantgoed kan je bestellen tot 

9 november. Wij leveren bij je thuis 

op zaterdag 23 november te 

Lochristi, Wachtebeke en Moerbeke-
Waas. Je kan de bomen ook afhalen 

te Moerbeke-Waas na afspraak.   

 

De minimumbestelling is 10 euro. Je 
krijgt een korting van 5% vanaf 125 

euro en 20% vanaf 625 euro. Er is 

ook korting voor leden van Natuur-

punt: steeds 10% of 20% vanaf 500 
euro.  
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Wat kan je bestellen?  
Bosgoed en haagplanten (boompjes tussen 50 en 90 cm hoog) 
Egelantier, ruwe berk, Europese vogelkers, gewone vlier, haagbeuk, hondsroos, kardinaalsmuts, lijsterbes, meidoorn, 
rode kornoelje, ruwe iep, sleedoorn, Spaanse aak, vuilboom, wilde liguster, zoete kers, zwarte els, beuk, Gelderse 
roos, krentenboom, wollige sneeuwbal, hazelaar, kleinbladige linde, wilde appel, tamme kastanje, zomereik, winter-
eik, rode beuk, taxus, (20 tot 30cm), buxus boordplant (20 tot 30 cm).  
 
Loofbomen (2 tot 3 m hoog, omtrek 6 tot 8 cm)  
Beuk, haagbeuk, gewone iep, kleinbladige linde, lijsterbes, ruwe berk, zomereik, zwarte els. (kostprijs: tussen 12 en 
21 euro) 
 
Bessenstruiken  
Zomerframboos: Lloyd George (1,10 euro), doornloze braam Thornless Evergreen (7 euro), rode trosbes Red Lake 
(2,50 euro), stekelbes: Hinnonmaki rood (2,50 euro), Jostabes: kruising stekelbes en zwarte bes (3,50 euro)  
 
Fruitbomen  
Halfstam: 6 tot 8 cm. Hoogstam: 8 tot 10 cm. Kostprijs varieert van 15 tot 27 euro)  
Zeer veel verschillende soorten: appels, peren, pruimen, kersen, perziken, maar ook: moerbei, kweestruik, mispel-
struik, okkernoot, tamme kastanje.  
 
Een gedetailleerde lijst kan je opvragen bij Annemie Philips of Griet Buyse. Of kijk op 
www.heidebos.be.  

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede gaat voor autochtone bomen en struiken  

Waarom zijn autochtone bomen en struiken belangrijk? 

Deze bomen en struiken hebben zich door de eeuwen heen aangepast aan ons klimaat en hebben op die 

manier meer weerstand tegen ziektes en plagen opgebouwd. Door autochtone bomen en struiken aan te 
planten kan je dus veel problemen in de toekomst vermijden. Helaas is veel plantgoed dat je bij reguliere 

boomkwekers koopt afkomstig uit Zuid- of Oost-Europa. Het is opgekweekt uit zaden van bomen en 

struiken die aangepast zijn aan de groeiomstandigheden dáár. Daarom is het dus minder geschikt om bij 

ons aan te planten. Vaak zijn er ook duidelijke verschillen in groeikracht, ziekteresistentie, en/of tijdstip 

van bloei of ontluiken van de bladeren.   
 

Soortenrijkdom  

Onze plaatselijke dieren en planten zijn optimaal aangepast aan struiken en bomen hier. Om een voor-

beeld te geven: de rupsen van een zeldzame vlinder, de sleedoornpage, komen bijvoorbeeld net uit wanneer 
de blaadjes van de autochtone sleedoorn ontluiken. Deze rupsen lusten enkel de héél jonge blaadjes van de 

sleedoorn. Sleedoornstruiken uit Oost-Europa die vroeger uitlopen, hebben op dat moment al te grote blaad-

jes waardoor veel rupsen verhongeren.  

 
Cultuurhistorisch  

Er zijn ook tal van cultuurhistorische argumenten om autochtoon materiaal te promoten. Autochtone bomen 

en struiken komen al eeuwenlang voor in onze streken en vormen dus kostbaar ‘natuurerfgoed’. Het is dan 

ook hoog tijd ze beter te gaan beschermen, voor ze uit het landschap verdwijnen. Er zijn immers nog maar 
heel weinig autochtone groeiplaatsen over, en deze zijn vaak niet beschermd. 
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 Vlinderberm in Beervelde 
TEKST EN FOTO’S: KURT JONCKHEERE 
Naar aanleiding van het project ‘Dagvlinders in Dur-

me- en Scheldeland’ (VVE Vlaamse Vereniging voor 

Entomologie) worden momenteel door vele vrijwil-
ligers heel wat gebieden in onze omgeving uitge-

kamd op zoek naar dagvlinders. In Lochristi vinden 

we vooral verkavelingen, land- en tuinbouw en niet 

direct grote natuurgebieden. Op deze plaatsen zal 
je enkel de meest algemene vlinders zien rondvlie-

gen. De spoorwegbermen van de lijn Gent-

Antwerpen zijn een van de uitzonderingen waar de 

natuur soms haar gang nog kan gaan. 

Zo liggen er ten westen en oosten van het station 

van Beervelde langs de spoorweg twee stukjes bloe-

menrijk grasland die al van oudsher niet bemest of 
ontgonnen werden. Daar vinden we nog vlinders 

terug die typisch zijn voor grasland, het icarus- en 

bruin blauwtje, zwartsprietdikkopje en de kleine 

vuurvlinder en verder ook bijen, lieveheersbeestjes 
en nog vele andere insecten.  Grenzend aan het 

park van Beervelde hebben we hier toch al een gro-

ter stukje natuur. 

Spijtig genoeg gebeurt op deze bermen ofwel geen 

beheer (waardoor er uiteindelijk verruiging op-
treedt) ofwel wordt met de grasmaaier alles 

‘deskundig en volledig weggemaaid’. 

Indien de vlinders net op dat moment eitjes gelegd 

hebben of aan het verpoppen zijn is dit nefast… 

Daarom namen de vrijwilligers van project Jurgen 

Couckuyt en Kurt Jonckheere contact op met de 

gemeente Lochristi met de vraag of zij op die perce-

len een vlinder- (en insecten-) vriendelijk beheer 
mochten toepassen. 

De groenambtenaar en schepen waren zeer bereid-

willig: wij zorgen voor het maaien, de gemeente 
voor de rest. Ondertussen staat er langs beide zij-

den van de vlinderberm-west (het stuk tussen het 

park van Beervelde en de spoorweg) al een prachtig 

infobord (met dank aan vzw Durme voor het ont-
werp en de gemeente voor de financiering).  Ook 

zal Lochristi dit najaar zorgen voor het aanplanten 

van streekeigen struiken aan de noordzijde van het 

perceel, tegen de spoorweg.  Zo ontstaat er een 
ideale windluwe zone.  Ook voor de solitaire bijen 

wordt gezorgd met de plaatsing van een bijenhotel.  

Spijtig genoeg blijft de verlichting langs het fietspad 

gans de nacht branden, beter zou geweest zijn in-
dien de verlichting geactiveerd kon worden wan-

neer er een fietser het gebied binnenkomt. 
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Het beheer bestaat uit het gefaseerd maaien (zie 

foto).  Enerzijds zijn er de windvrije kort gemaaide 

stukken waar de vlinders zich in de zon kunnen op-
warmen.  In de andere stukjes blijven de planten in 

bloei staan en zorgen zo voor de noodzakelijke nec-

tar.  Hier kunnen de vrouwtjes hun eitjes afzetten 

op de waardplant en de rupsen bun buikje vol eten. 

Tot eind september werden er regelmatig blauwtjes 

(o.a. bruin blauwtje, zie foto) samen met kleine 

vuurvlinders gezien zonnend op de korte stukken of 

aan het slurpen van de bloemen. 

Langs de oostzijde van het station (voorbij de par-

king, ten oosten van de Beerveldse baan) ligt er ook 

nog een prachtig stukje natuur. Hier wordt binnen-

kort wel het fietspad doorgetrokken richting Loke-
ren. Met de gemeente werd overeengekomen om 

de impact op het grasland zoveel mogelijk te be-

perken door het fietspad zo dicht mogelijk aan de 

spoorweg aan te leggen. 

Wandel of fiets eens langs deze vlinderberm, geniet 

en rapporteer wat je ziet op waarnemingen.be 

(gebied Beervelde Vlinderberm west).  Laat gerust 
iets weten indien je wil meehelpen met het beheer 

van dit stukje natuur. 

Meer informatie: Kurt Jonckheere, kjon@yucom.be  

 



 

 

 

 

't lang leven te Lochris  is de speciaalzaak 
voor : 
 dieetvoeding 
 natuur‐ en biologische voeding 
 voedingssupplementen 
verzorgingsproducten op natuurlijke basis 
Openingsuren: ’t lang leven is open van 
maandag tot en met zaterdag 
(woensdagnamiddag en zondag gesloten)  

 

Contact: Sofie  Van Slycken, Dorp West 1, 9080 Lochris , 

09 355 09 65, tlangleven@telenet.be 

Leuke cadeau ps! 

 AANKONDIGING Natuurstudiedag WAKONA op 29 november 2014  
 

Wakona is de Wase koepel voor natuurstudie. En deze koepel organiseert op 29 november een studiedag 
over diverse natuurstudieonderwerpen, met een schare aan interessante sprekers! Een van deze sprekers 
is Kurt Jonckheere, vrijwilliger bij onze afdeling.  Hij geeft een toelichting over ‘Moerasnachtvlinders in het 
Waasland’.  
 
De studiedag vindt plaats op zaterdag 29 november 2014 in het Ontmoetingscentrum Boudeloo, Kasteel-
straat 23, Stekene (Klein Sinaai). Inschrijven is nodig. Meer info vind je op deze website:  
http://wakona.be/index.php/natuurstudiedag-2014 


