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Voorwoord 

Als nieuwkomer valt het me op dat er nog weinig gedaan wordt om de kennis van de gidsen op peil te 

houden. Het lijkt wel of alles al lang door iedereen gekend is. 

Eigenaardig want onze natuurgebieden zijn voortdurend in verandering, is het niet omwille van de 

talrijke projecten dan is het gewoon al door de natuurlijke evolutie. Het leek me daarom nuttig een 

poging te doen om via een soort nieuwsbrief deze leemte te vullen. Het is mijn bedoeling hem 

maandelijks te laten verschijnen in de laatste week. 

Ik hoop vooral om niet alles zelf te moeten uitvinden. Heb je dus iets gezien, gelezen of gehoord dat 

ook voor de andere gidsen nuttig kan zijn laat het me dan zeker weten dan kan ik het in de 

nieuwsbrief opnemen. Stuur me best een mailtje naar jan.leroy@skynet.be 

Met vriendelijke groeten 

Jan 

  



Sprokkel 1 

 

Dit zicht op de vijver van oostkant van blok III in de Watering behoort weldra tot het verleden. De 

zonevreemde naaldbomen die destijds werden aangeplant bij de aanleg van de vijvers werden 

immers de laatste  week van maart door de boswachters gemerkt voor kap. 

  



Sprokkel 2 

Aan de oostkant van blok IV staan momenteel de gladde Iepen beladen met vruchtjes. 

 

 

  



Sprokkel 3 

Op den Tip doet de veldparelmoer vlinder het momenteel bijzonder goed. Het krioelt er van de zwarte 

rupsjes. Het beheer wordt aangepast om de verdere uitbreiding van de populatie te bevorderen. 

Als je een bezoek brengt aan den Tip let dan zeker goed op waar je loopt. Het is best het open 

schraal grasland niet te betreden. 

 

 

  



Sprokkel 4 

Op 21 maart werd de bevloeiingsperiode in de Vloeiweiden succesvol afgesloten op de 

hooilandpercelen van blok II. 

De meeste percelen kregen zelfs meer dan de voorziene hoeveelheid bevloeiingswater.  Zoals 

gepland werden de percelen 1 (tegenover het Wateringhuis) en perceel 7 west (met kleine betonnen 

bergruimte) dit jaar niet bevloeid.  Nu is reeds zeer duidelijk  merkbaar aan de kleur en de 

groeisnelheid van het gras welke percelen en zelfs welke bevloeiingsbedden (of gedeelten hiervan) 

voldoende of geen water kregen. 

Op de wandeling van 2 maart mochten we 76 deelnemers tellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprokkel 5 

Op de dijk 3 ( "Cox") die we gebruiken voor de wandeling hebben we opnieuw enkele vakjes geplagd 

aan de noordzijde in de hoop terug addertong te zien verschijnen. 

Addertong is een kleine (20 a 30 cm) varensoort die vrij zeldzaam is in onze streken. Twee jaar terug 

hadden we enkele exemplaren op geplagde stukjes op de dijk. Vorig jaar waren we te laat met 

plaggen en hebben we niets teruggevonden. 

De geplagde stukjes best niet betreden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


