
 
 
 

 

 
stelt voor: 

TOURNÉE NATUREL 
29 MEI 2022 

        van 9.30u tot 18.00u 
 
 
 
 

1. De Oude Pastorie Tuin (infopunt) 
P. Blanckestraat 17 – Kortemark 
 
“De oude pastorietuin was 200 jaar geleden de tuin 
van de pastoor.  Nu is het, in een samenwerking 
tussen de gemeente Kortemark en Velt, een 
dorpstuin geworden.  Vrijwilligers verzorgen de 
moes-, sier- en kruidentuin.  De oude perenbomen 
werden in ere hersteld, wilde bloemen kunnen er 
bloeien en in de schaduwtuin ligt een kikkerpoel.” 
 

2. Tuin familie Degryse – Meers 
Wijnendalestraat 7 – Kortemark 
 
“Onze tuin is een landelijke bijentuin waar 
voornamelijk inheemse bloemen en planten 
groeien.  Door het aanbod aan zaden, insecten en 
nestgelegenheid zijn ook de vogels talrijk aanwezig.  
Er is een weidepoel waarin kikkers, salamanders en 
heel wat insecten vertoeven.  Tussen al dit groen 
zoeken ook egels graag naar wat lekkers.” 
 
 
 
 

 
3. Tuin familie Monteyne – 

Vandecasteele, Edewallestraat 107 – 
Edewalle 
 
“Sedert 1998 proberen wij natuurlijke 
gezelligheid te scheppen op een stuk grond 
dat oorspronkelijk een overbemeste weide 
was.  Onze binnentuin, bosje, bijenweide en 
achtertuin met vooral inheemse 
(sier)boomsoorten zijn ondertussen 
uitgegroeid tot plaatsen waar de begrippen 
‘natuur’ en ‘tuin’ ongedwongen 
samenkomen. 
De aanplant van ecologisch belangrijke 
soorten heeft prioriteit, naast siersoorten en 
eetbare  kruiden, struiken en bomen, maar 
zonder onder de noemer ‘voedselbos’ te 
worden geklasseerd.” 

 
4. Tuin familie Quartier – Collette 

St. Pieterskruisstraat 4 – Werken 
 
“Een tuin waar natuur en rust samenkomen 
in een oase waar een gezin in al haar 
facetten gebruik van maakt. 
Een hond, een kip, spelende kinderen en 
verbouwende ouders genieten van het 
zoemende leven en de kleurenpracht en 
werken samen aan een mooi stukje lokaal 
groen! 
De omgevingsinvloeden zijn moeilijk weg te 
denken maar die beletten niet dat er reeds 
891 soorten zijn waargenomen!  Vinden 
jullie soort 892 – 1000?” 

 
5. Tuin familie Depuydt – Bouckaert 

Wittehuissstraat 16 – Handzame 
 
“Onze natuurlijke boerderijtuin is sedert 
een 2-tal jaar uitgebreid met een pluktuin.  
Het vroegere akkerland werd een 
biologische groenten en bloemenpluktuin 

omrand door verschillende soorten 
kleinfruit.  In onze pluktuin kan je het jaar 
rond vrij rondwandelen en genieten van de 
geuren, kleuren en het rijke zoemende 
leven die dit met zich meebrengt.  Je kan 
er je eigen bloemenboeket samenstellen of 
je groenten en kleinfruit plukken. Alle 
nodige materialen staan ter beschikking. 
 

6. Tuin familie Mommerency 
Barisdamstraat 41 – Zarren 
 
“We kochten het huis met weide in 1999.  
Toen stond er een knotwilg uit 1921, een 
plataan en wat verwilderde liguster.  De 
weide werd een graasweide en we lieten 
een tuinaannemer bomen planten. 
Door de jaren hebben we zelf streekeigen 
bomen en struiken toegevoegd en lieten 
we het grasland wilder worden.  Achteraan 
de tuin ligt een oude bomkrater.  We 
pasten de oevers aan zodat kikkers, 
salamanders en waterhoentjes bij het 
water kunnen. 
We hebben een natuurtuin kunnen creëren 
waar we volop van genieten.” 

 
7. De schooltuin van de Tweesprong 

Kronevoordestraat 28 – Handzame 
 
“Wat ooit een akker was, kreeg een make-
over naar een speelse plek waar kinderen 
leren in en met de natuur.   
Je kan er op insectenjacht gaan in de 
bloemenweide, schuilen onder de reuzen- 
wilgenhut, klauteren over boomstammen 
of je verstoppen in het speelbosje.” 
 
 
Op 29 mei kan u in de schooltuin 
verpozen in de pop-up bar van 
Natuurpunt Kortemark.  We serveren 
u graag een hapje en drankje. 

 



 


