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DE  GAVERS  HARELBEKE : 9 september 

Onze tweede wandeling in West-Vlaanderen mocht er, net als de 

samenkomst van 12 augustus in Damme, zeker zijn. Hier werden we 

opgewacht door een zeer bekwame natuurgids. Er was niet expliciet 

voor een bepaald thema gekozen en dat gaf de gids de vrijheid om 

een zeer luisterbereid gezelschap te boeien met allerlei fauna- en 

floraweetjes. 

 

Alvorens we het bos introkken, vernamen we hoe dit natuurpark 

ontstond. Oorspronkelijk was het een vochtig weidegebied. Voor de 

aanleg van de nabijgelegen E17 werd hier een massa zand  
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opgezogen. Zo ontstond een vijver van 62 ha. De provincie zorgde 

door de jaren heen voor een uitbreiding tot een op heden 212ha 

groot natuur- en recreatiepark. 

 

Het bos intrekkend wees de gids ons op de frisheid en zuiverheid van 

de lucht, die we inademden. Uiteraard zeer goed voor COPDers. De 

man had zich goed voorbereid, want wist ons zelfs te vertellen over 

de deugddoende invloed, die we aan een bijenkast konden ervaren. 

Een Duits onderzoek zou dit aantonen. Meer dan de moeite waard 

om dit even verder na te pluizen. 

Teveel om op te noemen wat we vernamen over bomen, hun 

bladeren, nerven, houtsoorten en sapstromen. Met een loep konden  
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we in een houtblok de grootte van de sapkanaaltjes waarnemen. De 

zomer- en wintereik vormen voor ons voortaan geen geheim meer. 

Een bos zorgt ook voor heel wat insecten e.d. . Ieder heeft er zijn 

plaats en de natuur zorgt er voor dat alles netjes in evenwicht blijft.  

We maakten er ook kennis met pissebedden en teken. Hoe een 

nietige ding, na het opzuigen van bloed bij gewervelde dieren en ook 

bij de mens uitgroeit tot een vingertop grote teek, deed onze 

monden toch wel even openvallen.  

Ook de reiger, de aalscholver, ja zelfs de vleermuizen - kwamen ze 

van China ? - passeerden de revue. We kregen als uitsmijter van onze 

gids een doordenker : “Elke paddenstoel is eetbaar, sommige soorten 

echter maar EENMAAL”. Verzin dus voor je er aan begint. 
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En zo bracht gids Ide ons op het terras van de cafetaria. Een leerrijke, 

niet te vermoeiende wandeling werd hier afgesloten bij een gezellig 

praatje. Mensen, die mekaar nog nooit ontmoetten, ontdekten hier 

wat sociaal contact betekent. Honderduit zonder schroom met 

mekaar kunnen praten, lachen, kortom deugddoend nagenieten.  

En of deze namiddag geslaagd was? Dezelfde avond las ik in 

toegekomen mails : 

 

- Wat een leuke namiddag. Wat een positieve ervaring. 

- Echt blij dat ik dit mee kon maken. 

- Geleden van voor corona dat ik nog zoiets meemaakte. 

- Voor herhaling vatbaar. Ik ben er zeker terug bij. 
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Deze uitspraken doen nadenken.  

Beste leden, moge deze enkele uitspraken ook jou aanzetten tot 

deelname aan onze wandelactiviteiten. 

 

Verslaggever Vic 




