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Van Hei naar Turf   

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,  Annemie Philips, Robby  

Reynebeau,  Norbert Van Acker, 

 

 

 

Foto’s: zie binnenin ,jdschri' 

Foto voorpagina: Bewoners en be-

zoekers van het Heidebos, foto: 

Griet Buyse 

 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 

Redac,eadres 

Steun 
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Van Hei naar Turf   

Woord vooraf 
 

Beste leden,                      GNOPQ BRSTP 

 

Ik neem jullie even mee in een kort verhaal dat onze collega-bestuurslid bij onze Natuurpuntafdeling  

Norbert ons spontaan toestuurde.  

 

“Ik heb voor elk kleinkind dat geboren is een 

eik geplant. Ik heb zeven eiken staan in mijn 

boomgaard. De oudste eik is 14 jaar.  

Op een van de zeven eiken vond ik drie heel 

mooie rupsen. Die zullen uitgroeien tot een 

mooie nachtvlinder met een gekke naam: 

bont schaapje. Het zijn echt mooie 

rupsen, ik had die nog nooit van dichtbij 

bekeken. Ze ziVen overdag opgerold op de 

onderzijde van een eikenblad. Ik heb de 

rups een beetje moeten ‘kiVelen’ alvorens 

ze begon te kruipen op mijn terrastafeltje.”  

 

Norbert planVe zeven eiken in zijn prach,ge tuin, en dit naast de vele andere bomen en natuur die zijn 

tuin al rijk is. Norberts tuin is een en al genieten op natuurvlak, voor mens en dier!  

 

Ook jij kan voor je kleinkinderen, je kinderen, voor jezelf of gewoon voor de natuur bomen helpen  

planten! Door je terras, je tuin, hoe groot of hoe klein ook, natuurvriendelijk in te richten, help je de  

biodiversiteit te verbeteren. En tegelijk is dat ook guns,g voor het klimaat. Zo helpen we in onze eigen 

tuin de natuur én onszelf! Draag je steentje bij om de achteruitgang van planten en dieren te stoppen.  

 

Onze afdeling van Natuurpunt organiseert ook dit jaar weer een grote verkoop van inheemse struiken en 

bomen. Eens volgroeid, zijn ze een thuis voor heel wat vogels. Ze worden ook de beste plekjes om te  

klauteren of je in te verstoppen. We hebben 

voor elk wat wils in ons aanbod. Kijk snel 

verder in dit nummer en ontdek wat wij jou 

kunnen bieden.  

 

Jaar na jaar maakt Natuurpunt werk van 

meer bos in Vlaanderen. Natuurpunt gaat 

voor robuuste bossen die barsten van het 

leven: planten, insecten, vogels en zoogdie-

ren. Die biodiversiteit komt op de eerste 

plaats en natuurlijk zijn bossen ook van 

groot belang voor zuurstof, CO2-opslag en 

verkoeling én voor ons eigen welzijn.  

In bossen vinden we ontspanning en rust.  

Wil je meer weten over de bosuitbreidings-

ac,es van Natuurpunt? Neem dan een kijkje 

op de website www.natuurpunt.be/

bosvooriedereen  
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Paddenstoelen%jd! 
  

Dit najaar kan je weer zelf op zoek gaan naar paddenstoelen langs de AS-Adventure-wandeling vanaf par-

king 1 van het Heidebos. Paddenstoelen zijn heel onvoorspelbaar.  

Het hangt van de weersomstandigheden af wanneer je ze ziet. Deze zomer was het voch,g en niet te 

warm. Daarom zag je de paddenstoelen al vroeg. Maar pas als de nachten koeler worden, verschijnen de 

paddenstoelen weer volop.  

 

Al wandelend vertellen infobordjes je meer over de paddenstoelen die je er kan aantreffen. 

Door kleine opdrachtjes worden kinderen meer betrokken bij de wandeling.  

Kom jij ook paddenstoelen spoVen met of zonder de kinderen?  

Pluk geen paddenstoelen, maar breng een spiegeltje mee om de onderkant te bekijken.  

Geniet van de herfstgeuren en -kleuren in het bos!  

Wanneer? Hele maand oktober, langs de AS Adventurewandeling   

Waar? Vertrek op Parking 1 Heidebos, Keizershoek, Moerbeke  

   

Vliegenzwam - Foto: Peter Wesemael 

 ACTIVITEITEN 

Bomen- en struikenverkoop 
 

Levering: Zaterdag 27 november 2021  

Bestellen tot 2 november 2021  

Alle info op www.heidebos.be/bomenverkoop  en verder in dit ,jdschri'.  

Ac%viteiten najaar 2021 
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Volg onze ac,viteiten op www.heidebos.be of op onze Facebookpagina  

www.facebook.com/natuurpuntmoervaartzuidlede 

Eventuele wijzigingen of bijkomende ac,viteiten worden daar aangekondigd.  

Prijsuitreiking Fietszoektocht  
Vrijdag 22 oktober 2021 om 20u  

 

Wie afgelopen zomer meedeed aan de fietszoektocht van Natuurpunt Moervaart-Zuidlede, nodigen we 

van harte uit op de prijsuitreiking. Tradi,egetrouw beginnen we onze avond met een korte fotopresenta-

,e. Gert Du Cheyne neemt ons mee op fotoreis in eigen streek. De voorbije coronaperiode hee' veel 

mensen leren genieten van de natuur in eigen tuin en dichtbij. Als fervent vogelaar, fotograaf en verteller 

is Gert de ideale gids om ons te laten wegdromen bij prach,ge beelden en verhalen over de natuur in 

onze eigen buurt. Daarna bespreekt Norbert Van Acker de resultaten van de fietszoektocht en kunnen de 

deelnemers hun prijs kiezen. 

 

De prijsuitreiking is voor iedereen toegankelijk. Er is uiteraard enkel een prijs voor wie ,jdig een geldig 

deelnameformulier terugbezorgde bij Norbert Van Acker. 

 

Waar en wanneer: De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 22 oktober 2021 om 20u in het Oud School-

gebouw van Zeveneken. Hoekstraat 2, 9080 Lochris,. 

 

Wandel mee door Doornzele  
Donderdag 11 november 2021  

 

Op donderdag 11 november organiseren de sportdienst en de gangmakers van Evergem Sport! vzw de 

39e edi,e van Wandel Mee. Natuurpunt Moervaart-Zuidlede zorgt langs het parcours voor een drankje. 

Bij aankomst kan je bij ons terecht voor een heuse wafelbak. De opbrengst hiervan gaat integraal naar de 

aankoop van nieuwe natuurgebieden in de regio.  

Wanneer: donderdag 11 november, van 11u tot 17u15  

Waar: Vrije Basisschool Braambos, Abdijdreef, Doornzele  

Vanaf 11u kan je inschrijven en de wandeling starten. Keuze uit 4 afstanden: 5, 7, 12 of 14 km.   

Deelnameprijs: 1 euro, ter plaatse betalen.   

 

S%kkedonkerwandeling - inschrijven verplicht 
Zaterdag 20 november 2021  

 

Nu de zomer achter ons ligt, worden de dagen beetje bij beetje korter en de avonden langer. We gaan 

naar buiten om de herfst en de komende winter te ervaren. Onderweg luisteren we naar zinvolle sprook-

jes en mythen. We laten de fel verlichte wegen achter ons en genieten van de s,lte van het Heidebos. 

Onderweg krijgen we de kans om het einde van het hoofdverhaal te ontrafelen. 

Als we terug aankomen bij de boshut rond 17u30 kunnen we genieten van een hartverwarmend drankje 

en worden de geheimen van het hoofdverhaal prijsgegeven. Deze avond wordt begeleid door Karine 

Vanvooren, voor meer informa,e over Karine, www.uwmoment.be  

Meenemen: een zaklampje  

Inschrijven is verplicht en doe je via www.heidebos.be/calendar  

Wees er vlug bij want het aantal inschrijvingen is beperkt!   

 ACTIVITEITEN 

Wie afgelopen zomer meedeed aan de fietszoektocht van Natuurpunt Moervaart-Zuidlede, nodigen we 

van harte uit op de prijsuitreiking. Tradi,egetrouw beginnen we onze avond met een korte fotopresenta-

,e. Gert Du Cheyne neemt ons mee op fotoreis in eigen streek. De voorbije coronaperiode hee' veel 

mensen leren genieten van de natuur in eigen tuin en dichtbij. Als fervent vogelaar, natuurfotograaf en 

verteller is Gert de ideale gids om ons te laten wegdromen bij prach,ge beelden en verhalen over de 

natuur in onze eigen buurt. Daarna bespreekt Norbert Van Acker de resultaten van de fietszoektocht en 

kunnen de deelnemers hun prijs kiezen.  
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Heidebossprokkel 

Terwijl de zon de laatste nevelslierten oplost, 

neemt de bedrijvigheid op de heide ziender-

ogen toe. Neen, geen gekwe8er of frivool ge-

prevel van vogels deze keer – de meeste typi-

sche heidevogels hebben hun broedgebied 

verlaten – maar een gezoem en gezoef van 

kriebelbeestjes.  

 

Nog enkele bruine en oranje zandoogjes hangen 

bezaaid met fijne dauwdruppeltjes te drogen in 

de zon, wanneer allerlei bijen, wespen en 

zweefvliegen de laatste bloeiende struikheide 

opzoeken naar zoete lekkernijen. 

 

Wanneer de zon in kracht toeneemt wordt het 

pas echt indrukwekkend. Een heel oorlogs-

eskader van libellen maakt de lucht boven de 

heide onveilig. Het is een kleurrijk schouwspel 

met de paardenbijters (schiVerend lazuli blauw 

gekleurd), bruinrode heidelibellen, de vlam-

mende bloedrode heidelibellen en zuidelijke 

heide-libellen, met af en toe het vlaggenschip 

van de keizerlibel. Met een ongelofelijke  

snelheid en wendbaarheid ziVen ze de andere 

vliegende insecten achterna. Ze hebben elk zo 

hun favoriete uitvalsbasis, van waaruit ze met 

hun grote glanzende ogen het slagveld bespie-

den. 

 

Ook de grondtroepen laten zich niet onbetuigd, 

mieren sleuren hun prooien of gevallen slacht-

offers naar hun forten, die opgetrokken zijn aan 

een struikheide pol.  

Heidebossprokkel  
TP[TQ P\ ]^Q^’T: GPNQ DR C_PS\P 

Boven: oranje zandoogje                Onder: bastaardzandloopkever 
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Wil je meer te weten komen over insecten?  

Check dan:  
www.natuurpunt.be/pagina/insecten-en-ongewervelden-herkennen 

Ook de vervaarlijke pantserdivisie van basterd-

zandloopkevers schuimen de open plaatsen af. 

Met onvervalste verrassingsaanvallen storten 

zij zich op hun prooi en doden hen met hun 

krach,ge kaken. 

 

En dan heb je nog de sluipmoordenaars, ze 

gaan minder opzich,g te werk, maar weven 

hun neVen vakkundig verdekt, laag tegen de 

grond. Een dikke zigzag draad die fijntjes is ver-

weven in het net is hun handelsmerk: de ,jger-

spin of wespenspin.  

 

Met hun zwavelgele lichaam en zwarte zigzag 

strepen is het wel een flamboyante verschij-

ning, met een duidelijk boodschap, ik ben     

gevaarlijk. Vooral de talrijke sprinkhanen     

moeten op hun tellen passen, want zij vormen 

het lievelingsgerecht van deze prach,ge grote 

spin. Her en der hangen grote bruine cocons 

opgehangen in de struikheide, het zijn broed-

kamers voor hun eieren, na een maand ziVen 

die vol met kleine spinnetjes. Ze blijven daar 

ziVen tot volgend voorjaar om dan als een lava-

stroompje uit hun cocon te breken. 

 

Plots verschijnt er een boomvalk op het toneel. 

Wie dacht dat de flitsende libellen ongrijpbaar 

waren, hee' het mis! De vliegkunst van de ran-

ke boomvalk is nog een ,kkeltje behendiger, 

sneller en preciezer dan die van de libellen. Het 

is heerlijk om zien hoe ze met een sprekend 

gemak de libellen uit de lucht weet te plukken. 

Vandaag staat de boomvlak aan de top van de 

voedselpiramide hier in het Heidebos! 
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De natuur zit vol verhalen, klaar om verteld te 

worden. Ben je benieuwd naar wat er allemaal 

lee; bij jou in de buurt? En wil je ook anderen 

warm maken voor de natuur? Dan heb je alles 

in huis om een geweldige natuurgids te wor-

den.  

 

De cursus Natuurgids biedt je heel wat inhoude-

lijke achtergrond dankzij een brede waaier aan 

thema,sche lessen: van dieren en planten tot 

landschappen, ecologie en natuurbeheer. Daar-

naast ga je regelma,g op excursie met ervaren 

gidsen.  

 

Je bezoekt verschillende natuurgebieden zoals 

het Provinciaal Domein Puyenbroeck, de  

Eenbes, het Heidebos, de Bourgoyen -  

Ossemeersen en het Drongengoed.  

Op die manier breng je je opgedane kennis  

meteen in de prak,jk. Tijdens de methodiek-

lessen leer je hoe je een boeiende wandeling 

uits,ppelt en hoe je groepen vol enthousiasme 

in de natuur gidst.  

 

Prak%sch  

In januari 2022 start een nieuwe cursus natuur-

gids in onze buurt. De lessenreeks gaat door in 

het domein Puyenbroeck en uiteraard ook deels 

op terrein.  

 

De cursus start op zaterdag 22 januari 2022 en 

eindigt met de uitreiking van de  

getuigschri'en op zaterdag 28 januari 2023. 

  

Online inschrijven kan via  

www.natuurpunt.be/cvn 

Klik door naar ‘Vormingsaanbod’ 

Ga dan verder naar ‘Natuurgids’ en klik  

onderaan op de agenda door naar cursus  

Natuurgids Wachtebeke 2022. 

Leer bij, beleef de natuur en inspireer  
Cursus Natuurgids in Wachtebeke   
NbQRRNcR\Q CVN 
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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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Nog plaats voor een boompje? 
A\\PdOP P_OeOcT, SbfO\P DP PbRg h GNOPQ BRSTP  

 

 

 

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.   

Bomen– en struikenverkoop 
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 Bomen– en struikenverkoop 

 

Bosgoed en haagplantenBosgoed en haagplantenBosgoed en haagplantenBosgoed en haagplanten    bomen bomen bomen bomen     

tussen 50 en 90 cm groottussen 50 en 90 cm groottussen 50 en 90 cm groottussen 50 en 90 cm groot 

  

Loo�omenLoo�omenLoo�omenLoo�omen    hoogte 2 tot 3 m, hoogte 2 tot 3 m, hoogte 2 tot 3 m, hoogte 2 tot 3 m,     

omtrek 6 tot 8 cmomtrek 6 tot 8 cmomtrek 6 tot 8 cmomtrek 6 tot 8 cm 

  

Egelan�er - Rosa rubiginosa € 1,80   Groene Beuk - Fagus sylva�ca € 28,00   

Ruwe berk - Betula pendula € 1,50   Haagbeuk - Carpinus betulus € 26,00   

Europese vogelkers - Prunus padus € 2,10   Kleinbladige winterlinde - Tilla cor-

data 
€ 26,00   

Gewone vlier - Sambucus nigra € 1,35   Wilde lijsterbes - Sorbus aucuparia € 22,00   

Haagbeuk - Carpinus betulus € 1,20   Ruwe berk - Betula pendula € 15,00   

Hondsroos - Rosa canina € 1,90   Zomereik - Quercus robur € 24,00   

Kardinaalsmuts - Euonymus euro-

paeus 
€ 1,85   Zwarte els - Alnus glu�nosa € 17,50   

Lijsterbes - Sorbus aucuparia € 2,30         

Meidoorn - Crataegus monogyna € 1,60         

Rode kornoelje - Cornus sanguinea € 1,65   BessenstruikenBessenstruikenBessenstruikenBessenstruiken 

Ruwe iep - Ulmus glabra € 3,30   Rubus, Zomerframboos Lloyd Geor-

ge 
€ 1,20   

Sleedoorn - Prunus spinosa € 1,40   Rubus, Doornloze braam Thornless 

Evergreen 
€ 7,50   

Spaanse aak - Acer campestre € 1,40   Ribes, Rode trosbes Red Lake € 2,00   

Vuilboom/ Spork - Frangula alnus € 1,50   Ribes, Stekelbes Hinnonmaki rood € 3,00   

Wilde liguster - Ligustum vulgare € 1,40   Ribes Jostaberry (kruising stekelbes 

en zwarte bes) 
€ 5,00   

Zoete kers - Prunus avium € 1,20   HerfsAramboos Golden Everest € 1,80   

Zwarte els - Alnus glu�nosa € 1,85         

Groene Beuk - Fagus sylva�ca € 1,85       Fruitbomen: appels halfstamFruitbomen: appels halfstamFruitbomen: appels halfstamFruitbomen: appels halfstam    omtrek 6 tot 8 cm omtrek 6 tot 8 cm omtrek 6 tot 8 cm omtrek 6 tot 8 cm              

Gelderse roos - Vibunum opulus € 1,85    Trezeke Meyers  € 16,00 
  

  

Krentenboom - Amelanchier la-

marckii 
€ 1,90    Jacques Lebel   € 16,00   

Wollige sneeuwbal - Viburnum lanta-

na 
€ 2,10    Melrose   € 1§,00   

Hazelaar - Corylus avellana € 1,50    Rode Boskoop   € 16,00   

Kleinbladige linde - Tilla cordata € 2,25    Transparante Blanche (stoofappel)   € 16,00   

Wilde appel - Malus sylvestrris € 2,25         

Tamme kastanje - Castanea sa�va € 2,40   Fruitbomen: appels hoogstamFruitbomen: appels hoogstamFruitbomen: appels hoogstamFruitbomen: appels hoogstam    omtrek  8 tot 10  cm omtrek  8 tot 10  cm omtrek  8 tot 10  cm omtrek  8 tot 10  cm                     

Zomereik - Quercus robur € 2,30    Trezeke Meyers  € 28,00 
  

  

Wintereik - Quercus petraea € 2,60    Jacques Lebel   € 28,00   

Rode beuk - Fagus sylva�ca atropuni-

cea 
€ 3,00    Melrose   € 28,00   

Venijnboom - Taxus baccata (20 tot 

40 cm) 
€ 2,70    Rode Boskoop   € 28,00   

       Transparante Blanche (stoofappel)   € 28,00   
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Bomen– en struikenverkoop 

Korting voor bestellingen  
vanaf 150 euro (5%)  
vanaf 650 euro (10%)  
 
Natuurpuntleden krijgen  
nog extra korting! 

Fruitbomen: peren halfstam, omtrek 6 tot 8 cmFruitbomen: peren halfstam, omtrek 6 tot 8 cmFruitbomen: peren halfstam, omtrek 6 tot 8 cmFruitbomen: peren halfstam, omtrek 6 tot 8 cm Fruitbomen: pruimen halfstam, omtrek 6 tot 8 cm Fruitbomen: pruimen halfstam, omtrek 6 tot 8 cm Fruitbomen: pruimen halfstam, omtrek 6 tot 8 cm Fruitbomen: pruimen halfstam, omtrek 6 tot 8 cm  

Williams Bon Chré�en  € 16,00   Anna Späth  € 16,00   

Beurré Hardy  € 16,00   Opal  € 16,00   

Conférence  € 16,00   Reine Claude d'Althan  € 16,00   

Saint Rémy (Stoofpeer)  € 16,00       

        

Fruitbomen: peren hoogstam, omtrek 8 tot 10 cm Fruitbomen: peren hoogstam, omtrek 8 tot 10 cm Fruitbomen: peren hoogstam, omtrek 8 tot 10 cm Fruitbomen: peren hoogstam, omtrek 8 tot 10 cm   Fruitbomen: pruimen hoogstam, omtrek 8 tot 10 cm  Fruitbomen: pruimen hoogstam, omtrek 8 tot 10 cm  Fruitbomen: pruimen hoogstam, omtrek 8 tot 10 cm  Fruitbomen: pruimen hoogstam, omtrek 8 tot 10 cm    

Williams Bon Chré�en  € 29,00   Anna Späth  € 28,00   

Beurré Hardy  € 29,00   Opal  € 28,00   

Conférence  € 29,00   Reine Claude d'Althan  € 28,00   

Saint Rémy (Stoofpeer)  € 29,00    

        

Fruitbomen: kersen halfstam, omtrek 6 tot 8 cm Fruitbomen: kersen halfstam, omtrek 6 tot 8 cm Fruitbomen: kersen halfstam, omtrek 6 tot 8 cm Fruitbomen: kersen halfstam, omtrek 6 tot 8 cm   Andere  

Eearly rivers  € 16,00   Moerbei - Morus nigra in pot  € 22,50   

Bigarreau blanc  € 16,00   Kweepeerstruik 2 jaar - Cydonia 

oblonga  

€ 15,00   

Bigarreau 'Van'  € 16,00   Mispelstruik 2 jaar - Mespilus ger-

manica  

€ 15,00   

    Okkernootstruik 2 jaar - Juglans 

regia  

€ 13,50   

Fruitbomen: kersen hoogstam, omtrek 8 tot 10 cm Fruitbomen: kersen hoogstam, omtrek 8 tot 10 cm Fruitbomen: kersen hoogstam, omtrek 8 tot 10 cm Fruitbomen: kersen hoogstam, omtrek 8 tot 10 cm     Okkernoot hoogstam - Juglans re-

gia (omtrek 8 - 10 cm)  

€ 28,50  

Eearly rivers  € 28,00   Tamme kastanje hoogstam - Casta-

nea sa,va (omtrek 8 - 10 cm)  

€ 29,00  

Bigarreau blanc  € 28,00   Tamme kastanje Lyon hoogstam 

(omtrek 8 - 10 cm)  

€ 39,00  

Bigarreau 'Van'  € 28,00      

    

Fruitbomen: perzik halfstam, omtrek 6 tot 8 cm  Fruitbomen: perzik halfstam, omtrek 6 tot 8 cm  Fruitbomen: perzik halfstam, omtrek 6 tot 8 cm  Fruitbomen: perzik halfstam, omtrek 6 tot 8 cm    

Lieveling   € 21,00   

Fer�le de Septembre  € 21,00   

Reine des Vergers  € 21,00   

    

Fruitbomen: perzik hoogstam, omtrek 8 tot 10 cm  Fruitbomen: perzik hoogstam, omtrek 8 tot 10 cm  Fruitbomen: perzik hoogstam, omtrek 8 tot 10 cm  Fruitbomen: perzik hoogstam, omtrek 8 tot 10 cm      

Lieveling   € 40,00   

Fer�le de Septembre  € 40,00   

Reine des Vergers  € 40,00   
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Bomen– en struikenverkoop 

 

Digitaal bestellen is het handigste. Kijk rus,g op  

www.heidebos.be/bomenverkoop en kom alles te 

weten over de bomen en struiken die wij te koop 

aanbieden! Daar vind je een link naar een digitale 

bestelbon. Als lid krijg je bovendien kor,ng!  

Op onze website werkt de berekeningsmodule auto-

ma,sch. 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 bestelbon, bezorg die dan ten laatste 

tegen 2/11/2021 bij Annemie Philips, Eikendreef 10, 

9080 Lochris,.  

 

Het plantgoed kan je bestellen (en betalen) tot 2 

november 2021. Wij leveren bij je thuis op zater-

dag 27 november (tussen 9 en 13u) in Lochris%, 

Wachtebeke en Moerbeke. Je kan de bomen ‘s 

voormiddags ook zelf aDalen in Wachtebeke.  

 

De minimumbestelling is 10 euro. Je krijgt een kor-

,ng van 5% vanaf 150 euro en 10% vanaf 650 euro.  

Natuurpuntleden krijgen extra kor,ng: steeds 5%, 

of 10% vanaf 500 euro. Door de grote vraag is het  

mogelijk dat sommige bestellingen niet volledig 

kunnen uitgevoerd worden (door de boomkweke-

rij). Vanzelfsprekend wordt het geld dan terugge-

stort.  

 

Eén adres: www.heidebos.be/bomenverkoop 

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  

Bomen- en struikenverkoop 
Hoe bestel je? Bestel bij voorkeur digitaal!  
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Onze werkdagen 

Steek jij ook de handen uit de mouwen?   
 

Elke maand vinden er twee werkdagen plaats.  

We werken elke tweede zaterdag van de maand en elke vierde maandag van de maand. 

We verwelkomen je heel graag! We zorgen ervoor dat het gezellig (samen)werken is!  

Meer info en inschrijven bij onderstaande personen.  

 

Aanspreekpunt voor de maandagen: Thierry Van Driessche, 

thiery.van.driessche@telenet.be  

Aanspreekpunt voor de zaterdagen: Marc Geerinck, 0473 33 50 38 of  

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

 

Er staan vaak erg gevarieerde werken op het programma van onze werkdagen.  

Afslui,ngen herstellen, bomen knoVen, hout sorteren en zagen, infrastructuur  

kuisen en herstellen, werken aan de poel, maaisel afvoeren, maaien, Amerikaanse  

vogelkers verwijderen, vervallen koterijen opruimen, afslui,ng vrijmaken van  

overhangende struiken,…  

 

Twee dingen zijn zeker: vele handen magen het werk licht(er) en samen werken in de  

natuur is gezellig! Dank aan al wie heel soms of vaak een handje komt toesteken!  

Geniet mee van de foto’s!  (Foto’s: Robby Reynebeau, Ilse Theunis, Thierry Van Driessche)  
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Heidewandeling 

Midden augustus trakteerden we de donateurs 

van onze afdeling op een exclusieve wandeling in 

het Heidebos. We bezochten onder begeleiding 

stukken van het Heidebos waar je anders niet 

komt. Een week later konden ook de deelnemers 

aan de Heidewandeling genieten van al dat moois.  

 

Natura 2000 

Gedurende verschillende jaren liepen in het natuur-

gebied heideherstelwerken. Het Heidebos is een 

uniek en waardevol natuurgebied en geniet daarom 

ook een Europese bescherming.  Het Heidebos is 

een Natura 2000-gebied. Met dit ini,a,ef wil de 

Europese Unie een samenhangend netwerk van  

belangrijke natuurgebieden creëren waar het goed 

vertoeven is voor de meest bedreigde fauna en  

flora. De voorbije jaren werden in dat kader ook 

verschillende werken uitgevoerd om de leefgebie-

den voor specifieke planten en diersoorten te  

herstellen of te verbeteren.  

 

Resultaten tonen en bewonderen 

Tijdens deze wandeling konden bezoekers de resul-

taten van het jarenlange beheer en de werken  

bewonderen. We mogen terecht fier zijn op de  

resultaten.  We wandelden langs delen van het  

natuurgebied waar reeds jaren geleden werd  

gewerkt en al veel resultaten te zien zijn. Maar ook 

de laatste werken werden bezocht. Eind 2019 werd 

een laatste gedeelte aangepakt.  

 

Laatste fase  

Op een van de laatste stukken die gekapt werden, in 

de omgeving van Francipany, stonden onder andere 

heel wat sparren en grove dennen die er niet al te 

best meer uitzagen. Ook daar had de leVerzeVer 

hard toegeslaan. Nadat de kapoVe bomen gekapt 

werden, werden de stobben uitgefreesd en werd 

ook het bovenste laagje van de grond weggehaald, 

plaggen noem men dit.  Onder andere met financi-

ële middelen via het Europees Landbouwfonds voor 

PlaVelandsontwikkeling werd een poel gegraven.  

Alle aanwezigen hebben de wandeling langs de  

b(l)oeiende heide alvast erg gesmaakt!  

En ook Natuurpunt is terecht fier op het resultaat!  

 

In bewondering voor bos en hei 
GNOPQ BRSTP (F^Q^’T: NbQRRNcR\Q M^PNjbbNQ-ZROkePkP)  



 

 

 

                               Volg jij onze Facebookpagina?           

             www.facebook.com/natuurpuntmoervaartzuidlede/ 

Triks  
 

Schoonheidszorg  

op maandag  


