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Gezinsuitstap naar Lokeren 

zaterdag 27 augustus

's Morgens heeft gids Inge een prachtige recla-
mespot gemaakt voor Lokeren. Ze heeft heel wat
mooie plaatsen dichtbij het centrum getoond. Ook
heel wat leuke weetjes passeerden de revue. Een
beperkte greep hieruit: 

• Lokeren was vroeger bekend om de konijnen
waarvan het haar gebruikt werd voor Engelse bol-
hoeden.

• De kerk wordt ook de pepermolen genoemd en is
bewoond door een slechtvalk die op internet te vol-
gen is.

• Hoe moet je een brandnetel aaien? 

• Vroeger werd een bewaarkelder gemaakt, zon-
der elektriciteit, door de kelder met ijs te vullen uit
de bevroren vijver. Op die manier kon men een heel
stuk van de zomer eten bewaren. 

• Midden in het park Ter Beuken ligt een verborgen
afvalberg met daarop een cowboymeisje dat ero-
ver waakt. Ik durf erom wedden dat zelfs menig Lo-
keraar daar niet van op de hoogte is. 

In een stuk ongemaaid en onbegraasd weiland von-
den we vlot een sabelsprinkhaan en ook een moe-

rassprinkhaan die vlot herkenbaar is aan de Belgi-
sche vlag die hij op de poten meedraagt. 

Een beetje verderop is er net als in Tielrode een
ooievaarsnest geplaatst om te vermijden dat een
schoorsteen van een huis hiervoor ingepalmd
wordt. Zo voorkomt men instorting van de schoor-
steen en heeft men geen aanvallen van deze
''lieve'' babykoerier te vrezen. In Lokeren is dit nest
wel jaarlijks bewoond. Dit is een groot (diameter 2
m) en zwaar (een paar ton) nest dat door de man-
netjes proper gemaakt wordt. Nadien komt het
vrouwtje pas. 

In de namiddag hadden we een aangename vaart
met de elektrisch aangedreven fluisterboten. Hier-
door konden we ten volle genieten van de natuur.
Iedereen kon zijn capaciteiten tonen als kapitein
van een boot en dat bleek toch eventjes wennen in
het begin. 

elektrisch aangedreven fluisterboot

moerasspr inkhaan
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Vrij uniek is dat de show meermaals gestolen werd
door een ijsvogel die heel goed zichtbaar in een
boom zat of voorbij vloog. Iedereen was in de wol-
ken door deze prachtige verschijning.           

Na een uiterst geslaagde dag sloten we af met een
drankje op het terras aan het cultureel centrum
van Lokeren. Hierna hadden we weer voldoende
energie om huiswaarts te fietsen. 

H o p e l i j k  t o t  v o l g e n d  j a a r .

MINDER IS MEER.

Voor sommigen lijkt het wel een vloek, die geval-
len bladeren. Ze kunnen niet snel genoeg van de
mooie pelouse verdwijnen.
Maar is het eigenlijk wel slecht voor je tuin (en alles
wat erin leeft)?

Zeker en vast niet, het is zelfs goed voor je gazon.
OK, nu niet die grote verzamelde hopen,… deze ‘ver-
stikken’ je gras. Maar verspreid liggende bladeren
vercomposteren, afhankelijk van de soort, vrij snel
en bezorgen zo extra voedingsstoffen aan je gras
en de regenwormen die eronder wonen (en we
weten allemaal dat regenwormen goed zijn voor
onze tuin).
“Goed… beetje bladeren, die kunnen we al laten lig-
gen. Maar ik heb hele hopen liggen.”
Beter dan deze direct in zakken te steken en naar
het containerpark te brengen, gebruik je ze om an-
dere planten te beschermen tegen vorst of verza-
mel je ze in hoeken van je tuin. Hier kunnen ze een
overwinterplaats vormen voor verschillende soor-
ten insecten, padden en zelfs soms egels.
Die insecten zijn dan weer voeding voor diezelfde
padden en egels, maar net zo zeer voor vogels. Die
met veel enthousiasme zullen foerageren tussen
het gevallen gebladerte, op zoek naar een lekkere
hap.
Zoals je ziet,… soms is minder, meer.

MINDER opruimwerk voor jou, 
MEER voor de natuur in je tuin.

Wil je alle bladeren echt weg, doe het dan alsjeblief
niet in hartje winter. Het risico is groot dat je dieren
in hun winterslaap/-rust stoort, met
als resultaat dat ze de lente niet
halen.


