
NATUURSCHOON
Een openlucht fototentoonstelling 
i.s.m. Natuurpunt Damvallei

van 31/10/20 tot 03/01/21
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Startpunt → Natuur-Educatieve Site (NES),  
achterkant bibliotheek Destelbergen

TOPNATUUR IN DESTELBERGEN - DE DAMVALLEI

Op amper enkele kilometers van de stad Gent ligt de natuurparel Damvallei. Sedert 1994 
werken de vrijwilligers van Natuurpunt er aan de uitbouw van het natuurgebied, en dit o.a. 
in samenwerking met de gemeente Destelbergen en talrijke medegebruikers zoals lokale 
landbouwers, omwonenden, recreanten… 
Enkele feiten? De Damvallei is het libellenrijkste gebied van Oost-Vlaanderen. Er heeft zich 
een flinke reeënpopulatie ontwikkeld, maar ook de eerste ‘Gentse’ bevers vestigden zich in 
de Damvallei. En dankzij het gepaste natuurbeheer kleuren de graslanden terug roze-paars 
van koekoeksbloemen, moeraskartelblad en maar liefst vijf verschillende soorten wilde  
orchideeën. Via 19 kilometer bewegwijzerde wandelpaden kan je de natuurpracht in de 
Damvallei bewonderen. 

Meer info over de Damvallei: www.damvallei.be of www.facebook.com/damvallei.
Je kan de natuur in de Damvallei steunen met een gift op rekeningnummer  
BE56 2930 2120 7588 (vermelding 6630 Damvallei).

STORYWALK TIJDENS DE VOORLEESWEEK

Tijdens de jaarlijkse voorleesweek (van 21 tot 29 november) zal voor de kleinsten onder ons 
een deel van het fototraject worden opgesmukt met een storywalk. Leuke, korte verhaaltjes 
nemen de kinderen even mee naar een fantasierijke wereld.

HORECA AAN DE DAMVALLEI

Door coronamaatregelen zijn alle horecazaken langsheen de Damvallei tijdelijk gesloten.  
Een overzicht van alle eet- en drinkgelegenheden (met hun openingsuren) vind je terug op 
www.destelbergen.be/natuurschoon.

NOG MOOIE ROUTES IN ONZE GEMEENTE

Smaakt deze fotoroute naar meer? Op www.destelbergen.be/sport vind je onder de rubriek 
‘outdoor sporten’ een overzicht van alle wandel-, Fiets-, MTB- en ruiterroutes in onze gemeente.



Corona zette ons in beweging, te voet of met 
de fiets. Dikwijls ook in eigen buurt, langs-

heen nog ongekende wegen of paden. Voor een 
portie natuurschoon hoeven we alvast niet ver te 
trekken: Destelbergen is een groene gemeente 
met bijzonder waardevolle fauna en flora. 

Samen met Natuurpunt Damvallei wenst het ge-
meentebestuur onze lokale natuurrijkdom meer 
in de kijker te stellen met een openlucht fototen-
toonstelling. Want onbekend is (nog te veel) on-
bemind. Een uitgestippeld parcours leidt ons langs 
enkele groene highlights in het natuurgebied 
Damvallei: het idyllische Damvalleimeer, de iet-
wat verscholen Natuur-Educatieve Site (NES), 
de mooie Bergenmeersen en de meanderende 
Schelde waar eb en vloed voor een uniek ecosys-
teem zorgen. 

De boodschap is: durf stil te staan bij al dat na-
tuurschoon. Prachtige natuurfoto’s vragen de 
wandelaar en fietser om onderweg even ‘in te 
houden’, en tijd te nemen om de natuur in al haar 
pracht te beleven.

Je kan deze openlucht fototentoonstelling 
‘coronaproof’ wandelend of fietsend bezoeken:

 Vrij toegankelijk, van 31.10.’20 tot 03.01.’21

 Startpunt: ingang Natuur-Educatieve Site  
(achterkant parking bibliotheek,  
Dendermondesteenweg 420)

 Afstand: ongeveer 7 kilometer

 Meer info: www.destelbergen.be/
natuurschoon of www.damvallei.be

 Infobrochure: beschikbaar aan de ingang 
van de Natuur-Educatieve Site of op de 
websites.

 Een uitleg bij elke foto kan je lezen via de 
begeleidende QR-code

FOTO’S LANGSHEEN DE ROUTE

 1  Blauwe Reiger bij het ontbijt (Dirk Bogaert)

 2  Icarusblauwtjes wachtend op de zon  

(Dirk Bogaert)

 Helemaal ondersteboven van natuur, zoals 

deze slapende watervleermuis (Rollin Verlinde)

 3  Visser in nevels gehuld (Dirk Bogaert)

 4  Meerkikker: kikkerconcerten (Dirk Bogaert)

 De getijdenschelde: levensader voor Damvallei 

en Gentbrugse Meersen (Eric De Loof)

 5  Verliefd koppeltje visdief, een stern die broedt 

op de broedeilandjes van het Damvalleimeer 

(Dirk Bogaert)

 De larve van de geelgerande watertor is nog 

vraatzuchtiger dan dit volwassen exemplaar 

(Luc Meuris)

 6  Krabben zou je niet direct verwachten in de 

Damvallei: deze Chinese wolhandkrab is een 

exoot die het hier helaas goed doet  

(Dirk Bogaert)

 Betoverend blauw van de ijsvogel  

(Dirk Bogaert)

 7  Wolk van koekoeksbloemen in de bloemrijke 

hooilanden van de Bochten (Luc Meuris)

 De Ree kent een sterke opmars in Vlaanderen. 

Ook de Damvallei herbergt een gezonde 

populatie (Yves Adams)

 8  Verdroging legt het wortelgestel van een oude 

knotwilg bloot aan de Mostbeek (Dirk Bogaert)

 Waterviolier groeit enkel in sloten waar diep 

grondwater opborrelt (Luc Meuris)

 9  Mostbeek slaakt alarm (Dirk Bogaert)

 10  Blauwe knoop met zuidelijk spitskopje: een 

soort die door klimaatopwarming steeds 

algemener wordt (Luc Meuris)

 Waterleliehaantje schaatsend op het blad van 

gele plomp (Dirk Bogaert)

 11  Boeket van margriet en grote ratelaar  

(Luc Meuris)

 Grote zilverreiger wijst de weg (Dirk Bogaert)

 12  Het Schippershuizeke (Koen De Mol)

 13  De getijdenschelde, schepper van de Damvallei 

(Luc Meuris)

 Netjes opgedirkt mannetje krakeend  

(Dirk Bogaert)

 Turfput aan de Meerskant, bron van 

biodiversiteit (Luc Meuris)

 14  De zeldzame moerassprinkhaan verscholen in 

het gras (Dirk Bogaert)

 Vuurlibel rustend in mysterieus avondlicht 

(Dirk Bogaert)

 15  Meerkikker in fanfarestemming (Dirk Bogaert)

 De dodaars is onze kleinste fuut en broedt in 

de oude turfputten (Dirk Bogaert)

 16  De herftsbloeier blauwe knoop of “Duivels-

beet” vinden we nog in de voedselarme 

hooilanden van den Hauw (Dirk Bogaert)

 Vijfvlek Sint-Jansvlinder op moerasrolklaver 

(Dirk Bogaert)

 17  De brede orchis, een orchidee die op 

spectaculaire wijze toenam door het opnieuw 

invoeren van het ouderwets hooilandbeheer 

(Hugo Vinck)

 Het bedreigde waterdrieblad in de ijzerrijke 

sloten van de Bochten (Dirk Bogaert)

 18  ‘Goedemorgen turfput’ (Dirk Bogaert)

 De in Vlaanderen bijna uitgestorven 

krabbescheer en kikkerbeet (ronde blaadjes) 

vormden vroeger de turfputten in de lente om 

tot drijvende weiden (Dirk Bogaert)WALL OF LOCAL NATURE (VOORAAN DE BIB)

De schoonheid van onze Destelbergense of Heusdense natuur brengt ook haar inwoners al eens in 
vervoering. Onder het motto “Er schuilt een natuurfotograaf in elk van ons“ kan ieder zijn kiekjes van 
mooie natuurplekjes in onze gemeente doorsturen voor onze ‘wall of local nature’ (vooraan de bib,  
foto’s doormailen naar info@destelbergen.be).


