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26 januari Ledendag  
NP Moervaart-Zuidlede 

 

23 februari  
Gallowaygarantiewandeling 

 

30 maart  
Kraambezoek reigers 

 

Koop nu je  
Natuurpuntvlees 
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Het  lidgeld van Natuurpunt be-

draagt 24 euro per gezin. Als lid 

krijg je het tijdschrift Natuur.blad 

en dit afdelingstijdschrift, geniet je 
van een aanzienlijke korting op pro-

ducten uit de Natuurpunt Winkel 

en neem je gratis deel aan geleide 

wandelingen. Over deze en nog an-
dere voordelen die je hebt als Na-

tuurpuntlid, lees je meer in Na-

tuur.blad of op www.natuurpunt.be. 

Leden kunnen zich abonneren op 
Natuur.focus, het natuurhistorisch 

tijdschrift en/of Natuur.oriolus, het 

tijdschrift over vogels. Een abonne-

ment voor één van beide kost 8,5 
euro bovenop het lidmaatschap. 

Het lidmaatschap, samen met een 

abonnement op beide tijdschriften, 

bedraagt 38,50 euro. Lidgeld en / of 
abonnementsgeld kan je storten op 

IBAN: BE17 2300 0442 3321 met 

vermelding van naam of lidnummer 

(voor de hernieuwingen) en Na-
tuur.focus en / of Natuur. oriolus 

(voor de abonnementen).  

 Griet Buyse, Maatje den Herder,  

Jean-Pierre De Rycke, Alex De Wil-

de, Gert Du Cheyne, Marc Martens, 

Annemie Philips, Ward Stulens, 
Norbert Van Acker, Peter We-

semael,  

Foto’s: zie binnenin tijdschrift 

Foto voorpagina: Herfst in het  

Heidebos, foto Gert Du Cheyne  

Griet Buyse   
 

 

Griet Buyse, Trekweg 107, 9030 

Mariakerke, 09 329 55 45,  

griet.buyse@gmail.com 

 
 

 

Steun de projecten  van Moervaart-

Zuidlede. Een gift is fiscaal aftrek-

baar vanaf 40,00 euro (alle giften in 

één jaar aan Natuurpunt vzw wor-
den samengeteld).  

 

Rekeningnummer IBAN BE56 2930 

2120 7588 van Natuurpunt Beheer 
vzw.  

 

Vermeld één van onze projectnum-

mers:  

• Moervaart-Zuidlede   3617 

• Heidebos                    6636 

• Turfmeersen              6113 

• Reepkens    6119 

• Zandberg    6668 

Lidgeld Werkten mee 

Foto’s 

Eindredactie & layout 

Redactieadres 

Steun 

De nieuweling 
in het Heidebos 
Lees meer p. 9 
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Woord vooraf 
Beste leden,  

 

2013 ligt bijna achter ons. We hadden alweer een 
druk jaar achter de rug. In onze natuurgebieden was 

er, zoals altijd, veel werk. Maar gelukkig loont dat 

vele werk ook. Door de herstelwerken in het Heide-

bos en graafwerken in de Turfmeersen creëerden we 
onder andere opnieuw kansen voor dier- en planten-

soorten die het moeilijk hebben.   

 

 
 

 

 

Tijdens onze activiteiten proberen we dit ook zoveel 
mogelijk te tonen aan het publiek. Je mag er zeker 

van zijn dat we in 2014 dezelfde weg inslaan. Onze 

agenda staat al vol activiteiten om de natuur binnen 

maar ook buiten onze natuurgebieden te ontdekken. 
We hopen dit jaar verder op jouw steun en hopen je 

snel te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten!  

 

Marc Martens en Griet Buyse 

Winterperiode in je tuin: voederen en nestkasten 
De winter is al even bezig. Heel erg koud was het nog niet maar dat kan nog komen. Het voedsel voor 
vogels in onze tuin, zoals insecten, bessen en zaden, raakt meer en meer op. 

  

Nestkasten hang je best nu al op, dan raken de vogels er sneller aan gewend. Een duurzame, mooie en 

knusse nestkast in de winter geeft perspectief op bewoning in lente en zomer. Hoog tijd dus om preven-
tief aan het werk te gaan.  

 

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede verkoopt voedertaartjes en nestkasten waar zowel tuinvogels als mensen 

beter van worden. Het hout van de nestkasten is Noors grenen, onbehandeld hout, met een duurzaam-
heidslabel. Voor de bescherming van de nestkasten werd natuurverf van Aquamarijn of de Taninbeits op 

waterbasis van Galtane gebruikt. 

 Ons aanbod:  
-Voederboot in geschenkverpakking € 2 

-Voedercake terracotta schaal in  

geschenkverpakking € 3 

-Nestkast voor roodborst € 12 

-Nestkast voor pimpelmees €12 

-Nestkast voor koolmees €12 

 

 
Zelf afhalen in Wachtebeke is mogelijk. 

Er kan ook gratis thuis geleverd worden 

in gemeenten Lochristi, Wachtebeke en 

Moerbeke-Waas.  
 

 

Meer info en bestellen:  

Mia Van Streydonck, vsmia@scarlet.be,  0474 435 789 na 17u. 



 

 

 ACTIVITEITEN 

Activiteitenkalender 
november - december 2013 

Wandeling op het Golfterrein van Puyenbroeck  

Dat golf leuker is in een mooie en natuurlijke omge-
ving is voor de meeste golfers en niet-golfers wel 

duidelijk. Maar dat een goed aangelegde golfbaan 

ook een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling 

van nieuwe natuur is niet vanzelfsprekend en veel 
minder bekend. Op het Golfeterrein van Puyen-

broeck probeert men de natuurcomponent op seri-

euze wijze mee te nemen. Zo levert iets wat op het 

eerste zicht geen pluspunt is voor de natuur ook een 
bijdrage aan het ontwikkelen van natuur.  Hoe ze dit 

doen, vertelt Jos De Laender ons tijdens een boeien-

de excursie. Jos werkt bij de directie Sport- en Re-

creatiedomeinen van de Provincie Oost-Vlaanderen.  
 

Algemene vergadering  

Na de wandeling, rond 16u, kan je genieten van een 
drankje in de cafetaria van de Golf in Puyenbroeck. 
Natuurpunt trakteert met een kleine versnapering 
daarbij. Intussen tonen we jullie beelden uit onze 
natuurgebieden en van de voorbije activiteiten. We 
sluiten af met een korte algemene vergadering van 
onze plaatselijke afdeling.   
 
De algemene vergadering van Natuurpunt Moer-
vaart-Zuidlede is enkel voor leden van Natuur-
punt. De wandeling is voor iedereen toegankelijk. 

 

 

 

Afspraak: 14u, Parking 1 (hoofdingang), Puyenbrug 

1A, Wachtebeke, Bezoekerscentrum Puyenbroeck.  

Meer info: Marc Martens, 09 345 78 63,  

marcmartens1953@hotmail.com, of Griet Buyse, 09 
329 55 45, griet@heidebos.be   

4 Van Hei naar Turf   

Januari 

Bijeneter , een bezoeker van de broedwand in Puyenbroeck 
Foto: Tom van den Brandt www.nationalgeographic.nl    

Zondag 26 januari  
Ledendag en  
Algemene vergadering  
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Zondag 23 februari   
Gallowaygarantiewandeling 
 
Veel bezoekers van het Heidebos komen speciaal 

om de gallowayrunderen te zien. Maar helaas lukt 

dat niet altijd. De dieren trekken regelmatig van de 
ene naar de andere kant en soms zijn ze niet ge-

makkelijk te bespeuren.  Voor één keer geven wij je 

garantie dat je de koeien zeker te zien krijgt! En wie 

weet, misschien zie je ook wel het nieuwe kalfje! 
Gratis wandeling onder begeleiding van de beheer-

ders van het Heidebos. 

Afspraak: 14 u aan parking 1 van het Heidebos  

 

Meer informatie:  

Gert Du Cheyne, 09 345 83 33, gert@heidebos.be 

of Daniël Acke, 09 356 91 18, daniel@heidebos.be 

Februari 

Activiteiten JNM Moervallei  
 
Neem regelmatig eens een kijkje op www.jnm.be/moervallei.  

Moervallei 

Zondag 30 maart 
Op kraambezoek bij de reigers in  
Puyenbroeck  
We onderzoeken hoe het staat met de gezinsuit-
breiding bij de reigerkolonie in Puyenbroeck. We 
kijken waar de reigers hun nesten hebben in de bo-
men en of we ergens jonge dieren kunnen bespeu-
ren. Wapen je dus met verrekijker en stevige wan-
delschoenen of laarzen. De wandeling duurt onge-
veer twee uur. Deze wandeling wordt samen geor-
ganiseerd met het provinciaal domein Puyenbroeck.  

Afspraak: zondagnamiddag 30 maart, 14u, ingang 
Parking 2 (zwembad/sporthal) van het provinciaal 
domein Puyenbroeck. 

Inschrijven is noodzakelijk: bij het provinciaal do-
mein Puyenbroeck, bij Veerle Philips,  
puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be of  
09 342 42 17. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer info: Maatje den Herder,  
maatje.den.herder@telenet.be, 09 355 58 59  
(na 18u) 

Maart 

De gallowayrunderen in het Heidebos -Foto: Griet Buyse 

Blauwe reigers 
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Heidebossprokkels 
GERT DU CHEYNE  

     

Herfstgedragen zucht de wind zich vleiend een 

weg onder de kale kruinen om uit te deinen in de 

slaap van een kleurrijk bladtapijt. De beuken ver-
loren door de laatste storm al hun verkleumde 

bladeren en staan daar nu in al hun statige 

naaktheid. Door het frêle zonlicht priemen ze nu 

uit boven een karamelkleurig tapijt. 
 

Tussen dit kruimelig vloerkleed hoppen felgele kool-

mezen zenuwachtig op zoek naar beukennootjes. 

Door de enorme oogst van dit jaar blijven ze wat 
langer hangen in het bos. Al werden her en der in 

tuinen al smakelijk vetbollen, pinda’s en zonne-

bloempitten opgehangen, toch zijn ze nu nog niet te 

verleiden en blijven ze lekker rondstruinen in het 
bos tussen een overvloed aan eikels, hazelnootjes en 

beukennootjes. 

 

Bij deze temperaturen en met een stralend zonnetje 
zou je haast vergeten dat de winter voor de deur 

staat, maar overtrekkende ganzen beweren het te-

gendeel. Het is steeds weer een wonderlijk schouw-

spel hoe dergelijke zware beesten zo sierlijk door de 
staalblauwe lucht vliegen. Synchroon en met een 

ongelofelijk gracieus gevoel wisselen ze elkaar zon-

der mopperen af aan de koppositie. De kop gestrekt 

vooruit om de ijskoude wind te klieven en met hun 

machtige vleugels op en neer te tillen. En in een per-

fecte V zetten ze de koers naar het zuiden nog even 
verder. Geen kopmannen of knechten maar allemaal 

eendrachtig samen. 

 

Zoals altijd zijn de Galloways geruisloos en schijn-
baar totaal onverschillig rond mij komen staan. Nu 

vind ik hen echt op hun mooist met hun kroezelige 

wintervacht. Ze lijken nu iets te hebben van wisen-

ten, maar hun zachte vredige inborst verdrijft al snel 
deze vergelijking. In de kudde is een “kerstekind” 

geboren. Het staat wat slaperig naast zijn moeder 

van de laatste zonnestraaltjes te genieten. Wat een 

leuke verrassing is dit!! Het springt wat opzij als ik 
wat dichter kom, maar zijn moeder weet al hem al 

snel te overtuigen dat ik blijkbaar toch niet zo ge-

vaarlijk ben.  

 
Bij het ondergaan van de zon, wordt het plots be-

renkoud. De vlijmscherpe winterwind bespeelt ver-

kleurde herfstbladeren als muzieknoten. Hun breek-

bare melodie vormt de ijskoude wintervoorbode. Ik 
verlang naar de warmte van het knetterend hout-

vuur met een kom heerlijk dampende hutsepot in 

mijn handen. 

Wilde ganzen in hun V-vlucht - Foto: Natuurpunt Damme 
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Baby-Galloway in het Heidebos 

Deze prachtige baby-Galloway werd (een beetje onvoorzien) eind november geboren in het Heidebos. 

Zoon en moeder stellen het  erg goed.  Je komt ze vast eens tegen bij de kudde tijdens eens van je wande-

lingen. Als je ze tegenkomt, bewonder het kalfje dan van op afstand en ga zeker niet tussen de dieren in 
staan. Alle volwassen dieren beschermen hun jongen!  

Kersverse baby-Galloway - Foto: Gert Du Cheyne 

Kersverse Gallowaybaby en - moeder - Foto: Daniël Acke 
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Eendenkooien in de Moervaart-
Zuidledevallei TEKST EN FOTO’S: PETER WESEMAEL 

Eind 2011 verscheen een standaardwerk over 
eendenkooien in Vlaanderen en Nederland. In dit 
populairwetenschappelijk werk kom je alles te 
weten over de geschiedenis, evolutie, inrichting 
en het cultuurhistorisch belang van deze bijzon-
dere jachtinrichtingen. Uit deze studie blijkt dat 
deze ook in onze afdeling voorkwamen. 
 
Wat is een eendenkooi? 

 

Een eendenkooi is niet, wat je zou denken, een kooi 
waarin eenden gevangen worden gehouden. Het is 

een door mensen ontworpen jachtinrichting om, in 

de natuur, wilde eenden te vangen. Een eendenkooi  

bestaat uit een door bomen omgeven waterplas, 
waaraan een vanginstallatie gekoppeld is. De kooi-

plas is meestal een halve hectare tot 1 hectare 

groot. Rond de vijver is een bos geplant. Vaak be-

staat het bos uit lage struiken en/of knotbomen 
dicht bij de plas en gaat het over in opgaande bo-

men iets verder van de plas verwijderd. Eenden rus-

ten immers graag op een beschutte vijver. De eigen-

lijke vanginstallatie bestaat uit grote fuiken die over 

vernauwende sloten zijn aange-
bracht.  

 

Op kaarten en tekeningen 

wordt een eendenkooi vaak als 
een rechthoekige vijver voorge-

steld, met op de vier hoeken 

een hoornvormige constructie. 

Het geheel heeft daardoor het 
uitzicht van een eikapsel van 

een rog en wordt daarom ook 

rogge-ei type genoemd. Dit 

type van endenkooi  was het 
meest voorkomende. Het cen-

trale gedeelte dient als open 

water en de vier uiteinden ein-

digen op vangpijpen. Dat zijn 
kromme, versmallende slootjes 

waarboven een kooivormige 

constructie is gebouwd. Een vangpijp begint ruim 

manshoog bij de plas en wordt nauwer en lager naar 

het uiteinde toe. 
 

Door de kromming van de sloten kunnen de eenden 

vanaf de plas  het einde van de vangpijpen niet zien. 

Op het uiteinde van de vangpijp bevindt zich een 
fuikvormig net waarin de eenden gevangen worden. 

Langs de vangpijpen staan rietschermen waarachter 

de kooiman zich verschuilt. De kooiman is de per-

soon die verantwoordelijk is voor vrijwel alle werk-
zaamheden in de eendenkooi.  
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Vangtechniek 

 

Bij de vangst maakt men gebruik van het natuurlijk 
gedrag van wilde eenden. Die zoeken overdag in 

groep een rustige plas op, om dan ’ s nachts uit te 

vliegen om voedsel te zoeken. 

Als de kooiman zijn werk begint, kiest hij de vang-
pijp van waaruit de wind waait. Als eenden wegvlie-

gen, doen ze dat immers tegen de wind in. Zodra er 

genoeg wilde eenden op de plas zijn, strooit de kooi-

man (verscholen achter een rietscherm) wat voer in 
het begin van de vangpijp. De lokeenden komen 

hierop af en nemen hun wilde soortgenoten mee. 

Veel kooimannen maken voor het lokken van de 

eenden ook gebruik van een hondje. Dat heeft als 
taak om de wilde eenden op de kooiplas nieuwsgie-

rig te maken en ze de vangpijp in te lokken. Als het 

hondje ver-

schijnt is dat 
voor de tamme 

eenden ook een 

signaal dat er 

gevoerd wordt. 
In Nederland is 

"het kooiker-

hondje" zelfs 

een officieel er-
kend hondenras. 

 

De hond lokt de eenden steeds verder de vangpijp in 

door steeds achter een volgende rietscherm te ver-
schijnen. Men maakt dus gebruik van de natuurlijke 

nieuwsgierigheid van de eenden. Als de wilde vogels 

voorbij de bocht zijn gaat de kooiman ongezien naar 

het begin van de vangpijp en opnieuw tot voor de 
bocht. Daar laat hij zich plots en armenzwaaiend 

achter de etende eenden zien.  De tamme lokeen-

den blij-

ven rustig 
verder 

eten, 

maar de 

wilde een-

den 
schrikken 

op en vlie-

gen ver-

der de fuik in. Maar die versmalt, zodat ze tegen de 

netten botsen, neervallen en tenslotte verder vluch-

ten tot in de vangfuik op het einde van de vangpijp. 
Daar worden ze één voor één uitgehaald door de 

kooiman en vakkundig de nek omgedraaid. Ze zijn 

dan letterlijk en figuurlijk “de pijp uit”. 

 
Geschiedenis 

 

Op basis van een oorkonde van de Graaf van Vlaan-

deren uit 1318 vermoedt men dat deze vangtech-
niek in de 14-de eeuw is ontstaan. Hoewel deze 

oudste vermelding uit Vlaanderen komt, meer be-

paald uit Bornem, blijft het onzeker of de eenden-

kooi een Vlaamse of een Nederlandse uitvinding is. 
Want ook al zijn er vermeldingen uit 9 Europese 

landen bekend, in Nederland was de verspreiding 

veruit het grootst (meer dan 1000). Daar bestaan 

ook nog sporen van 108 kooien. In Vlaanderen zijn 
gegevens bekend over 25 eendenkooien. Op oude 

documenten herken je ze aan benamingen zoals 

entvoghelcoye, aendenkooije of canardière. Enkel 

van de eendenkooien van Bornem, Sinaai, Eksaarde, 
Berlare, Meetkerke, Loppem, Merkem en Woumen 

bestaan nog zichtbare overblijfselen.  

Kooiman was dus eeuwenlang een belangrijk am-

bacht. De activiteit werd vaak gecombineerd met 
een boerenbedrijf of de functie van jachtwachter. 

De kooi werd meestal gepacht van een grootgrond-

bezitter, zoals een adelijke familie of een abdij. Een-

denkooien waren best wel een winstgevende activi-
teit. Uit archiefstukken blijkt dat tweehonderd jaar 

geleden ruim één- tot driemaal het dagloon van een 

arbeider werd betaald voor een koppel wilde een-

den. En op topdagen kon men tot 400 eenden van-
gen. 

Geleidelijk aan zijn de eendenkooien in Vlaanderen 

echter verdwenen. In 1972 werd het gebruik van 

eendenkooien voor consumptievangst in België ver-
boden. 

 

Eendenkooien in de Moervaartvallei 

 

Op de welbekende Ferrariskaart (1771-1778) staat 
een “canardière” vermeld op het grondgebied van 

Wachtebeke. Deze eendenkooi werd verpacht door 

het bisdom Gent. Ze was gelegen ten zuiden van de   
Vangpijp eendenkooi Overmere 
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wijk Kalve. Deze kooi had van alle klassieke rogge-ei

-types in Vlaanderen de grootste kooiplas. Die was 

ongeveer 100 meter breed en 140 meter lang. De 
oppervlakte (1,4 ha) bedroeg hierdoor meer dan het 

dubbele dan die van andere Vlaamse kooiplassen. In 

1772 werd ze gesloopt. De plek is nu landbouw-

grond en er is geen spoor van de eendenkooi over 
gebleven. 

 

Op het grondgebied van Moerbeke lagen drie een-

denkooien. Ten zuiden van de wijk Caudenborn lag 
er een kooi die eigendom was van de Boudelo-abdij. 

Twee andere waren eigendom van het bisdom Gent. 

De eendenkooi aan Caudenborn staat op de Ferra-

riskaart vermeld met drie vangpijpen. Op latere 
kaarten is er echter sprake van een moeras of hooi-

land. Momenteel is hier akkerland. 

Uit het archief van de Gentse Sint-Baafsabdij blijkt 

dat men in 1546 in de heerlijkheid van Wulfsdonk 
begon met de aanleg van een koije. Het is meteen 

de oudste Vlaamse vermelding van de aanleg van 

een eendenkooi van het rogge-ei-type. De kooi, ge-

legen in de Zeventienbunders, was via een dreef 
verbonden met de Etbosbrug en het kasteel van 

Wulfsdonk. Vanaf 1697 werd deze kooi de oude 

coye genoemd omdat er toen al een nieuwe kooi 

bestond, zo ’n twee kilometer verderop. Ook van 
deze kooi te Wulfsdonk zijn geen overblijfselen. Op 

deze plaats is nu een verwilderd, moerassig bosje. 

De derde Moerbeekse eendenkooi lag nabij de wijk 

Terwest. In het pachtcontract met het bisdom uit 
1733 staat dat deze kooi niet enkel een pachtsom 

moest betalen. Elk jaar moest, voor vastenavond, 

ook twintig koppels eenden aan het bisdom gele-

verd worden. Deze kooi had een ronde kooiplas en 
twee vangpijpen. Doordat de omgeving hier in de 

winter zeer lang onder water stond, kwamen er dui-

zenden eenden. Maar dat verminderde sterk na de 

eerste wereldoorlog omdat de natte meersen dan 
omgevormd werden tot drogere weiden en akker-

land. Rond 1930 is de activiteit dan ook stopgezet. 

De kooiplas is verdwenen en er is nu een wilgenhak-

houtbos. Het kooihuisje is in 1996 verbouwd tot een 

jachthuis. 
 

 

 

Bronnen 

 

Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland en 7 an-
dere Europese landen, André Verstraeten, Désiré 

Karelse, Arnout Zwaenepoel - Uitgave van: Eenden-

kooi Stichting (Nederland) en VZW Durme (België) 

www.eendenkooi.net 

Vangpijp eendenkooi Overmere 
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Pierre overleed heel plots en 

onvoorzien op 20 oktober op  

63-jarige leeftijd. Pierre was in 
Wachtebeke heel actief in het 

verenigingsleven. Pierre en Geer-

trui zijn grote natuurliefhebbers 

en zo droegen zij ook regelmatig 
hun steentje bij aan de werking 

van Natuurpunt.  

 

Pierre Van Der Veken was sa-
men met zijn echtgenote Geertrui actief vrijwilliger 

bij onze Natuurpuntafdeling.  

 

Als ik aan Pierre terugdenk, zie ik meteen het beeld 
voor me van Pierre die in het Heidebos groepen 

kinderen en volwassenen begeleidt op hun ontdek-

kingstocht in de natuur. Honderden heb ik er ont-

zettend geboeid zien en horen luisteren naar Pierre, 
meestal geassisteerd door Geertrui. Hij kon zowel 

volwassenen als kinderen heel enthousiast de na-

tuur laten beleven. Daarbij stond het genieten van 

de natuur, het opwekken van interesse en de bele-
ving van de natuur centraal.  

 

Toen we in 2006 in het Heidebos, samen met Han-

dicum (nu Konekt), een project opstartten om per-
sonen met een beperking op te leiden tot co-gids in 

de natuur, waren Geertrui en Pierre meteen heel 

begeesterd om hieraan mee te werken. Pierre werk-

te niet zomaar mee, hij werd gaandeweg het uit-
hangbord van dit fantastisch project.  De manier 

waarop Pierre mensen met een beperking zover kon 

krijgen om samen met hem een heuse wandeling te 

gidsen wekte oneindige verwondering. Het geduld 
dat hij hierbij aan de dag legde was grenzeloos. Met 

zijn vaste compagnon, Werner, heeft hij meerdere 

(seizoens)wandelingen begeleid in het Heidebos.  

 
Pierre en Geertrui leverden ook regelmatig hun bij-

drage aan activiteiten van de afdeling. Wanneer het 

paste, staken ze graag een handje toe aan de orga-

nisatie van activiteiten, tijdens de catering, voor het 

uitwerken van een educatief traject en zo meer.  

Ik kan deze herinneringstekst alleen maar besluiten 

met de woorden van Werner, zijn belangrijkste 

metgezel tijdens de wandelingen. Met tranen in de 
ogen zei hij na de uitvaart van Pierre: ‘hij was een 

heel grote meneer voor mij’. Dit was je, Pierre, en 

niet alleen voor Werner, maar voor ons allemaal!  

 
We missen je.  

In memoriam Pierre Van Der Veken 

TEKST EN FOTO’S: GRIET BUYSE 

Foto’s boven en onder: Pierre en Werner tijdens een van hun 
gidsbeurten in het Heidebos  

Foto’onder: Pierre tijdens de cursus met Handicum  
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 NATUURPUNTVLEES 

Vanaf februari kan je via onze afdeling ook Natuur-
puntvlees en vis bestellen. Veeakker, het slagersbe-

drijf waarmee Natuurpunt samenwerkt, verkoopt 

en levert diverse soorten vlees, van gallowayrunde-

ren of van schapen die grazen in natuurgebieden 
van Natuurpunt en andere organisaties. 

 

Veeakker cv 
Veeakker cv is gespecialiseerd in de rechtstreekse ver-

koop van ecologische landbouwproducten van de pro-

ducent naar de consument. Dat doet het via een win-
kel in Leuven, verschillende Bioshops en leveringsron-

des. 

 

Gallowayvlees  
Natuurpunt schakelt bij het beheer van haar natuurge-
bieden onder meer Galloways in. Om de natuurlijke 

aangroei van de kudde in te perken verkoopt Natuur-

punt elk jaar een deel van de dieren. Sinds 2001 ver-

koopt Veeakker dat natuurlijk vlees. 

 

Welke meerwaarde levert deze  
samenwerking op voor Natuurpunt? 
Wanneer de dieren van Natuurpunt op de klassieke 

markt zouden worden verkocht, zouden die heel wat 
minder opbrengen. Veeakker is immers bereid om 

meer te betalen om Natuurpunt te steunen. Leden van 

Natuurpunt kunnen à la carte bestellen van dit zeer 

lekkere en natuurlijk vlees. De verkoop van deze pro-
ducten draagt rechtstreeks bij tot de financiering van 

de natuurprojecten in onze buurt.  

 

Nieuw voor onze afdeling  
Veeakker levert vanaf nu ook in Lochristi. De leverin-

gen gebeuren op de parking ter hoogte van het parkje 
in de Koning Boudewijnlaan in Lochristi. Er zal maan-

delijks geleverd worden. De data maken we bekend via 

de website van Natuurpunt Moervaart-Zuidlede, het 

tijdschrift Van Hei naar Turf en de website van Veeak-
ker. Bestaande klanten krijgen ook via e-mailbericht 

van Veeakker.  

Je kunt ook vis van Pintafish bestellen. Deze vis is ge-

vangen door de Vlaamse Duurzame Kustvissers in sa-
menwerking met het Instituut voor Landbouw- en Vis-

serijonderzoek.   

NIEUW: Natuurpuntvlees te koop 
via onze afdeling  
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 NATUURPUNTVLEES 

En dan nu naar de webshop... 
 
Het aanmelden als klant op www.veeakker.be gebeurt snel en eenvoudig. 
Kies op de website -> webshop 
Kies vervolgens -> log-in 
Kies -> Nieuwe gebruiker 
Vul al jouw gegevens in 
Vergeet niet – Bent u natuurpunt-klant? - aan te vinken 
Kies -> Naar stap 2 van 2 
Onder de kaart kun je jouw favoriet afhaalpunt kiezen bij – Selecteer uw punt 
Klik vervolgens – als standaard instellen 
Je krijgt nu een code, die je ook per e-mail krijgt. 
Je kunt nu beginnen bestellen in de webshop bij producten. 
Let op! Bij het bevestigen van de bestelling opent een nieuw blad en moet je nogmaals bevestigen. 
Heb je problemen met het inloggen of bestellen via de webshop, contacteer dan info@veeakker.be of bel 
Jan Versteden, 0478-69 22 26. 
 
Leverdata & besteldata 
 
Levering                       Bestelling ten laatste 
Zaterdag 1 februari 2014                Zondag 26 januari 2014 om 24 uur 
Zaterdag 1 maart 2014                Zondag 23 februari 2014 om 24 uur 
Zaterdag 29 maart 2014                Zondag 23 maart 2014 om 24 uur 
Zaterdag 26 april 2014                Zondag 20 april 2014 om 24 uur 
 
Bestel je na de opgegeven deadline, dan komt jouw bestelling op de lijst van de volgende levering. 
 
Meer informatie 
Heb je nog vragen: Ward Stulens en Griet Buyse, ward.stulens@gmail.com, griet.buyse@gmail.com,   
09 329 55 45. 

Uitslag zomerse fietszoektocht  
 
 
Deze zes winnaars scoorden allemaal 39 
punten bij onze zomerse fietszoektocht. 
Proficiat!! 
 
1. Combel Tim uit Moerbeke-Waas 
2. De Kegel Roland uit Lochristi 
3. De Wilde Freddy uit Lochristi 
4. Combel Paul uit Moerbeke-Waas 
5. Luypaert Noëlla uit Eksaarde 
6. Van Hoye Jenny uit Moerbeke-Waas 

Enkele winnaars op de foto met Norbert Van Acker, onze sa-
mensteller van de fietszoektocht - Foto: Jean-Pierre De Rycke 
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 ACTIVITEITEN 

Op donderdag 5 december deed Arcelor Mittal 

Foundation mee aan de ‘Volunteer Day’, een in-

ternationale dag om het vrijwilligerswerk te pro-
moten. Alle medewerkers konden instappen in 

een viertal projecten, waaronder dit van Natuur-

punt, met als locatie het Heidebos in Moerbeke-

Wachtebeke. 
 

Lag het aan de opstekende Sinterklaasstorm of aan 

het feit dat dit vrijwilligerswerk wel degelijk buiten 

de kantooruren diende te gebeuren, feit is dat 
slechts twee personen en een fotograaf van Arcelor-

Mittal Gent rond 13 uur arriveerden op Parking 1. 

Eerst gaf Daniël Acke een kleine introductie over 

Natuurpunt, het Heidebos en het Life-project. Dan 
vertrok iedereen naar de varenvlakte om er de han-

den uit de mouwen te steken. Op deze vlakte was 

een gedeelte van de gemaaide varens vooraf door 

Marc Geerinck, met behulp van de ruggenlegger, op 
lange stroken gelegd. Het was voor de rest van de 

namiddag onze taak om deze varens met behulp 

van hark, riek en kruiwagen af te voeren en te ver-

strooien in de nabijgelegen bosranden. Ondertussen 
maakte de fotograaf de nodige foto’s, hier en daar 

vergezeld van de nodige uitleg. Het werk schoot, 

ondank de toenemende wind, goed op. Halfweg de 

namiddag had ook Marc Martens, na een fikse wan-
deling en geladen met koffie, fruitsap en koek, ons 

gevonden. Na een korte rustpauze én met één man 

meer werd de rest van de varens afgevoerd. Toen de 

duisternis begon te vallen zat het werk erop. Ook de 
mensen van ArcelorMittal waren tevreden met de  

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

geleverde prestaties en kregen een beter  zicht op 

de activiteiten van Natuurpunt in het Heidebos. 

 
Tijdens deze activiteit deed ik ook nog een opmer-

kelijke vondst. Tussen de verwijderde varens lag, 

half ingegraven , een bruin flesje van zo’n 20 cm 

grootte . Op de bodem stond alleen de vermelding 
“IXELLES 1938“. Zowaar een flesje van 75 jaar oud ! 

Na wat ‘gegoogel’ kwam aan het licht dat dit bier-

flesje werd gevuld in één van de vijf brouwerijen die 

gevestigd waren in Elsene (Ixelles) bij Brussel. Deze 
brouwerij, Brasseries Du Grandes d’Ixelles 

“IXELBERG” genaamd, stopte met brouwen in 

1969 . Ondanks het ontbreken van enige datum van 

oprichting, is op onderstaand flesetiket wel het jaar-
tal 1877 te zien. Zo werd deze vrijwilligersnamiddag 

uiteindelijk ook een zeldzame combinatie 

van natuurbeheer en archeologie, en dit in 

ons Heidebos! 

Vrijwilligersdag in het Heidebos  
ALEX DE WILDE, MEDEWERKER BEHEERTEAM 

Gemaaide varens werden opgeladen en afgevoerd -  Foto: Marc Martens 



 

 Van Hei naar Turf   

 BEDANKING 

Al 15 jaar lang zet  ArcelorMittal Gent haar deuren open voor het grote publiek tijdens de Open Bedrij-

vendag de eerste zondag van oktober. Tweejaarlijks laten ze die dag voorafgaan door een Milieuontmoe-

tingsdag waarop ze hun milieubeleid toelichten aan de omwonenden, lokale bewonersgroepen, milieura-
den, natuurverenigingen en het grote publiek. Dit jaar vond de Milieuontmoetingsdag plaats op zaterdag-

namiddag 5 oktober. De gewone Open Bedrijvendag vond plaats op zondag 6 oktober. Gespreid over die 

twee dagen bezochten ongeveer 2.800 geïnteresseerden het bedrijf. 
 

Tijdens de Milieuontmoetingsdag op zaterdag zorgden Natuurpunt Moervaart-Zuidlede en JNM Moervallei 

voor natuurgerichte kinderanimatie. De kinderen mogen immers uit veiligheidsoverwegingen het bedrijf 

niet mee in. Na afloop konden bezoekers ook nog iets blijven drinken in de cafetaria. Zo steunde ze mee 

een goed doel. Op zaterdag ging de opbrengst van de cafetaria naar Natuurpunt Moervaart-Zuidlede en 
JNM Moervallei, op zondag naar de MS-Liga Vlaanderen. 
 

Op vrijdag 20 november mochten we onze cheque ter waarde van 1000 euro oin ontvangst nemen bij 

ArcelorMittal Gent. We zullen het geld heel degelijk besteden voor de aankoop en het beheer van natuur 

in onze gemeenten!  

ArcelorMittal Gent bedankt  
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede en JNM Moervallei  
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Steek jij ook graag de handen uit de mouwen in de natuur? Natuurpunt Moervaart-Zuidlede is steeds op 
zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen om kleinere en grotere werken uit te voeren in onze natuur-

gebieden, om activiteiten te ondersteunen, om te gidsen in onze natuurgebieden, enz.  
Heb je interesse? Laat je horen bij Griet Buyse, 09 329 55 45, griet@heidebos.be of bij Marc Martens,  

09 345 78 63, marcmartens1953@hotmail.com   


