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Eei eset{Eína.e,s europa.,sl ls vooratsekend vóor zjn ste

ket ge vécht en2ltn gewooile zich tot een boLtetle te rotten b j

Ze hebben ee. spiise, donkère sn!it met een slerk ontwlkket

de re!kzin, scherpe ianden. kteine ogen en korte orèn. Ze zin

bilziend maër hun gehoor i5 u ctekend Hun rug en ltanken zLj.

bedekt met zes tol negendu zend bonte siekels Kop, bu k

borsten poten zin beqroeid meteend!nnevachlvan tang stuq

EqeLs houden vài geva.ieerde, ktelnschàLge tandschappen

waari ze zich bèschermd voèten en met !otdoende voédset

Bosrènden, ho!tkanièn boomgaarden en 1nètuu.lilke) tu nen

vo.men een optimaét leefgebied.

Lq" zi-r ". rd à É"n oo 5rdp è1 \ora el qFór ro ..e pàà I è '

Ze hébben min oÍ meer een vast teefgeb ed. méar ze hebben

qee. terrtor!m dat ze verdedigen tegen sÓÓrtgenoten.

Egets voedën zich vooÉt mét kevers, rëEenwormen, spinnen,

duizendpotén, rup5en èn stakken. Vooràt in de bestríding van

stakken ziin egetsbiizondèr nutiig,Vèrmijd daarom hèl gehruik

van sl.kke.korrëts: door de voedsetPiràmidè krijgen egèlsvia

de slalken hun deeLv.n hétstakkèngif mët alle gevotgën van-

dié.. ook muirèn. àmlibieën èn eierenvàn voqets staan oP hèl

Néast deze d értilke voediig tusten ze óok ptèntaardig voedset

zoéts vruchten léÍgevatlen rr!itl en paddensloeLen

ZoE i de eerste ptaats voor eèn doo.gans in éen haaq oÍ houl_

kanttussenjolwtuinendezevandeb!ren lngevatvanèénom

heininq, zorg voor rogenaamde egetpoorties, en vermid voo.al

kte nmazige omhe n iqen wèarln dè egeLs ve.srikt.aken

onze tuin

Màr( lle,nè onopvtrLlènde doorqJogèn aJe omheninqom cqe15dè kàns

lcqevèn n re 1u'n rè tcmen HcbLÈèenomh. nag.voor.dào een pJr'
.qeLpoodre5 vri l5 r I5.È

Btade.en. èen takkenstapel, een vrje compósthoop en boom_

stronken n je tuin ziji voor egeG aantrekketiiké ve.blilrsptaat-

sen. Nleronder kunne. ze een nesl maken èn het geeft moe_

deregelde noodzakelilkè beschutt ng om haà.jongen qroot te

Ru m een composthoop nooit oF alvorens tè coniroLere. oÍ er

qeèn eget in staapt VënaÍ luti tot óktober ka. er een moedeÈ

eget met jo.qén in zitten.

Op internet zlin tattoze deeèn voorhànden voor de holw vèn

een'egetneslhu sje lze houdén van een dak bovè. hun hoofdl

_r noó ó , dd1è.t rór oor 9F Ll i.Le döo Fp.od'<è1od^^e/ q

zjn 2oats btadhópen en takkènbossen het teÍst onderw:t bo

Wltjeee. egetinlouwtuineèn Íiln onde.komen 9even, dan kan

le ook eei egelnestkast aankope. oÍ er zetr éen in etkàar tim'

Eeo eget ió een versloord winternest hoeÍt niet nàar de opvèng:

dek zijn sLàappLek terug aÍ oÍ leg hem . een getilkéard ge ve

tige beschllte staapptaèls n de buurl.

EènzètiqchouwdÈqelhuslc.of.pv3lLend'nordènàruur

Tèrwijl ie èèn eset zeldèn tot nooit zat zien in je luin lotje moèt

er 's nachG voor op stap saànl, kah iè aan dè hand van zÍn uil'
wèÍpseten vaststellen dat je deze bèwonèr in ie tuin hebt dèze

zijn 3 tot 4 cm iang, art en levallen vaàk nog onvèrtèerdè

stekelige vriendjes in
ln een ecotogische iu n ve.orberen àtterhande voqets onze qe

vteugetde vri€nden, tëtLoze schadetjke lnsecten èn andèr Ón

ged e.te waérbij ze ons hetpen bij eei du!zame t!inbetevinq.

Mindër tot hàast niet z chtbaar s de egei _het is voorat een

.achldier,rnaàrdtde.tje s eveneens zeèr efflc ènt en be

hutpzaam in ons tuinierswerk. Ahwe al eèns een egel zien, dan

is heteèrder in devormvanverkeersstachtoffer naa.schaitlng

sneuveten jaartijks 300 000 esèls in onsverkeer

I

Oe eqèt eei onopvaLtendc n!lriqe ru nbczoÈrÈr
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Een luinviiver is voor een eqet een drinkptaats en àangename

verkoeling op hele zomerse dagen lhel2ijn uitstekende zwem_

mersl, maarzorg voor schuine kanten zodat het die.tie ook oP

eigen k.àchten 0it het water kan.

Egets houden een winlerslaap. Ze doen dat in hun nest dat be_

ktèed is met een d kke taag bladerenats isotatie. De meesievot_

wassen egeLs kruipen eind november in dai hottelje en blijven

er beschermd lot het vmeqe voorjaar.

Tljdens de winterstaèp daèlt de Lichaàmsiemperatuurvan egeLs

ste.k {van 35 "C naér5'C)en ook de harlstàg en de ademhating

lopen ftink ier!q lhartslaq, van 190 naar 20 stàgen per mlnuut,

ademhaling: vèi 45 naar3 keer períninood.

Egets teven tijdens hun wlnterstaap van devetreserves dle ze in

de maënden daarvoo. hebben opgebouwd. Íijdens de winler
staap ve.tiezen ze bilia 25 % van hun tichàamsgewicht. Wan_

neer de egels elnd aprit uit hun winterstaàp ontwaken, gaan ze

direct op zoek naar voedset om hun gewicht zo snel mogetijk

weer op het oude Peiite krijgen.

o

Egets zijn onze minder zichtbare luinvrienden, die samen met

hun gevleugetde soorigenoten onze planijes in de sier_ en

moestuln op een mltietvrlendetijke wiize beschermen tegen

schadetijke rupsen, stakken en andere beLaqers.

De mol... vriend of vijand -o".rz

DE MOL, EEN VRIEND?

Vorige kèer lieten we ie kennis maken met de [eeÍ-

weretd ven dè mot, Vandàag bekijken we of de motie
vriend ofvÍand in detuin is...

lk heb alvertetd dal de motten onze qroenlen oÍ ptantèn niet

aanvreten. lntegendeet, aLs lnsecteneter heeft hij het gemunt

op oe r sectër d,e oe wortFls van je l! e,lplarren e1;e sà,or
eten, zoals engerLingen. emetten en tarven van taruskevers. En

ats je weet dat de mot hiervan 50 9 op zijn mënu heefl siaan,

bewijst hij hiermee zijn nul inje tuin.

-J rr e. pÍoroor 1el pesliLioenvr i turniere.. Wèatum 7ou je

dan getd geven aan pesticidèn als het ook:onder kan, met be-

Erg€rjejè aan de motshopen in je gàzon?

Nietdoen, maargebruikze n uitig I Wanneer ie molshoPen in je

qaTor hebl, sp,eid hel zànd vàn de nolsl ooP J I ove- te 9rès.

Motshoopzànd ls zo rijn ats potsrond en doet je sras verder

groeien en ie berokkent er de mot geen schade mee. zijn 9an-
gen biijven immers intactl AI5 ie door het uiteenh.rken vàn de

molshoop een dun zandtaagie opje sazon k.iist, kan je dat se-
bruiken om erwéi witde weidebtoemen oP uit te zaàiën Zo ver

hoog je ook de biodiversiteit vanje tu,n...

Votsl.open beslàèn uil Jcr(bdÍe àà'de:gebr r h ze ir e moes

tuin ats zaaigrond oÍ aÍdekLaag. 0f gebruik het ats voedingsbo

dem inje bloempoitenl

Mot.en houoer orgewers. onged erte u'r ie boden , n"ar uijr
ook eën stukje van de voedsetketen voorandereÍèuna lhun na-

tuurlijkë vijanden). ze verzorsen meë het ecotosisch evenwicht

injeluin.

Dè mot,jevijànd?
Wanneerje de mottoch Liever kwijt bënt omdai hijoP een ptaats

huisl die kwëtsbaar is oÍ waar hij ongewënsl i§, kan je dai op

verschittende manieren aanpakken.

Een èèrst€ opti€ is crvoor te rorgen dat de mot niétjouwtuin
kièst!zorq voor bomsn injé tuin, hun wortets makon hèt gan-

géd graven voor de mol moèitrjk. of ptànt ptanten m.t diepë

penwortcts ol btoemen m.t slèrkë geuren die de mot af_

sthrikkèn...

Motten hebben een goed ontwikkeld reukorgaan en hebben een

heketààn de sterkë qeu.van sommige knotter en worteLs.VooÈ

beetden zijn: keizerskroon (Fritillarla imperÈllsl, nieskruid of

Ln een zandiqè bodem [anje molshópen gèmakkel]jk openspreidèn oveÍje

De kruimelighèidvanje bodèm, daàr kàn de mol ook voor zoí-
gen!Met zijn g.ààfwèrk vè.m.nst hÍ de srond tot èèn idèàte

struduur.0oordo vëtè gangen die ze gràven zorgén molt.n
ookvooÍ een prima vértu.hting van ie grond en dràgèn 2o bii
tol €en betere dr.inagè.
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detuin. Het idee dai de ptant motten zou verjagen, is echteront-
staan uil eenverkeerdeverialing van een zinnelje in een Engels

t!inboek. Daar stond le lezen dat de plant can be used against

motes... ëi dat këi zowetbetekenen tegen motlen ats tegen

wroller ' He be_ror 1 è'nà.LLr.ijk de GorsLe berÈk"nis

kerskoos lHelleóorusl,
lulngtoxinia (in.arv;ileal

en k.uisbtadwotÍsmetk

Doorde slerkè lu.hi van de
qrolevteziqe botlen van Frnil-
làri, imperèlis worden mollen
èn muizen 9ewèèrd Ptant 2è

in sÍoepjès om de a.ht mèler
rond dè iuin. De bloèmbotlen

Kru isbtadwotf 5 metk
is een inheemse witde

plant,deonderdenaam
'motlenkruid ook zrln

weg gevonden heeÍt nëar

MènzeqldardeEupho.b,rmoltenuirdeiuinhoudl, maarbewi5hieruooÍis

Over de rcs!ltaten heb ik welnig teruggevonden... Ats kruiden

vrouw probeer ik het ateens met knoftookteentjes in de mots

gangle teggen. Molten houden n et van de geurvan look.

Getuiden/trittingen
Naasteèn goéd réukorgàan hebben mottèn €én uitstèkènd ge-

hoor dat hèet gevoetig isvoorgetuid €n lrittingGn. Jé kan het

éènvoodig aanpàkkèn door een lglazenl flès mèt d€ opéning

haar bovën in dè motshoopingang te §toppën. Hèt glàs geeft

m6t dèwind èèn schérp ltuitend getuid dal d€ mol vérjaagt.

s dat getuid met de Ítes niet toe.eikend, da. vind ie ii de han-

detooktoestetten die een

breder spectrum hebben.

Een gepens oneerd etek-

tronlsch ingen eur maak-

te Íne erop attent dat de

sterkte vën deze slgnaten

zeer bëlangrijk is. Floe

9rote. de signaatsterklè,
hoe groter het gebied dal

Een ullrasoon roestèt Dp bar
terilen op zonne-eneruiè Dè

sierkre van de slqiatè^ s hèèt

Er zin slandaard 2 soorten loestetten te koop:

1. Hei ultràsoon toestet met frequenties tussef + 400 Hz en en-

kete kH2, we.kt meestatop een zonnëpaneet.

De lerm !ltrasoon'wordt hierfoutieÍ gebruikt omdai de tr I
lingen verweki worden door een audlo buz?er met een taag

getuidsniveau èn de zwakste ls onderde verjëqeriypes.

2. Een toestel waa rbij een motorats vibratorwordi gebrulki met

een Írequentie van 50H2.

Dé mot ís gevoetigervoor 50 Hz èn derè frèquéntie geeft min-
dèrvèrtiès v.n getuid in de grond.

Nèdeet is dat het ioesiet2ware batterijen nodig heeft, wat bil

tangdurig gebruik l1 jaarleen mindere belrouwbaarheid geeÍt,

maèr het ls welhet betere concepi.

Daarnàast spelen ook de ptaats en de dichtheid van de grond

een betangrilke rotvoor dë goede werking van de mottenverja

ger Zo moet hiivrijstaan in droge aardevoo. een betëre p.opa

gatie van de seismische 9otl.

-le m6g óok een moltenktern ptaatsen. Het is in Betgië niet ver

boden maar het is niet de dieruriendetiikste manier. over wat

een goede mottenktem is, ga ik niet uitweiden. 0P hei nternet

vind je votdoende inÍormatie over wetke ktem en hoe deze te

De mol doden is niet altijd een oplossing. Het vrijgekomen ter
.iiorium zat sneLwo.den overgenomen door een nieuwe motdië

zijn werk zëlverder zetten. Een optossing van korie duur dus

Motlenklemmen kunnen hèètelfic èntzjn maarzijn u reraàÍd n er dièíriè.-

Nog enkete mottenweetjes
Zo btind àts een mot...
Mó.len 7r_n r er bli1o, Tad' .ien zee' s e.hr liun ogen zi.r ro
ktein ats spetdenkopjes en de vachtharen voor de ogen belem-

meren bovendien een goed zicht. ln dezetfde va.hl zitien ook

zijn oren, die uitsiekend ontwikketd zijn. De mot vindt zijn weg

doorzijn gangenstelsetvooratdoo.zljn gevoeligesnorharen en

doorzijn tastzenuwen op zijn neus en staa.t.

BiigetooÍ...
Vroeger werden motlenpoien meegedragen àLs qetuksbrenger

Bijkinderen zouden zehetpen bij het doorbreken van de tànden:

men zag een verband tussen de nageis aan devoorpotën van de

mot en het doorb.ëkenvan tanden.
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Een'gemeenschappelijke' afsluiting,
of toch niet?
Probtemen rond èen afstuiting oÍ gracht ziin spijtig
genoeg zeèr veel aan dè orde, voora[ wat betreft het

onderhoud, vernieuwing, enz... Bovendien moet er
steeds nagegaan worden of het hier om een gemeen-

scheppetíke arstuiting oÍ gracht gaat of niet, en daar

komt nog bij det er sindsvorigjàar septembernieuwe

wetsbepalingen ter zake ontstonden. Een kort6 ver-

duidetijkiDg.

De vroegere 'gemene' gràchten!
Tot voor kort bestond het artiket óóóvan ons Burge.lijk Welboek

dat steLt dat atle grachten tussen twee erven vermoed worden

gemeen tezÍn, ndien ertitetnoch ieken isvan hettegendeet.

Eer reken d.r "er S-à.h_ nier q.nèèr is..s aarwezg w.rneeÍ
de dljk of dè opgeworpen aardè zich stèchts aan éón zijde van de

gracht bevindt. De grachtwordt dan geacht ultstuitend toe te beho

ren ëan degene àan wiens kant2ich dè opgeworpen aarde bevindt.

AÍsluitiigen die tol stànd ziln gebEchi tangs oÍ schrijtiogs op de

perceelsqrens, worden vermoèd qemeen te ziin, behoudens ver
krijgende verjaring of andersLuidende titet Íbv een nota.lële aktel.
'Verkrljgende verjaring' È een wilze wèarop de elgendom van

een goed wordt verkregen door een bezlt dat gedurende een

bepaaide lijd heerl voortged!urd.

Tekenen van niet-gemeenschàppetÍkheid!

lndien niétvàEistàat dal de àfsluiling zich schrijlings
op dè pèrceètsgrènE hevindt, kàn hèt vermoeden van

màndetigheid ook woÍdén tëgéngésproken door een

leken v.n niet-mandetiqheid-

De tèkenen van niet-mandetigheid ziin, bèhouden5
tegenbewiis, de vo[gende:
. fer nJI wordr,e.no"droèrebet-orónaérdoè genaar vor

hèt perceetwaarnaardetopvan die muur afhett.
. t.r g_a. q. wo,ol gerr1t Loe re béhor"r àà1 de eiqer aa' vdr

het perceetéanw enszijde de uitgeg.avenaardé2ich bevlndt.

Een 'gemené .fstuiting diènt door èlk vàn de me-

de-eigeffià.s vàn zijn kànt onderhoodèn té worden
oÍ op gemcenschappètijkè kostèn hërctèld té woftlen,
indieí dit noodzàkètijk mocht btijkën. ls dé sEhade

onllt.an door d€ s.hutd và één dër medë-eige-
.à.rs, din Inoét hij atlèèn voor dé kostén opdrààién.

De nieuwe wetsregets inzake de gemene afstuilin-
gen'
Art.3-103 van oos Nieuw Burgerlijk Wetboek [NBW) heeft het

ondertussen over de zogenaamde mandeligheid'. oit is èen

rechtvan medè'eigendom van ëen aÍscheidende aÍsLuiting, on-

geacht oÍ het gaai om een muu., haag, gràcht, omheining, aha-
stering oÍ enig ander materieet etement.

Bovendien wordt iedere gemene aÍstuiting ve.moed voor de

heLÍt in mede'eigendom toe te behorefl aan etk van beide eige

naars, tenziihet teqendeetzou kunnen bewezen worden.

. Een àlst!iting wordtvermoed toe te behoren aaÍ1de eigenaar

van hel algestoten perceelwanneer ééi enkèL pe..eetvolte-

Het gebruik van de gemene atstuiting!
Etke iabuur maakt gebruik en heeÍt het genot van de qemene

arstuirlng overeenkomstig de bestemming ervan en zonder aÍ
breuktè doèn aàn de rechienvai deanderc.

ln de verhoudinqen t!ssen méde-elqenèars is voor dëden van

beheer ldit ziln handeUiqen die nodiq ziin voor het behoud van

een goedl en daden van beschikking Ídii is bljvoorbeetd eenveÈ

Àoop,l over de dlslLr( .9, de _oe<rFnm rg vàn baidé eiqeréars

vereist, tenzijde rechter oordeelt dat een weigering rechism s-

Wdl het geb rr{ e1 geno' beLÍe'r. kL..en d" tedF e'gerèàrs

onderting handeten atsoi zijalteen eigenaar ziln vai hun zijde

van de afsluiting. Zij mogen hierbij ook geen aÍbreuk doen aan

de rèchten van de andere.

Wet met kosten voor hersteltingen en onderhoud?
De hèrstettingen tot onderhoud en de grove herstelUngèn,

evenats de heropbouwvan een gemene afstuiting, zljo ten taste

vàn de mede-eigenaars, etk naar verhouding tol hun rechten,

behatve indien ziluitstu tend aan één van hen lewijten zljn.

Opgelét! De nieuwÈwetsregelszijn van toepassing sinds

1 september 202l.lvaarvooratLe feiten en omsiandiqhe-

den dle ontstaan zijn vóór dëze dalum, zijn de oudewets-

regèts nog steeds van toepassing. Dit betekent dai het
'oude artiketóóó BW nog niet zo snetvan de baan zaLrijn!
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