
 

 

DRIEMAANDELIJKS AFDELINGSTIJDSCHRIFT VAN NATUURPUNT MOERVAART-ZUIDLEDE - JG 22 NR 1 - februari 2022  

Van Hei naar Turf 

België-Belgique 

P.B. 

9185 Wachtebeke 

3/7195 

A
fg

i3
e

k
a

n
to

o
r 

W
a

ch
te

b
e

k
e

 -
 t

o
e

la
6

n
g

sn
u

m
m

e
r 

P
1

0
9

1
1

2
 

V
.u

. 
G

ri
e

t 
B

u
y

se
, 

S
ch

u
it

e
rs

tr
a

a
t 

3
4

 C
, 

9
0

3
1

 D
ro

n
g

e
n

 



 

 

   

 COLOFON 

2 

Van Hei naar Turf   

Het  lidgeld van Natuurpunt  

bedraagt 30 euro per gezin. Als lid 

krijg je het 6jdschri3 Natuur.blad en 

dit afdelings6jdschri3, geniet je van 

een aanzienlijke kor6ng op pro-

ducten uit de Natuurpunt Winkel en 

neem je gra6s deel aan geleide 

wandelingen. Over deze en nog  

andere voordelen die je hebt als 

Natuurpuntlid, lees je meer in  

Natuur.blad of op 

www.natuurpunt.be. Leden kunnen 

zich abonneren op Natuur.focus, 

het natuurhistorisch 6jdschri3 en/

of Natuur.oriolus, het 6jdschri3 

over vogels. Een abonnement voor 

één van beide kost 10 euro boven-

op het lidmaatschap, voor beiden 

samen 17 euro. Lidgeld en / of 

abonnementsgeld kan je storten op 

IBAN: BE17 2300 0442 3321 met 

vermelding van naam of lidnummer 

(voor de hernieuwingen) en  

Natuur.focus en / of Natuur. oriolus 

(voor de abonnementen).  

Griet Buyse,  Sabine De Pauw, Gert 

Du Cheyne, Marc Geerinck, Anne-

mie Philips, Karel Schoonvaere, Ilse 

Theunis, Peter Wesemael   

 

Foto’s: zie binnenin 6jdschri3 

Foto voorpagina:  

Winter in het Heidebos  

Foto:  Gert Du Cheyne  

Sabine De Pauw en Griet Buyse  

Griet Buyse, Schuiterstraat 34C, 

9031 Drongen, 09 329 55 45, 0478 

23 22 19, griet.buyse@gmail.com 

 

 

 

Steun de projecten  van Moervaart-

Zuidlede. Een gi3 is fiscaal a3rek-

baar vanaf 40,00 euro (alle gi3en in 

één jaar aan Natuurpunt vzw wor-

den samengeteld).  

 

Rekeningnummer IBAN BE56 2930 

2120 7588 van Natuurpunt Beheer 

vzw.  

 

Vermeld één van onze  

projectnummers:  

• Moervaart-Zuidlede   3617 

• Heidebos               6636 

• Turfmeersen        6113 

• Reepkens    6119 

• Zandberg    6668 

Lidgeld Werkten mee 

Foto’s 

Samenstelling & layout 

Redac6eadres 

Steun 
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Van Hei naar Turf   

Heidebos viert feest! 
 

Beste leden,  

 

Twee keer heuglijk nieuws uit onze afdeling!  

 

Een streepje geschiedenis  

 

Eind 1996 kon het toenmalige Natuurreservaten, nu Natuurpunt, 

niet minder dan 127 hectare van het Heidebos verwerven. Kort 

daarna, in 1997 werd het Heidebos voor het eerste in jaren  

geopend voor het publiek. Je telt correct: het Heidebos viert in 

2022 zijn 25ste verjaardag! Intussen is het Heidebos meer dan 

verdubbeld in oppervlakte. Voor de natuur een opsteker van 

formaat!   

 

Onze afdeling van Natuurpunt biedt je dit jaar een ruim aanbod 

aan ac6viteiten aan om het Heidebos te ontdekken.  

We hopen je te mogen verwelkomen!  

 

 

Kersvers babynieuws uit het Heidebos  

 

In het Heidebos is eind januari een (eerste) kalNe geboren. En normaal gezien is er nog een kalNe op 

komst. Dat is heel mooi nieuws. Toch waarschuwt Natuurpunt Moervaart-Zuidlede de bezoekers om ver 

uit de buurt van het kalNe en de andere koeien te blijven.  

 

De Gallowayrunderen zijn geen agressieve dieren. Als ze toch aanvallen, komt dit omdat ze zich bedreigd 

voelen. Daarom is het belangrijk dat bezoekers geen bedreiging vormen voor hen.  

 

Natuurpunt hing aan alle ingangen van het Heidebos waarschuwingsborden uit. Deze infoborden  

informeren de bezoekers wat men het beste doet als je de moederkoe, het kalNe of de andere runderen 

tegenkomt in het bos. Zoals je op onderstaande foto kan zien, wordt het jonge dier meteen geflankeerd 

door de andere dieren. Ins6nc6ef omringen én verdedigen de andere dieren het nieuwe leven in het bos.  

We vragen iedereen om zich goed aan de toegankelijkheidsregels te houden.  
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Programma 

Winterse ontmoe,ng in het Heidebos  

Gevolgd door algemene ledenvergadering  

Zondag 20 februari  

Bij aanvang van het nieuwe jaar organiseren wij tradi6e-

getrouw een algemene ledenvergadering waar alle leden 

welkom zijn. 

Dit jaar nemen we onze leden mee op wandel door een 

winters Heidebos. Tijdens de wandeling overlopen we 

kort hoe 2021 was en blikken we vooruit naar 2022.  

Beheer, biodiversiteit alsook financiële aspecten van onze 

afdeling komen aan bod. 

In 2022 vieren we nl. 25 jaar Heidebos! Het wordt dus 

een jaar vol speciale ac6viteiten rond dit gebeuren. 

Na de wandeling ronden we af aan de boshut waar we 

gezellig kunnen napraten bij een drankje. 

Ben je bestuurslid, vrijwilliger, sympathisant, donateur of 

ben je gewoon geïnteresseerd in de lokale werking van 

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede?  

Schrijf je dan in om deel te nemen. Van harte welkom! 

Tijdig inschrijven is noodzakelijk! 

Inschrijven via www.heidebos.be/calender 

Honden zijn op deze wandeling niet toegelaten. 

Wanneer: 20 februari 2022, 10u-12u  

Afspraakplaats: Heidebos, Parking 2, Knokkestraat,  

Wachtebeke 

Begeleider en meer info: Gert Du Cheyne, 09 345 83 33, 

gert@heidebos.be of Marc Martens, 09 345 78 63, 

marc.martens@outlook.com 

***** 

 

In het spoor van de Galloways  

Zondag 6 maart 2022  

 
Ook dit jaar leidt onze conservator Gert Du Cheyne ons 

weg van de geijkte wandelpaden en kiezen we resoluut 

voor de smalle paadjes van de Galloways.  

Door het kreupelhout zoeken we deze aaibare  

mede-beheerders van het Heidebos. 

Na de wandeling is er gelegenheid tot een drankje en 

gebak in de boshut. 

Tijdig inschrijven is noodzakelijk! 

Inschrijven via www.heidebos.be/calender 

Honden zijn op deze wandeling niet toegelaten. 

Wanneer: 6 maart 2022, 14u-16u30  

Afspraakplaats: Heidebos, Parking 2 (kant Wachtebeke) 

Begeleider: Gert Du Cheyne  

Meer info: Gert Du Cheyne, 09 345 83 33, 

gert@heidebos.be of Marc Martens, 09 345 78 63, 

marc.martens@outlook.com 

***** 

 

Ac,viteiten voorjaar 2022  
Inschrijven verplicht bij de ac�viteiten  
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Op kraambezoek bij de reigers in Puyenbroeck  

Zondag 20 maart 2022  

Reigers maken grote nesten hoog in de bomen, die ze 

ieder jaar opnieuw gebruiken. Ze broeden in kolonies. 

Ook in Puyenbroeck is zo een kolonie. Ze eten vis, maar 

ook allerlei andere kleine dieren. Ze zijn verwant aan de 

Zilverreiger, Roerdomp, Kwak en Woudaap. Tijdens deze 

wandeling kom je dit alles en nog veel meer te weten 

over deze prach6ge vogels. Als je ze goed wil zien, is een 

verrekijker handig. Stevige wandelschoenen zullen ook 

van pas komen. De wandeling duurt ongeveer twee uur. 

Deze wandeling wordt georganiseerd samen met het  

Provinciaal domein Puyenbroeck.  

Inschrijving verplicht via: 09 342 42 17  

puyenbroeck.educa,e@oost-vlaanderen.be  

Wanneer: 20 maart 2022, 14u-16u  

Afspraakplaats: Ingang Sportcomplex Parking 2 Provinci-

aal domein Puyenbroeck, Stenenbrug, 9185 Wachtebeke 

Begeleider: Maatje den Herder  

 

***** 

 

 

 

Vroegochtendwandeling in het Heidebos  

Zondag 1 mei 2022 

Leer je graag vogelgeluiden kennen zoals tjif tjaf,  

winterkoning, boomklever, zwartkop, vink, roodborstje, 

grasmus, specht. Welke vogels zijn het vroegste uit de 

veren en welke zijn de langslapers? Een vroegochtend-

wandeling is het ideale moment om dit te beleven. 

Natuurlijk gaat het niet alleen om vogels maar ook over 

de ontwakende natuur. Het is nog vroeg maar misschien 

krijgen we de eerste vlinders te zien! 

Super genieten dus van de s6lte en ook van de prach6ge 

geluiden. Kleed jullie warm aan want vlak voor de zon 

opgaat kan het nog kil zijn!  

Honden zijn op deze wandeling niet toegelaten. 

Tijdig inschrijven is noodzakelijk! 

Inschrijven via www.heidebos.be/calender 

Wanneer: 1 mei 2022, 5u30 tot 8u 

Afspraakplaats: Heidebos, Parking 2 (kant Wachtebeke) 

Begeleider en meer info: Gert Du Cheyne, 09 345 83 33, 

gert@heidebos.be  

***** 

Hommelwandeling in het Provinciaal Domein 

Puyenbroeck Zondag 28 mei 2022 

Voor meer info: pagina 13 

Maandelijkse werkdagen op 

zaterdag en maandag  

 

Elke maand vinden twee 

werkdagen plaats:  

elke tweede zaterdag van de 

maand en elke vierde  

maandag van de maand.  

 

We verwelkomen je heel 

graag! We zorgen ervoor dat 

het gezellig en veilig (samen)

werken is!   

 

Meer info op pagina 14. 
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Natuur.Ambassadeur 

Het Heidebos wordt door veel bezoekers geprezen, 

zeker in deze Corona-,jden. Daar is Natuurpunt 

Moervaart-Zuidlede natuurlijk erg blij mee.  

Ons beheerteam werkt op regelma,ge basis,  

zoniet dagelijks, aan grote en kleine projecten om 

de diversiteit van planten en dieren terug op punt 

te krijgen en zelfs te verbeteren. Helaas zijn er ook 

al,jd bezoekers die het niet zo nauw nemen met 

onze regels.  

 

Afspraken voor de natuur  

Het Heidebos is een natuurgebied, dus niet zomaar 

een plek waar je alles kan doen dat je wil. Bij een 

natuurgebied horen een aantal regels. Zo vraagt 

Natuurpunt om niet voorbij de poortjes te gaan met 

fietsen, honden en andere gezelschapsdieren.  

Het centrale deel is immers rustgebied voor onze 

plaatselijke fauna en flora, waar iedereen via onze  

5 bewegwijzerde wandelwegen steeds van kunnen 

genieten.  

 

Respect voor mens en dier  

Die afspraken zijn er om onze diverse, tere natuur, 

waarvoor we druk in de weer zijn, te beschermen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben namelijk grondbroeders, zoals de boom-

leeuwerik, nachtzwaluw, boompieper,… Deze legt 

zijn eitjes niet in een nest in een boom, maar op of 

aan open vlaktes op de grond. In 2020 bijvoorbeeld 

is bij velen van onze grondbroeders het eerste legsel 

vernie6gd door overenthousiaste bezoekers.  

We hebben het hele jaar door reetjes in ons bos,  

zij hebben uiteraard ook recht op hun eigen stekje. 

Vooral wanneer er reekalNes zijn, is het opleSen 

geblazen. Het is levensgevaarlijk voor dat reekalNe 

als onze geur wordt waargenomen, de ouders gaan 

het dan verstoten. Buiten het kalNes-seizoen willen 

de grotere reeën uiteraard hun rustplaatsen  

benuSen, om even van de drukte van de wandelaars 

te ontsnappen. Daarom vragen we alle bezoekers 

ook om geen meters van het pad af te wijken, om je 

behoe3e te doen of wat dan ook. Onze geuren  

verwarren de vaste Heidebos-bewoners, dat brengt 

onnodige stress mee. We starten binnenkort ook 

met een nieuwe reeks in ons magazine, waar je veel 

kan bijleren van onze plaatselijke fauna en flora, dus 

gaan we de details over onze bewoners daar in laten 

bespreken.  

 

 

 

 

Natuur.Ambassadeurs on the road in het Heidebos  
 

TTUVW: IXVT TYTZ[\V 

OP SOMMIGE  

PLAATSEN.  
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Ruim aanbod recrea,emogelijkheden  

Voor al deze redenen vragen we ook om enkel  

onze bewegwijzerde wandelwegen te volgen. 

 We hebben momenteel 5 mooie wandellussen die 

door ons gebied lopen, waarvan er 3 fiets- en  

gezelschapsdiervriendelijk zijn. Op deze 3 wande-

lingen, en overal in ons land, wordt wel gevraagd 

om je hond, of ander gezelschapsdier, steeds  

aangelijnd te houden, aan een niet te lange lijn, 

zodat ook zij op het wandelpad blijven.  

 

Onze Natuur.Ambassadeurs 

We hebben al een 6jdje een aantal vrijwilligers die 

bezoekers aanspreken die het niet zo nauw nemen 

met de regels in het Heidebos. Soms is dat onwe-

tend, vaak is dat helaas erg bewust. We wijzen  

uiteraard niemand alleen maar met de vinger,  

we leggen ook telkens waarom iets kan of niet kan. 

Helaas wordt dit niet steeds in dank afgenomen, 

maar we doen het allemaal met de beste bedoelin-

gen. Zoals ook sommige wandelaars die even van 

het pad afwijken om naar iets moois te kijken, ook 

soms de nietsvermoedende wandelaar met hond in 

het gebied waar de hond niet in mag, die fietser 

die na veel moeite door het hekje geraakt is om 

weer rechtsomkeer te moeten maken omdat hij 

daar niet mag zijn,... Om het allemaal wat officiëler 

te maken, hebben we momenteel twee  

Natuur.Ambassadeurs (lees NatuurPuntAmbassa-

deurs) die hun vrije 6jd heel graag in het bos 

 doorbrengen, en tevens ac6ef zijn in het beheer. 

Zij staan jullie graag bij in het begrijpen van het 

waarom, zij zeSen jullie graag weer op het juiste 

pad, zij luisteren graag naar de ervaringen van alle 

bezoekers in ons geliefde Heidebos, zij vertellen 

jullie graag een weetje, ...  

 

Binnenkort hopen onze 2 ambassadeurs steun te 

krijgen van nog een aantal extra vrijwillige  

Natuur.Ambassadeurs, die op hun beurt ook hun 

best gaan doen om jullie zo goed mogelijk te  

helpen. Intussen zijn Marc en Ilse herkenbaar aan 

hun naamkaartje dat in de wind wappert,  

op zonnige dagen ook aan hun zwarte t-shirt met 

Natuurpunt logo.  

En wie weet wat de toekomst nog gaat brengen…  
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Help jij mee onze padden te beschermen?  
 

TTUVW: A[[T^\T PY\X\_V 
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Natuurpunt Moervaart-Zuidlede organiseert in 

2022 haar zesde paddenoverzet in Beervelde, 

Lochris, en Zaffelare. Ook Wachtebeke springt 

weer mee op de kar voor de padden.  

De ac,e gaat door van 11 februari tot 28 maart.    

 

Begin februari organiseerde Natuurpunt Moervaart

-Zuidlede een infomomen6. Maatje den Herder 

deed ons de geheimen van de amfibieën uit de 

doeken. Maatje lichSe ook toe hoe de padden-

overzet  

prak6sch verloopt.  

 

Waar zeAen we diertjes over in Lochris,?   

Boskapellaan, Brandstraat-Bosmansdreef, 

 Oude Veldstraat,  Poelinckstraat, Boskallaan  

en de Nieuwstraat.  

 

Wil je graag nog aansluiten om te helpen, dan krijg 

je via e-mail en ter plaatse nog een woordje uitleg. 

De gemeente Lochris6 zorgt voor onze veiligheid 

via goed verlichte nadarhekkens, snelheidsbeper-

kingen en een aangepast verkeersreglement. 

Padden van de Langelede  

Ook in Wachtebeke, langs de Langelede (tussen de 

Dennenlaan en de toegang tot het Kloosterbos) 

worden padden overgezet. In Wachtebeke verle-

nen de milieuraad en de gemeente Wachtebeke 

extra steun voor deze ac6e.  

 

Wil je zelf helpen om in jouw straat de padden en 

salamanders veilig de straat over te helpen, en kon 

je niet op de info-avond zijn?   

 

Meld je aan als vrijwilliger via  

natuurpunt.lochris6@heidebos.be en geef aan 

welk gebied je voorkeur geniet.  

Vermeld je adres en telefoonnummer.  

 

Meer informa,e  

Anne-Marie Philips 

natuurpunt.lochris6@heidebos.be 

Wie springt in de bres voor onze padden?  
 

TTUVW: A[[T^\T PY\X\_V     F`W`’V: NaWZbT A[c Madb` 
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Restaurant De Moervaarthoeve 

 
Peene 5b  

9185 Wachtebeke 

09 342 77 61  

 

Welkom in De Moervaarthoeve!  
 
Geopend van woensdag tot en met zondag.  

Gesloten op maandag en dinsdag.  

 

Speelhoek en speeltuin, terras en tuin.  

Ligging dichtbij het Heidebos.  
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 Heidebossprokkel 

Er gebeuren de laatste jaren ook mooie dingen 

ten zuiden van het Heidebos, namelijk in de  

Moervaartvallei met onder andere. onze natuur-

gebieden de Reepkens, Turfmeersen en Etbos.  

 

Het verschijnen van de bever en vooral de oSer 

haalden al het landelijke nieuws. Ook het vermel-

den waard zijn de broedgevallen van zwarte en 

rode wouw, zeker in Vlaamse context. En dan heb-

ben we het nog niet gehad over de pleisterende 

zeearenden aan de Turfmeersen! 

 

De klepper is toch wel de juveniele bastaardarend 

van het najaar 2021 nabij de Turfmeersen. Het is 

pas de twaalfde, met zekerheid vastgestelde, 

waarneming in België!  

De eerste bastaardarend in België betrof een  

afgeschoten – was toen normaal in die jaren -  

onvolwassen vrouwtje op 24/11/1907 in Sars-la-

Bruyère in Henegouwen. Dichter bij ons waren er 

ook waarnemingen dit te Oostakker in 1943, Eeklo 

in 1960 en Assenede in 1962, allemaal 6jdens de 

herfstperiode. Nagenoeg alle waarnemingen gaan 

over doortrekkende overvliegende vogels.  

 

Het exemplaar in de Moervaartvallei is één van de 

weinige pleisterende vogels, wat deze waarnemin-

gen nog unieker maakt. Het verspreidingsgebied in 

Europa loopt van de regio Kaliningrad aan de Oost-

zee, over Noordoost Polen, de Bal6sche staten, 

Wit-Rusland, Rusland, Oekraïne, Moldavië en  

Roemenië. 

Heidebossprokkel loert over de grenzen…  

de dastaardarend in de Moervaartvallei 
 

TTUVW: GTbW DZ CYTg[T       

Bastaardarend tussen de kraaien - Foto: Kurt De Meulemeester 

10 
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 Heidebossprokkel 

De bastaardarend is een compacte donkere arend 

met een vleugelspanwijdte tussen 1,5 en 1,8  

meter. Bij jonge vogels vallen vooral de wiSe  

vlekken op de rug en vleugels op. De determina6e 

van deze soort is niet zo eenvoudig want de  

verwante schreeuwarend lijkt sprekend op de  

bastaardarend. De Engelstalige benaming van  

beide soorten illustreert dit mooi: greater spoSed 

eagle (bastaardarend) en lesser spoSed eagle 

(schreeuwarend). Dat beide soorten het blijkbaar 

ook moeilijk vinden om elkaar te onderscheiden 

zijn de hybriden of kruisingen tussen de beide 

soorten waar de verspreidingsgebieden van beide 

soorten elkaar overlappen, zoals in Polen. Deze 

hybridisa6e vormt toch wel een bedreiging voor de 

bastaardarend daar deze veel minder voorkomt 

dan de schreeuwarend. In het West-Palearc6sch 

gebied wordt de popula6e van de bastaardarend 

geschat op 1000-tal broedparen terwijl van de 

schreeuwarend is dat 14 000.  

 

De discussie bij de vogelaars in de Moervaartvallei 

ging dan ook over: is dit een zuivere bastaardarend 

of een hybride bastaard x schreeuwarend?  

Enkele foto’s van de vogel werden naar de wereld-

vermaarde roofvogelkenner, Dick Forsman uit Fin-

land gestuurd om uitsluitsel te geven. Hij beves6g-

de volmondig dat het wel degelijk een bastaard-

arend is. 

 

Waarom treffen we nu juist in de Moervaartvallei 

deze arend aan? Wel, de bastaardarend houdt van 

bossen die worden afgewisseld met open water, 

moerassen en naSe weilanden. Hij jaagt bij  

voorkeur in deze open voch6ge gebieden.  

NieSegenstaande zijn formaat, bestaat zijn voedsel 

uit eerder kleine prooien zoals woelmuizen, raSen, 

mollen, kikkers, maar ook meerkoeten en eenden. 

Het is uitkijken naar wat moois er ons nog allemaal 

te wachten staat in onze regio! 

Bastaardarend tussen - Foto: Gert Du Cheyne 

Adres  
Dorp-Oost 133 

9080 Lochris6  

 

Contact  
Tel. 09/ 355 57 55 

Fax 09/ 355 54 05 

info@drinksdeclercq.be   

Openingsuren  
maandag-vrijddag: 8u30-19u 

zaterdag: 8u30-18u30 

zondag: 9u-12u  
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Werken in het Heidebos 

Natuurpunt dunt op twee plaatsen in het Heidebos 

een dennenbos uit. De grove dennen zijn een zes,g-

tal jaar oud. Grove den is een van onze weinige  

inheemse naaldbomen. Ze werden in het verleden 

nooit uitgedund. Ze staan te dicht bij elkaar waar-

door erg weinig planten en struiken onder de  

dennen kunnen groeien. De stammen die wegge-

haald worden uit het bos worden ,jdelijk gestapeld 

aan Parking 1. 

 

(Uit)dunnen?  

Op basis van een zorgvuldige selec6e kappen we hier 

een aantal bomen. Door deze bomen weg te halen, 

komt meer licht tot op de bodem van het bos. Dat 

zonlicht hebben planten en struiken hard nodig om 

te kunnen groeien. Door af en toe te kappen in een 

bos (ook wel dunnen genoemd) zorgen we dat de 

monotone stukken naaldbos uit het verleden door-

broken worden.  

 

Robuust bos  

Zo wordt het bos robuuster en meer bestand tegen 

het wijzigend klimaat. De kappingen zijn nodig om 

meer Europees beschermde natuur te krijgen.  

De werken maken deel uit van een natuurbeheerplan 

dat voor het Heidebos is opgesteld voor de komende 

24 jaar.  

 

Varia,e troef  

Door deze werken komt weldra meer ruimte voor 

inheemse bomen en struiken en er ontstaan open 

plekken in het bos. Bijzondere insecten zoals de  

kleine vuurvlinder en het bruin blauwtje zullen hier 

ook van profiteren. Maar ook vogels zoals de  

boomleeuwerik en boompieper houden van meer 

openheid in het bos. Het is ook aangenamer  

wandelen in een bos met meer varia6e, met oudere 

en jongere bomen,  naald- en looiomen, struiken, 

dichtere en meer open begroeiing en panorama’s.  

 

Hinder  

Tijdens en vlak na de werken kan het wel even 

schrikken zijn wanneer de dennen net gekapt zijn,  

maar dit zal spoedig verbeteren. Er kan 6jdelijk ook 

wat hinder zijn voor de bezoekers, waarvoor onze 

excuses. Blijf zeker op de aangeduide paden. Na de 

exploita6e vinden herstel- en opruimwerken plaats, 

zodat de wegen terug hun oorspronkelijke staat krij-

gen en dit mooie bos weer op adem kan komen.  

 

Dunnen in het bos  

TTUVW: Gb\TW BZgVT, Mabd GTTb\[dU, IXVT TYTZ[\V  

Foto’s: Hazenpootje (Ilse en Marc)  

Bruin blauwtje (Maxime Fajgenblat) 



 

 

 

Van Hei naar Turf   

13 

Hommelexcursie 

We gaan ,jdens de Week van de Bij samen op 

zoek naar hommels. Je maakt op deze  wandeling 

kennis met onze pluizigste wilde bijen en leert 

heel wat over hun levenswijze en rela,e met  

bepaalde planten.  

 

Dat het belangrijke bestuivende insecten zijn wist je 

waarschijnlijk al, maar had je al van de lang-tongen 

en kort-tongen gehoord? Ook leren we je hoe je de 

verschillende soorten hommels kan herkennen: de 

steenhommel, akkerhommel of boomhommel  

zullen geen mysterie meer voor je zijn… en wie 

weet krijgen we zelfs zeldzame soorten zoals de 

indrukwekkende rode koekoekshommel te zien! 

 

 

 

Rond het sportcomplex Puyenbroeck liggen 

enkele graslanden en zonnige bosranden 

met tal van bloeiende planten waar  

hommels verlekkerd op zijn. De gewone 

rolklaver is bijvoorbeeld erg gegeerd onder 

de steenhommels, die zeer vluch6g te werk 

gaan. Rode klaver is favoriet bij de iets  

tragere akkerhommels.  

 

De gewone smeerwortel is dan weer een 

ideale nectar plant voor veel hommel-

soorten. Maar niet alle hommels kunnen 

tot bij die nectar, en zij durven dan wel 

eens “nectar roven”.  

 

Je maakt kennis met de in6eme rela6es in 

de omgeving, de iets minder aardige  

parasieten en kortom, het leven van onze 

pluizige vriendjes. 

 

Wanneer  

28 mei 2022 van 14u tot 17u  

Plaats van afspraak 

Provinciaal domein Puyenbroeck, Parking 2,  

Stenenbrug 43, Wachtebeke  

Begeleider  

Karel Schoonvaere, 0494 62 07 12,  

karel.schoonvaere@gmail.com  

Hommelwandeling in Puyenbroeck 
 

TTUVW: KabTX SdY``[laTbT 
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Onze werkdagen 

Steek jij ook de handen uit de mouwen?   
 

Elke maand vinden twee werkdagen plaats:  

elke tweede zaterdag van de maand en elke vierde maandag van de maand.  

We verwelkomen je heel graag! We zorgen ervoor dat het gezellig (samen)werken is!  

Meer info en inschrijven bij onderstaande personen.  

 

Aanspreekpunt voor de maandagen: Thierry Van Driessche, 

thiery.van.driessche@telenet.be  

Aanspreekpunt voor de zaterdagen: Marc Geerinck, 0473 33 50 38 of  

(algemeen) Annemie Philips, 0494 15 28 54, beheer.heidebos@gmail.com 

 

Er staan vaak erg gevarieerde werken op het programma van onze werkdagen.  

Afslui6ngen herstellen, bomen knoSen, hout sorteren en zagen, infrastructuur  

kuisen en herstellen, werken aan de poel, maaisel afvoeren, maaien, Amerikaanse  

vogelkers verwijderen, vervallen koterijen opruimen, afslui6ng vrijmaken van  

overhangende struiken,…  

 

Twee dingen zijn zeker: vele handen magen het werk licht(er) en samen werken in de  

natuur is gezellig! Dank aan al wie heel soms of vaak een handje komt toesteken!  

Geniet mee van de foto’s!  (Foto: Marc Martens)  
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Turfmeersen en Heidebosnieuws 

Op stap in en rond de Turfmeersen 
Terugblik wandeling zondag 23 januari  
 

F`W`’V: PTWTb WTVT^aTX 

In december werden de laatste  

gemaaide varens afgevoerd van op de 

grote varenvlakte. Tijdens een van de 

werkdagen werden ook houtstapeltjes 

gemaakt voor de levendbarende  

hagedis. We gebruikten daarvoor vooral 

berkjes, allemaal takken en stukken  

bomen die al op de grond lagen.  

De levendbarende hagedis zal binnenkort 

lekker van het zonnetje kunnen genieten. 

En natuurlijk zijn de vogeltjes en insecten 

ook welkom in deze houtstapeltjes.  

 

Aan al onze vrijwilligers een  

welgemeende "DANK JE WEL" voor jullie 

hulp in onze natuurgebieden in dit toch 

wel moeilijke en rare jaar!  
Foto’s: Ilse Theunis  



 

 

 

                               Volg jij onze Facebookpagina?           

             www.facebook.com/natuurpuntmoervaartzuidlede/ 

Triks  
 

Schoonheidszorg  

op maandag  


