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Van Hei naar Turf   

Het  lidgeld van Natuurpunt  

bedraagt 30 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  

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 tijdschrift en/

of Natuur.oriolus, het tijdschrift 

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,  Maatje den Herder, 

Sabine De Pauw, Gert Du Cheyne, 

Annemie Philips, Ilse Theunis, Nor-

bert Van Acker, Peter Wesemael  

Foto’s: zie binnenin tijdschrift 

Foto voorpagina: Gert Du Cheyne  

 

Sabine De Pauw en Griet Buyse  

Griet Buyse, Schuiterstraat 34C, 

9031 Drongen, 09 329 55 45, 0478 

23 22 19, griet.buyse@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Steun de projecten  van Moervaart-

Zuidlede. Een 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  

projectnummers:  

• Moervaart-Zuidlede   3617 

• Heidebos               6636 

• Turfmeersen        6113 

• Reepkens    6119 

• Zandberg    6668 

Lidgeld Werkten mee 

Foto’s 

Samenstelling & layout 

Redactieadres 

Steun 
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Van Hei naar Turf   

Fiets je ook mee deze zomer?  
Feesteditie zomerse fietszoektocht 2022 
  

 
Tekst en foto: Norbert Van Acker  
  
Naar jaarlijkse gewoonte kan je tijdens de zomermaanden juli, augustus en september opnieuw 
meedoen aan onze fietszoektocht doorheen onze mooie Moervaart- en Zuidledevallei.  
Dit jaar staat die tocht in het teken van het 25-jarig bestaan van het Heidebos. Het Heidebos  
bestaat natuurlijk al veel langer dan 25 jaar, maar zoveel tijd geleden werd dit unieke natuur-
gebied aangekocht en vanaf dan verder uitgebouwd tot wat het nu is.  
Onze afdeling viert dus feest! Onze fietszoektocht leidt ons dan ook langs het Heidebos en alle 
andere natuurgebieden van onze afdeling.  
  
We gaan op zoek naar antwoorden op 20 vragen gelinkt aan de natuur en we zoeken de plaats 
waar de 10 foto’s genomen zijn. Het traject van de fietszoektocht is lusvorming, zo kan je op  
diverse plaatsen instappen. Je peddelt ongeveer 32 km af.  
  
Neem je vrienden mee, in groep is het altijd plezant en vele ogen zien meer dan twee.  
Een folder kost 5 euro, je kan die verkrijgen op diverse verkooppunten in de gemeenten Lochristi, 
Wachtebeke, Moerbeke-Waas  en Stekene. De adressen waar je de folder kan kopen, staan op 
onze website www.heidebos.be/fietszoektocht  
Je kan de folder ook via diezelfde webpagina online bestellen. 
  
Doe mee en geniet. Het is echt de moeite.  
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Programma 

Zondag 21 augustus 2022 
Heidedagen in het Heidebos  
 
Deze wandeling leidt ons naar de verborgen heide-
veldjes van het Heidebos. We maken niet alleen 
kennis met de bloeiende struikheide maar ook met 
zijn specifieke bewoners. Na de wandeling is er gele-
genheid tot een drankje en een hapje op parking 1.  
Opmerking: Honden worden op deze wandeling niet 
toegelaten.  

Tijdig inschrijven is noodzakelijk! 
Inschrijven via www.heidebos.be/calender 
Kom je met meerdere personen van hetzelfde gezin, 
dient ieder gezinslid zich individueel in te schrijven.  
 
Afspraak: 14u op Parking 1 
Meer informatie en gidsen: Gert Du Cheyne, 
gert@heidebos.be en Marc Martens, 09 345 78 63, 
0468 300 310, marcmartens1953@hotmail.com 

Doorlopend: Fietszoektocht  
Prachtige natuurfietstocht met pittige vragen  
20 vragen, 10 fotovragen, 1 algemene vraag, 1 schiftingsvraag.  

Periode: begin juli tot en met 25 september.   
Meer info: zie pagina 3 of www.heidebos.be/fietszoektocht  

Bomen– en struikenverkoop 
Bestellen en betalen tot 7 november.  
Levering zaterdag 26 november 2022 
Meer info: zie pagina 14 of www.heidebos.be/bomenverkoop 

Foto: Gert Du Cheyne  
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Nacht van de vleermuis  
Zaterdag 3 september  

Dit jaar gaat onze Nacht van de Vleermuis door in 
Het Heidebos. Vanaf 20u is iedereen, groot en klein, 
van harte welkom op parking 2. Vanaf hier vertrek-
ken we naar de boshut, waar je uitleg krijgt over het 
mysterieuze leven van de vleermuis. Aan de boshut 
kan je genieten van een drankje en hopelijk de  
rosse vleermuis. Daarna neemt een ervaren gids je 
mee op een korte wandeling door het donker. Met 
behulp van een ‘bat-detector’ kunnen we de vleer-
muizen horen.   

Aan de boshut is het mogelijk om aansluitend op de 
wandeling nog een drankje te nuttigen.  

Tijdens de Nacht van de Vleermuis willen we die 
mysterieuze en veelal onbegrepen zoogdiertjes in 
een goed nachtlicht stellen. Er komen verschillende 
soorten vleermuizen voor in Het Heidebos, zoals 
dwergvleermuis, laatvlieger, de zeldzame mops-
vleermuis en onze grootste soort, de spectaculaire 
rosse vleermuis. Geschikt voor alle leeftijden. 

Tijdig inschrijven is noodzakelijk! 
Inschrijven via www.heidebos.be/calender 

De activiteit is gratis, inschrijven per persoon is wel 
verplicht. Kom je met meerdere personen van het-
zelfde gezin, dan dient ieder gezinslid zich individu-
eel in te schrijven.  
 

Stevig schoeisel is aangewezen. Honden zijn niet 

toegelaten.  

Afspraak: Parking 2, Knokkestraat, Wachtebeke 
Van 20u-22u30  
Meer informatie: Maatje den Herder,  

0498 08 48 74, maatjedenherder@gmail.com   

 

Op zoek naar paddenstoelen in het  

Heidebos op eigen houtje  

(ongeveer hele maand oktober) 

In het Heidebos kan je zelf op zoek naar padden-
stoelen. Langs het parcours van de AS Adventure- 
wandeling kom je in oktober op verschillende plaat-
sen infobordjes tegen over paddenstoelen. De bord-
jes staan er zodra het paddenstoelenweer is en de 
paddenstoelen verschijnen. Zo ontdek je al wande-
lend dat er paddenstoelen bestaan in veel formaten 
en kleuren. Sommige hebben  grappige namen, an-
deren hebben enkel een moeilijke naam. Hou er wel 
rekening mee dat paddenstoelen vergankelijk zijn. 
Sommige zie je slechts enkele dagen. Dat maakt ze 
zo mysterieus. We zullen het traject zo veel moge-
lijk aanpassen, maar soms zal je een bordje vinden, 
waar de paddenstoel al weg is. 

Pluk zeker geen paddenstoelen om de onderkant te 
bekijken. Breng gewoon een spiegeltje mee. Veel 
handiger en zo kan iedereen na jou er ook nog van 
genieten.  

Paddenstoelen zijn de “vruchten” van de zwamdra-
den die onder de grond en in het hout van bomen 
groeien. Om de zwamdraden te laten groeien, is er 
heel wat vocht nodig. Paddenstoelen verschijnen na 
een schokeffect. Dit kan door een groot verschil in 
dag- en nachttemperatuur, maar zeker ook na een 
periode van veel regen. Het zou dus best kunnen 
dat er begin oktober nog weinig te zien is. 

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

Wanneer:  Ongeveer de hele maand oktober, ver-
trek aan Parking 1, Moerbeke   
Opmerking: Honden zijn niet toegelaten. 

Foto: Griet Buyse 
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Activiteiten 

Feestweekend  
25 jaar Heidebos  
8 en 9 oktober 2022  

Zaterdag 8 oktober 
Demonstratie werkdag in het Heidebos  
 
Twee keer per maand werken onze vrijwilligers in het 
Heidebos. Op zaterdagnamiddag 8 oktober worden deze 
verschillende beheerwerkzaamheden doorlopend  
gedemonstreerd en toegelicht door de beheer-
vrijwilligers zelf.  

Vanaf parking 2 volg je de pijltjes naar de boshut. De hele 
namiddag voorzien we er drank en versnaperingen. Van 
daaruit nemen we je in kleine groepjes mee op het  
parcours langs de werkzaamheden. 

Altijd al benieuwd geweest naar wat het beheer van de 
natuur in je buurt inhoudt? Of kriebelt het bij jezelf om 
ook eens de handen uit de mouwen te steken?  
Dan is dit een uitgelezen moment om de sfeer te komen 
opsnuiven!  

Opmerking: Honden zijn niet toegelaten.  
Wanneer? Zaterdag 8 oktober, tussen 14 en 17u.  
Afspraak: Parking 2, Knokkestraat, Wachtebeke 
Volg de pijltjes tot aan de boshut.  
Meer info: Marc Geerinck, info@heidebos.be  

Zondagvoormiddag 9 oktober 
Het Heidebos bestaat 25 jaar:  
evolutie en ontwikkeling 
 
Op 25 jaar is er veel gebeurd! We wandelen letterlijk 
door verleden en heden en ontdekken wat er die voor-
bije jaren is gebeurd. Hoe is het Heidebos gegroeid?  
Welke transformatie heeft het bos meegemaakt? Welke 
natuurwaarden zijn toegenomen of afgenomen? Welke 
bijdrage heeft het beheer gebracht bij het herstel van 
soorten? Benieuwd naar de antwoorden op deze vragen 
en nog veel meer? Wandel dan met ons mee en kom het 
allemaal te weten! 

Afspraak: Parking 2, Knokkestraat, Wachtebeke 
Van 9u30 - 12u   
Meer informatie en gids: Gert Du Cheyne, 09 345 93 33, 
gert@heidebos.be  
Opmerking: Honden zijn niet toegelaten. 

 

Zondagnamiddag 9 oktober 
Op zoek naar paddenstoelen 
 
Groot en klein gaan op zoek naar paddenstoelen in het 
Heidebos. Paddenstoelen bestaan in alle formaten en 
kleuren, soms met  grappige  maar ook moeilijke namen. 
Wij nemen je mee op ontdekking in de boeiende padden-
stoelenwereld.  

Wanneer: zondag 9 oktober om 14u (tot 16u30) aan  
parking 2 (Wachtebeke, Knokkestraat) 
Tijdig inschrijven is noodzakelijk! 
Inschrijven via www.heidebos.be/calender 
Meer informatie en gids: Maatje den Herder,  
0498 08 48 74, maatjedenherder@gmail.com  
Opmerking: Honden zijn niet toegelaten. 

Zondagnamiddag 9 oktober 
Op zoek naar kriebelbeestjes 
 
In het bos leven naast grotere dieren ook een massa  
kleine en piepkleine diertjes. We zoeken naar deze  
verborgen werkers. Sommige zijn pareltjes, andere lijken 
kleine monstertjes. Ga mee op verkenning. 
 
Wanneer: zondag 9 oktober om 14u (tot 16u30)  
aan parking 1 (kant Moerbeke van het Heidebos!) 
Tijdig inschrijven is noodzakelijk! 
Inschrijven via www.heidebos.be/calender 
 
Meer informatie en gids: Marc Martens, 0468 300 310, 
marcmartens1953@hotmail.com 
Opmerking: Honden zijn niet toegelaten. 

Zondagnamiddag 9 oktober 
Heidebos-ontdekkingstocht 
voor kinderen  
 

Langs het parcours van de rode wandeling ontdekken 
kinderen het Heidebos op hun maat, op een actieve en 
speelse wijze. Voor speelse natuurliefhebbers van 4 tot 
99 jaar. Einde aan de boshut. Tocht op eigen houtje en 
eigen tempo te doen. Afstand: 4 km.  
 

Afspraak: Vrij vertrek vanaf Parking 2, Knokkestraat, 
Wachtebeke. Vanaf 13u30-17u. Einde aan de boshut.  
Meer informatie: Griet Buyse, 0478 23 22 19, 
griet@heidebos.be  

mailto:maatjedenherder@gmail.com
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Ilse en Marc mogen zich sinds enkele weken 

‘bijzondere veldwachter’ noemen. Ilse en Marc 

waren al natuur.ambassadeur, maar sinds kort, na 

een grondige opleiding en examens, mogen zij als 

‘bijzondere veldwachter’ op ronde in onze natuur-

gebieden.  

 

Natuurpunt zet natuur.ambassadeurs en bijzonde-

re veldwachters in haar gebieden in om een oogje 

in het zeil te houden.  Als bijzondere veldwachter 

of natuur.ambassadeur sta je voor een uitdagende 

taak. Je heet mensen welkom in het natuurgebied, 

maar je maakt hen ook bewust van de regels en je 

kan, indien nodig, ook optreden.   

 

In de eerste plaats vervullen llse en Marc een  

informatieve en begeleidende rol. Ze zijn, net als 

de ambassadeurs, een soort gastheer in onze  

natuurgebieden.  Maar een bijzondere veldwachter 

is officieel beëdigd, wat inhoudt dat hij/zij letterlijk 

gezagdrager is op de eigendommen in beheer bij 

Natuurpunt vzw. Als bijzondere veldwachters  

hebben Ilse en Marc dus ook een repressieve  

bevoegdheid. Hopelijk is dat niet vaak nodig, en 

kan dit enkel beschouwd worden als ultiem wapen.  

Een bijzondere veldwachter is immers een officier 

van gerechtelijke politie en dus gemachtigd om 

misdrijven vast te stellen, personen te ondervragen 

en processen-verbaal op te stellen.  

Daartoe genoten zij een heuse opleiding. Dit maakt 

hen natuurlijk krachtiger in hun optreden dan de 

natuur.ambasadeurs die ook op regelmatige basis 

in het Heidebos en onze andere natuurgebieden 

‘controle’ doen.  

 

De bijzondere veldwachters zijn herkenbaar aan 

hun typische groene uniform, zijn beschikken ook 

over een legitimatiebewijs en een badge.   

 

Met veel zin voor  

verantwoordelijkheid 

zullen zij de bezoekers 

bewustmaken van het 

belang van de natuur, 

afspraken in de natuur 

en het werk van  

Natuurpunt.  

Proficiat Ilse en Marc! 

Ilse en Marc, 

onze bijzondere veldwachters 
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Tekst: Annemie Philips 
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Eén van de succesverhalen van het Heidebos is de 
terugkeer van de nachtzwaluw. In de jaren ’70, 
’80 en begin ’90 was het Heidebos gekend voor 
zijn relictpopulatie van deze geheimzinnige vogel. 
Heel wat afdelingen van de Wielewaal kwamen 
tijdens de zomermaanden luisteren naar zijn  
ratelende zang. Maar het Heidebos werd letterlijk 
gewurgd door de Amerikaanse vogelkers en het 
zo typische biotoop van deze vogel, open zandige 
terreinen, verdween dan ook snel. En met het 
wegkwijnen van deze open stukken verdween 
ook de nachtzwaluw. 
 
Van bij de start van de aankoop en het beheer van 
het Heidebos werd de nachtzwaluw gezien als 
doelsoort voor het Heidebos. De strijd tegen de 
Amerikaanse vogelkers werd toen ook een  
prioriteit, alsook het heideherstel. En kijk, 20 jaar 
later, werd de soort opnieuw een vaste waarde in 
het natuurgebied en overschrijdt in sommige jaren 
zelfs het aantal broedparen uit het verleden.  
Het aantal broedparen schommelt de laatste jaren 
tussen 3 à 7 broedparen. 

De nachtzwaluw is een geheimzinnige, mythische 
vogel. Zo is zijn wetenschappelijke naam  
Caprimulgus, wat zoveel betekent als geiten-
melker. In het verleden dacht men dat deze vogel 
‘s nachts geiten kwam melken waardoor deze blind 
werden.  
 
De vogel zelf is uitermate goed gecamoufleerd en 
is nagenoeg onherkenbaar als hij tijdens de dag 
rust op een dennentak of tussen dorre bladeren op 
de grond zit. En wie voor het eerst de zang hoort 
van de nachtzwaluw zal niet snel de link leggen 
naar een vogel. Het is een lang snorrende ratel 
waarbij de vogel ook nog eens met de vleugels 
klapt bij de baltsvluchten.  
 
Merkwaardig is ook dat de vogels bij slechte weers-
omstandigheden hun metabolisme zo sterk kunnen 
verlagen (ook de jonge vogels) waardoor ze tot wel 
5 dagen zonder voedsel kunnen overleven.  
Wanneer deze vogels jagen boven de heide valt 
hun enorme wendbaarheid op bij het vangen van 
insecten.  

De nachtzwaluw, icoon van het Heidebos 

Tekst: Gert Du Cheyne  
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Adres  
Dorp-Oost 133 
9080 Lochristi  
 

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

Openingsuren  
maandag-vrijdag: 8u30-19u 
zaterdag: 8u30-18u30 
zondag: 9u-12u  

Tijdens de midzomerwandeling van dit jaar werden 
de bezoekers rijkelijk getrakteerd op dit  
schouwspel. De vogels vlogen letterlijk net boven 
onze hoofden wat voor heel wat verwonderlijke en 
bewonderrijke kreetjes zorgde bij het publiek. 
 
De strijd is echter nog niet gestreden en vraagt een 
intens heidebeheer, wat met de toenemende  
vergrassing een ware titanenstrijd is geworden.  
Zoals eerder al aangegeven houdt de nachtzwaluw 
van heidevelden, zandverstuivingen, kapvlakten en 
open naaldbossen.  
 

Zo leggen deze vogels hun eieren zonder nest op de 
grond, liefst op een weinig begroeide en zonnige 
plek. Daarnaast moeten hun jachtvelden ook open 
plaatsen zijn die overdag voldoende opgewarmd 
worden, zodat deze zandige stukken na het invallen 
van de schemering nog warmte uitstralen en  
insecten lokt. 
 
Om deze soort te behouden in Oost-Vlaanderen 
moeten we onze inspanningen volhouden en in 
sommige gevallen intensifiëren om deze prachtige 
geheimzinnige vogelsoort te behouden in het  
prachtige Heidebos.  

Wist-je-datjes*  
over de nachtzwaluw 
 
 Ondanks zijn naam is de nachtzwaluw  geen  

familie van de zwaluw. 
 Een nachtzwaluw heeft op zijn middelste teen een  

speciaal ‘kammetje’. Dat gebruikt hij om zijn snorharen te kammen.  
 Een nachtzwaluw is een meester in camouflage. Hij is bruin met vlekjes en als hij op de  

grond zit, kan je hem maar moeilijk vinden. De mannetjes hebben witte vlekken op hun  
vleugels en op hun staartpennen.  

 De Europese nachtzwaluw is net als de gewone zwaluw een trekvogel. Je vindt hem alleen in 
de zomer in ons land, om te broeden. De nachtzwaluw vliegt in september helemaal naar  
Centraal-Afrika om er te overwinteren. Dat is heel ver voor zo een vogel!  

 Een nachtzwaluw is verlekkerd op nachtvlinders en kevers. Hij kan zijn bek heel wijd  
opendoen. Zo vliegt hij ‘s nachts rond met zijn bek open, net een groot vangnet.  

 
            *Info: https://rangerclub.be/nl/dieren/europese-nachtzwaluw/ 
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 In geuren en kleuren 

De geuren en kleuren van het Heidebos  

Tekst: Sabine De Pauw           Foto’s: Gert Du Cheyne, Arthur Du Cheyne, Joris Everaert, Nicolas                                           
                                                    Vereecken, Hugo Willocx, Diane Appels, Dieder Plu, Ecopedia, Natuurpunt  

10 
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 In geuren en kleuren 
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In geuren en kleuren 
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Nieuwe aankoop Heidebos 

 

Triks  
 
Schoonheidszorg  
op maandag  

 

Nieuwe aankoop in het Heidebos  
 
In het voorjaar kocht Natuurpunt Moervaart-Zuidlede in Wachtebeke 3 nieuwe percelen aan in de 
 omgeving van parking 2 met een totale oppervlakte van 2592 m² (aangeduid met rode streep).  
 
De percelen zijn hoofdzakelijk begroeid met Amerikaanse eik. Het tuinhuisje en de omheining rond de  
percelen worden binnenkort door het beheerteam verwijderd. Zo zullen de nieuwe percelen volwaardig 
deel uitmaken van het Heidebos.  
 
Hierdoor vergroot de habitat van aanwezige  
dieren en planten en worden mogelijks nieuwe 
soorten aangetrokken.   
 
Natuurpunt krijgt subsidies van de Vlaamse  
overheid om natuurgebieden aan te kopen. Maar 
een deel van het bedrag moet Natuurpunt zelf  
samenbrengen. Dit deel heet de rest-financiering. 
Daarvoor organiseert Natuurpunt Moervaart-
Zuidlede regelmatig activiteiten, zoals de verkoop 
van bomen en struiken, de verkoop van drankjes 
bij activiteiten en allerlei andere fondsenwervende 
activiteiten.  



 

 

 
 

 

Van Hei naar Turf   

14 

Bomen- en struikenverkoop 

Groen in je tuin zorgt voor meer natuurbeleving en 
extra koeling. Een mooie inheemse boom of struik 
helpt hierbij meer dan een handje! Natuurpunt 
Moervaart- Zuidlede verkoopt dit najaar opnieuw 
bomen en struiken in samenwerking met de ge-
meente Lochristi.  
 
Dankzij deze actie zijn er de afgelopen jaren heel wat 
tuinen aangeplant met inheemse bomen en struiken. 
De natuur en het klimaat worden er beter van!  
Ze spelen een belangrijke rol bij het behoud van de 
biodiversiteit. Veel insecten en vogels zijn speciaal 
aangepast aan het leven in de buurt van specifieke 
(inheemse) struiken en bomen. Zangvogeltjes zoals 
 mezen, roodborstjes, lijsters … broeden in hagen en 
houtkanten en leven van de insecten die daar  
voorkomen. 
 
In ons aanbod zitten onder andere half- en hoogstam 
fruitbomen. Voordelen van een hoogstam zijn onder 
meer de hogere fruitopbrengst, langere productie-
tijd, en op termijn meer schaduw. We hebben ook 
een mooi aanbod van bessenstruiken!  
Wat is heerlijker dan zomaar fruit te snoepen, recht 
van de struiken en op kinderhoogte.  

Bessen vragen weinig plaats, je hebt snel vruchten en 
ze zijn heerlijk. Zelfs in een klein tuintje kan één  
bessenstruik voor extra tuinplezier zorgen. 

Nog plaats voor een boompje? 
Annemie Philips, Sabine De Pauw & Griet Buyse  

Bomen– en struikenverkoop  
Bestellen en betalen tot 7 november. Levering zaterdag 26 november 2022.  

Sleedoornpage en sleedoorn (foto’s Natuurpunt) 
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Bomen- en struikenverkoop 

Opbrengst van de verkoop 
De opbrengst wordt volledig gebruikt voor de  
financiële ondersteuning bij het aankopen van na-
tuurgebieden in onze regio. 
 

Autochtone bomen en struiken  
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede en Lochristi gaan 
zoveel mogelijk voor autochtone bomen en  
struiken. Deze hebben zich door de eeuwen heen 
aangepast aan ons klimaat en hebben daardoor 
meer weerstand tegen ziektes en plagen. 
 

Soortenrijkdom  
Onze plaatselijke dieren en planten zijn optimaal 
aangepast aan struiken en bomen van hier. Een 
voorbeeld: rupsen van een zeldzame vlinder, de 
sleedoornpage, komen bijvoorbeeld net uit wan-
neer de blaadjes van de autochtone sleedoorn ont-
luiken. 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 blaadjes waardoor veel rupsen 
verhongeren. 

 
Cultuurhistorisch  
Er zijn tal van cultuurhistorische argumenten om 
autochtoon materiaal te promoten. Autochtone 
bomen en struiken komen al eeuwenlang voor in 
onze streken en vormen dus kostbaar ‘natuur-
erfgoed’. Het is dan ook belangrijk ze te bescher-
men, voor ze uit het landschap verdwijnen. 

Hoe bestel je? 
 
Kijk eens rustig naar www.heidebos.be/bomenverkoop en kom alles te weten over de bomen en struiken 
die wij aanbieden! Bestel digitaal. Bestellen en betalen kan tot 7 november. Het rekeningnummer van 
Natuurpunt Moervaart- Zuidlede is BE47 0012 0485 4780 met vermelding: bomen en struikenverkoop 
en je naam.  
 
Het plantgoed wordt gratis aan huis geleverd door vrijwilligers, zaterdagochtend op 26 november tussen 
9.00 en 13.00 te Lochristi, Wachtebeke en Moerbeke. Je kan ook de bomen afhalen te Lochristi.  
Dit bepaal je bij de bestelling. 
 
De minimumbestelling is 10 €. Natuurpuntleden krijgen extra korting: steeds 5% en 10% vanaf 400 €. 
Er is een korting van 5% vanaf 150€ en 10% vanaf 650€  
 
Opgelet! Door de grote vraag bij boomkwekers is het mogelijk dat sommige bestellingen niet volledig 
kunnen uitgevoerd worden. Vanzelfsprekend wordt het geld dan teruggestort. 
Met vragen kan je terecht bij Annemie Philips, a.m.philips@gmail.com, Eikendreef 10 9080 Lochristi,  
telefoon 0494 152 854.  

Een gemengde haag brengt ook kleur in de tuin. 

Bessenstruiken zijn zeer interessant voor de vogels. 

mailto:a.m.philips@gmail.com
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Bomen- en struikenverkoop 

Overzicht en prijslijst bomen en struiken 

Egelantier -               Rosa rubiginosa € 2,80 

Ruwe berk -              Betula pendula € 2,40 

Europese vogelkers  Prunus padus € 2,80 

Gewone vlier -         Sambucus nigra € 1,70 

Haagbeuk -               Carpinus betulus € 2,40 

Hondsroos -              Rosa canina € 2,70 

Kardinaalsmuts -      Euonymus europaeus € 2,70 

Lijsterbes                  Sorbus aucuparia € 2,90 

Meidoorn                  Crataegus monogyna € 1,85 

Rode kornoelje         Cornus sanguinea € 2,70 

Ruwe iep                   Ulmus glabra € 4,00 

Sleedoorn                  Prunus spinosa € 2,60 

Spaanse aak              Acer campestre € 2,40 

Vuilboom/ Spork      Frangula alnus € 2,25 

Wilde liguster           Ligustum vulgare € 1,50 

Zoete kers                 Prunus avium € 2,20 

Zwarte els                 Alnus glutinosa € 2,40 

Groene Beuk             Fagus sylvatica € 3,10 

Gelderse roos           Vibunum opulus € 2,60 

Krentenboom           Amelanchier lamarckii € 3,10 

Wollige sneeuwbal  Viburnum lantana € 3,00 

Hazelaar                   Corylus avellana € 2,90 

Kleinbladige linde   Tilla cordata € 2,70 

Wilde appel             Malus sylvestrris € 3,40 

Tamme kastanje      Castanea sativa € 4,30 

Zomereik                 Quercus robur € 3,40 

Wintereik                 Quercus petraea € 4,00 

Rode beuk                Fagus sylvatica atropunicea € 4,90 

Venijnboom             Taxus baccata (40 tot 60 cm) € 5,70 

Grote loofbomen hoogte 2 tot 3 m, omtrek 6 tot 8 cm   

Groene Beuk -           Fagus sylvatica € 38,00 

Haagbeuk -                Carpinus betulus € 36,00 

Kleinbladige winterlinde  Tilia cordata € 36,00 

Wilde lijsterbes -      Sorbus aucuparia € 31,00 

Ruwe berk -              Betula pendula € 21,00 

Zomereik -                Quercus robur € 32,00 

Zwarte els -              Alnus glutinosa € 25,00 

Bessenstruiken   

Rubus, Zomerframboos Lloyd George € 2,70 

Rubus, Doornloze braam Thomless Evergreen CONT € 11,00 

Ribes, Rode trosbes Red Lake € 2,50 

Ribes, Stekelbes Hinnonmaki rood € 3,00 

Ribes Jostaberry (kruising stekelbes en zwarte bes) € 3,50 

Rubus Herfst Framboos: Golden Everest € 2,70 
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Bomen- en struikenverkoop 

Fruitbomen: appels halfstam omtrek 6 tot 8 cm   

Trezeke Meyers € 26,00 

Jacques Lebel € 26,00 

Melrose € 26,00 

Rode Boskoop € 26,00 

Transparante Blanche 
(stoofappel) 

€ 26,00 

    

Fruitbomen: appels hoogstam omtrek 8 tot 10 cm   

Trezeke Meyers € 42,00 

Jacques Lebel € 42,00 

Melrose € 42,00 

Rode Boskoop € 42,00 

Transparante Blanche 
(Stoofappel) 

€ 42,00 

    

Fruitbomen: peren halfstam omtrek 6 tot 8 cm   

Williams Bon Chretien € 26,00 

Beurré Hardy € 26,00 

Conférence € 26,00 

Saint Rémy (Stoofpeer) € 26,00 

Fruitbomen: peren hoogstam omtrek 8 tot 10 cm   

Williams Bon Chretien € 42,00 

Beurré Hardy € 42,00 

Conférence € 42,00 

Saint Rémy (Stoofpeer) € 42,00 

Fruitbomen: pruimen halfstam omtrek 6 tot 8 cm   

Anna Späth € 26,00 

Opal € 26,00 

Reine Claude d'Althan € 26,00 

    

Fruitbomen: pruimen hoogstam omtrek 8 tot 10 cm   

Anna Späth € 40,00 

Opal € 40,00 

Reine Claude d'Althan € 40,00 

Fruitbomen: kersen halfstam omtrek 6 tot 8 cm   

Early rivers: Lindekers € 26,00 

Bigarreau blanc € 26,00 

Bigarreau 'Van' € 26,00 

Fruitbomen: kersen hoogstam omtrek  8-10 cm   

Early rivers: Lindekers € 40,00 

Bigarreau blanc € 40,00 

Bigarreau 'Van' € 40,00 

Fruitbomen: perzik halfstam omtrek 6 tot 8 cm   

Lieveling;  € 31,00 

Fertile de Septembre € 31,00 

Reine des Vergers € 31,00 

Fruitbomen: perzik hoogstam omtrek 8 tot 10 cm   

Lieveling:  € 57,00 

Fertile de Septembre € 57,00 

Reine des Vergers € 57,00 

Andere   

Moerbei -  
Morus nigra in pot 

€ 34,00 

Kweepeerstruik 2 jaar - 
Cydonia oblonga 

€ 22,00 

Mispelstruik 2 jaar - 
Mespilus germanica 

€ 20,00 

Okkernootstruik 2 jaar - 
Juglans regia 

€ 16,50 

Okkernoot hoogstam - 
Juglans regia (omtrek 8-
10 cm) 

€ 42,00 

Tamme kastanje 
hoogstam - Castanea 
sativa (omtrek 8-10 cm) 

€ 43,00 

Tamme kastanje Lyon 
hoogstam (omtrek 10-12 
cm) 

€ 68,00 

NP Lid: Korting vanaf 10€: 5% 

NP Lid en bestelling vanaf 400 €:10% 

Geen lid en bestelling vanaf 150 €: 5%  

Geen lid en bestelling vanaf 650 €: 10%  

Natuurpuntleden genieten van een extra korting! 

Meer info en digitaal bestellen: www.heidebos.be/bomenverkoop 
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Reigers in Puyenbroeck 

26 april ging ik met Claudia reigernesten tellen in 
Puyenbroeck. Het was een goed moment.  
Er was nog veel activiteit rond de nesten.  
 
We zagen takkelingen, dat zijn jonge reigers die uit 
het nest zijn, maar nog niet kunnen vliegen. Enkele 
dode of bijna dode jongen vonden we helaas ook. 
Als er meer jongen in het nest zitten dan er voedsel 
aangeboden wordt, worden de kleinste dieren vaak 
uit het nest gewerkt door de grootste jongen. 
 
Tot nog toe werd in deze kolonie enkel gebruik  
gemaakt van lariks of lork als broedboom. Deze 
waaien echter één na één om in Puyenbroeck.  
In andere kolonies maken reigers vaak gebruik van 
populieren. In Puyenbroeck bouwden ze hun  
nesten steeds dichter bij elkaar, dus meerdere  
nesten op één boomkruin. Hierdoor werden ze 
loodzwaar en sneuvelden er vaak nesten bij hevige  
stormen. Omdat er bijna geen lorken meer over 
zijn, dreigde de kolonie op termijn te verdwijnen. 
Maar voor het eerst zagen we ook nesten boven in 
de kruin van jonge eiken. Zo zal de reigerkolonie 
toch kunnen blijven bestaan. 
 
Bij het tellen zoeken we naar nesten. Om te zien of 
er met succes gebroed is, zoeken we naast de 
poepsporen, ook naar eierschalen. De eierschalen 
zijn nog voor een deel aanwezig onder de nesten. 
Wat we ook vonden waren enkele prachtige rode 
vissen. Onlangs zat er een reiger op een dak van 
een huis in mijn wijk. Even later vloog hij omlaag, 
tussen de huizen. Hier had hij zeker een vijver met 
fel oranje vissen gezien…. 
 
In totaal telden we 51 nesten waar met succes op 
gebroed is.  

Reigernesten tellen in Puyenbroeck 
Tekst en foto’s: Maatje den Herder 
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Advertentie 

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.  



 

 

 

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

Terugblik  op de Turfmeersenwandeling (juni ‘22) 
foto’s: Peter Wesemael 


