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Van Hei naar Turf   

Het  lidgeld van Natuurpunt  

bedraagt 30 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  

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 tijdschrift en/

of Natuur.oriolus, het tijdschrift 

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,  Herwig De Brucyker, 

Sabine De Pauw, Gert Du Cheyne, 

Martine Macharis, Annemie Philips  

 

Foto’s: zie binnenin tijdschrift 

Foto voorpagina: 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 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  

projectnummers:  

• Moervaart-Zuidlede   3617 

• Heidebos               6636 

• Turfmeersen        6113 

• Reepkens    6119 

• Zandberg    6668 

Lidgeld Werkten mee 

Foto’s 

Samenstelling & layout 

Redactieadres 

Steun 
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Van Hei naar Turf   

Wij zijn op zoek naar extra vrijwilligers!  
 

Wil jij ook wat vrije tijd schenken aan de natuur in je omgeving? 
 
Dan is een van volgende taken misschien wel iets voor jou:   
 soep maken en wafels bakken op activiteiten  
 lay-outen van ons tijdschrift “van Hei naar Turf” 
 4 x per jaar ons tijdschrift bussen in delen van gemeenten Lochristi, Wachtebeke en 

Moerbeke 
 een artikel schrijven over de lokale natuur in het tijdschrift 
 een groep gidsen en je kennis en weetjes overbrengen over vlinders, wilde bloemen, 

insecten, …  
 de praktische kant van een van onze activiteiten voorbereiden en in goede banen 

leiden  
 ben je goed thuis in bepaalde soorten dieren of planten, dan kan je deze helpen in-

ventariseren 
 cake en koffie verzorgen op een werkdag of in de boshut bij een activiteit 
 afsluiting en rasters controleren, herstellen en vrijhouden van bramen en varens, 2-

tal keer per jaar 
 wandelpaden onderhouden, o.a. vrijhouden, bewegwijzering aanbrengen, herstellen 
 bramen en omgevallen bomen verwijderen 
 berkjes verwijderen op heidepercelen 
 tractor en groot materieel onderhouden, o.a. smeren, nazicht, laswerk, kleine her-

stellingen  
 en nog vele andere kleinere en grotere taken binnen onze vereniging …  
 
Wil je hier ook bij helpen? Een uurtje of een hele dag, samen met andere vrijwilligers de 
handen uit de mouw steken? Of werk je liever alleen?  
 
Stuur een mailtje of telefoneer naar Annemie Philips (a.m.philips@gmail.com, 0494 15 28 
54), of Griet Buyse (griet.buyse@gmail.com, 0478 23 22 19), We geven je graag een 
woordje uitleg.   
 
De meeste werken en activiteiten gaan door in en 
rond het Heidebos of doe je van thuis uit.  
 
Alle hulp is welkom!  
We kijken ernaar uit je te mogen ontmoeten.  
 
Het vrijwilligersteam van  
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede  
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Programma 

Vroegochtendwandeling in het Heidebos  

Zondag 8 mei  

Wil je graag vogelgeluiden horen en leren kennen zoals 
tjiftjaf, winterkoning, boomklever, zwartkop, vink, specht, 
roodborstje, grasmus? Misschien zit er ergens een nach-
tegaal of een zanglijster? Een vroegochtendwandeling 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! 

Kom genieten van de stilte van het bos maar ook van de 
prachtige geluiden. Kleed jullie warm aan want vlak voor 
de zon opgaat kan het kil zijn! 

Tijdig inschrijven is noodzakelijk! 

Inschrijven via www.heidebos.be/calender 

We voorzien na de wandeling een lekker ontbijt voor wie 
dat wenst: 2 koffiekoeken en koffie/thee à volonté voor 
10€ per persoon.  

Wil je je ontbijt reserveren? Stort dan x aantal keer 10€ 
ten laatste tegen woensdag 4 mei 2022 op rek. nr van NP 
Moervaart-Zuidlede, BE47 0012 0485 4780 met  
vermelding van “uw naam - aantal x ontbijt 8 mei”. Schrijf 
je wel eerst in, zodat je zeker bent dat er nog plaats is. 

Honden zijn op deze wandeling niet toegelaten. 

Wanneer: zondag 8 mei 2022, 5u30 - 8u  

Afspraakplaats: Heidebos, Parking 2, Knokkestraat,  

Wachtebeke 

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

gert@heidebos.be  

Mossenwandeling 
Zondag 15 mei 2022  
 
In het Heidebos leven er, naast paddenstoelen en varens, 
ook minder gekende sporenplanten. Tijdens een wande-
ling ontdekken we mossen en korstmossen. Deze 2 groe-
pen hebben een totaal verschillende leefwijze. Wil je er 
kennis mee maken, schrijf dan in en sluit aan.  
 
Tijdig inschrijven is noodzakelijk! 
Inschrijven via www.heidebos.be/calender 

Honden zijn op deze wandeling niet toegelaten. 

Wanneer: 15 mei 2022, 14u-16u30  

Afspraakplaats: Heidebos, Parking 1 (Keizershoek, kant 

Moerbeke) 

Begeleider en meer info: Marc Martens, 09 345 78 63, 

0468 300 310, marcmartens1953@hotmail.com 

Hommelwandeling 

Zondag 28 mei 2022  

We gaan tijdens 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 relatie met bepaalde planten.  

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  

Activiteiten voorjaar 2022  
Inschrijven verplicht bij de activiteiten  

Zanglijster - foto Natuurpunt 

mailto:karel.schoonvaere@gmail.com
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Turfmeersen op z’n zondags, met onderzoek 

van het leven in het water  

Zondag 12 juni 

Na een wandeling door de Moervaartdepressie komen 
we in het natuurgebied de Turfmeersen. Daar staat  
begin juni een massa aan kleurrijke bloemen van schrale 
weiden in bloei. We genieten eerst van dit uitzonderlijk 
spektakel. 

Daarna richten we onze blik op de Moereloop. Hierin 
vinden we een allegaartje aan diertjes: dikkopjes, water-
kevers, libellenlarven, salamanders,…  
Met schepnetjes brengen we die boven. In bakjes kunnen 
we die dan goed bekijken voor we ze terugzetten. 

Afsluiten in de schuur kan met een natje en een droogje 
om de reservatenkas wat te spijzen. Opmerking: Honden 
worden op deze wandeling niet toegelaten.  
 
Tijdig inschrijven is noodzakelijk! 
Inschrijven via www.heidebos.be/calender 

Wanneer: 12 juni 2022, 14u-16u30  

Afspraakplaats: Terwestbrug (einde Pryckestraat), 9180 

Moerbeke   

Begeleider en meer info: Marc Martens, 09 345 78 63, 

0468 300 310, marcmartens1953@hotmail.com 

Midzomernacht in het Heidebos  

Zaterdag 18 juni 

Denk je dat er bij het vallen van de duisternis en nadien, 
niets te beleven valt in de natuur? Overtuig jezelf van het 
tegendeel met deze geleide sfeervolle avondwandeling.  

De kans is groot dat we uilen en ander nachtleven  
kunnen observeren. Op het einde laat de Nachtvlinder-
werkgroep Waasland ons zien welke “motten” er ‘s 
nachts allemaal rondfladderen in het Heidebos. 

Er kan nagepraat worden rond en in de boshut aan de 

open haard over de waarnemingen. Het is er gezelligheid 
troef met o.a. frisdrank, Gageleer (bio streekbier van 
Natuurpunt) en koffie.  

Opmerking: Honden worden op deze wandeling niet toe-

gelaten. 

Tijdig inschrijven is noodzakelijk! 
Inschrijven via www.heidebos.be/calender 

Wanneer: 18 juni 2022, 21u-22u30  

Afspraakplaats: parking 2, Heidebos, Knokkestraat 

Wachtebeke  

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

gert@heidebos.be  

Vlinderwandeling in het Heidebos  

Zondag 17 juli 

Tijdens de maand juli organiseert Natuurpunt  een vlin-
dertelling. Iedereen kan daar aan meedoen.Tijdens deze 
wandeling ontdekken we het wondere leven van deze 
boeiende fliereflotters. We kijken ook uit naar de soorten 
die in het Heidebos hun gepaste biotoop vinden. 

Opmerking: Honden worden op deze wandeling niet toe-

gelaten 

Tijdig inschrijven is noodzakelijk! 
Inschrijven via www.heidebos.be/calender 

Wanneer: 17 juli 2022, 14u-16u30  

Afspraakplaats: Heidebos, Parking 1 (Keizershoek, 9180 

Moerbeke) 

Meer info: Marc Martens, 09 345 78 63, 0468 300 310, 

marcmartens1953@hotmail.com 
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Paddenoverzetacties 

Na de winter gingen overal in Vlaanderen  
honderden vrijwilligers op pad om op heel veel 
plaatsen padden, kikkers en salamanders over 
onze drukke straten heen te loodsen.  
En zo gebeurde in Lochristi op verschillende plek-
ken. Ook in Wachtebeke langs de Langelede werd 
geteld en geholpen.  
 
Verschillende mensen gingen vele avonden na  
elkaar op zoek of ze dieren konden helpen, ze  
telden hoeveel diertjes ze overgezet hebben en 
helaas ook hoeveel slachtoffers ze vonden.  
 
Bij het afronden van de paddenoverzetacties, valt 
op dat de cijfers minstens één derde lager zijn dan 
andere jaren. Dit fenomeen zien we over heel 
Vlaanderen. De kwakkelende winter zal daar niet 
vreemd aan zijn: superdroog en koude nachten.  
Een topdag viel op een heel vroeg moment, op 16 

februari. Alle vrijwilligers die her en der helpen, 
bundelen hun gegevens. Die worden via een aantal 
vrijwilligers ingevoerd in een centrale databank. 
Hieronder vind je een overzicht van het. aantal  
dieren dat tijdens deze acties wordt overgezet of 
wordt gerapporteerd als slachtoffer.  
 
We besluiten dat het een redelijk 'vroeg' jaar was, 
maar helaas ook een eerder slecht jaar. Rest ons 
nog om iedereen alweer gigantisch te bedanken 
voor alle geleverde inspanningen. Erg knap hoe al 
deze vrijwilligers elk jaar weer onvoorwaardelijk op 
de bres gaan staan om zoveel mogelijk amfibieën 
veilig naar de overkant van de weg te brengen!  

Terugblik op de paddenoverzet 2022  

Tekst: griet Buyse    Foto’s: Martine Macharis (links), Nature&Macro foto’s, rechts) 
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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.  

Stapelen voor de hagedis  
 

Op enkele  plekken in het Heidebos vind je takkenhoopjes. Dit is geen brandhout 
dat klaar gezaagd ligt! Neen, dit zijn stukjes boomstam of takken uit het Heidebos. 
We laten deze takkenhopen bewust liggen als zonneplek voor onder andere de 
levendbarende hagedis. In de winterperiode zijn dergelijke hopen dan weer zeer 
geschikt als overwinteringsplek, als schuilgebied voor heel wat amfibieën en rep-
tielen.  
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Help jij mee onze padden te beschermen?  
 

Tekst: Annemie Philips 
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Begin jaren ‘90 van vorige eeuw stond plots het 

vliegveld van Moerbeke-Waas te koop! Opnieuw, 

want een goede 10 jaar eerder was dat ook al 

eens gebeurd, toen er sprake was om op die 

plaats een golfterrein aan te leggen. Gelukkig was 

dat niet doorgegaan en de schrik zat er bij mij in 

dat er nog eens een poging zou gedaan worden 

om iets dergelijks daar neer te poten.  

Samen met Geert Van Hoorick bedachten we het 

plan om het voormalige vliegveld om te vormen tot 

beschermd natuurgebied. Hiervoor werd dan ook 

eerst aangeklopt bij de Wielewaal, we waren bei-

den immers al lid van de plaatselijke Wielewaal 

afdeling. Een gebied van 127 hectare koop je na-

tuurlijk niet voor een habbekrats en dat was dan 

natuurlijk een belangrijk struikelblok. Dan maar 

eens aankloppen bij Natuurreservaten, maar ook 

hier was het budget een belemmering, meer nog 

daar in het verre Brussel had men toch wel vragen 

bij de natuurwaarden van het gebied. Dit vonden 

we toch wel een beetje bizar want er waren toch 

heel wat data beschikbaar o.a. door het weten-

schappelijk ringwerk van Louis Gommers maar ook 

door de vele publicaties van Gilbert Van Avermaet. 

En wie van de Wielewaal jongeren onder leiding 

van boswachter Leonard was er destijds niet ko-

men luisteren naar de nachtzwaluw?  Om onze 

vraag beter te stofferen startte ik in 1995 een uit-

gebreid onderzoek naar de broedvogels, dit samen 

met een ruwe vegetatiekartering. Het verslag van 

deze inventarisatie samen met de steun van Paul 

Durinck leidde ertoe dat het belang van het gebied 

niet meer ontkend kon worden in Turnhout of 

Brussel. 

 

Beide natuurverenigingen gingen toen op zoek 

naar fondsen om dit gebied, dat meer was dan al-

leen maar het voormalige vliegveld en op de topo-

grafische kaarten aangeduid werd als het Heide-

bos, te verwerven. In 1996 vond Natuurreservaten, 

met name door Willy Ibens, een zeer belangrijke 

sponsor en eind dat jaar kon het Heidebos dan ook 

aangekocht worden. Tot die tijd was het Heidebos 

ingericht als jachtgebied en was het zeer beperkt 

toegankelijk.  

Heidebossprokkel. 25 jaar Heidebos!   
 

Tekst: Gert Du Cheyne  

Oranje zandoogje - Gert Du Cheyne  

Grote bonte specht  

Rodekoolzwam – Natuurpunt 
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Adres  
Dorp-Oost 133 
9080 Lochristi  
 

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  

Er werd dan ook vrij snel gestart met een herinrich-

tingsplan met een meer gevarieerd en uitdagend 

wandelpad door het gebied. De aankoop van het 

gebied kreeg een ruime weerklank in de pers, want 

het was op dat moment de grootste aankoop ooit 

van een gebied door een natuurvereniging in Vlaan-

deren.  

 

Ondertussen werd ook een lokale afdeling opge-

richt van Natuurreservaten. In 1997 werd onder 

massale belangstelling het natuurgebied openge-

steld voor het publiek. De eerste jaren had de loka-

le afdeling de handen vol met het behandelen van 

begeleide wandelingen door het bos. Vanuit heel 

Vlaanderen stroomden honderden bezoekers naar 

het Heidebos voor een ontdekkingstocht. 

 

Blikken we vandaag terug naar toen, dan heeft het 

Heidebos een enorme transformatie doorgemaakt 

en werden de natuurwaarden nog groter dan 25 

jaar geleden. Vele vrijwilligers hebben de handen 

uit de mouwen gestoken om het gebied te boetse-

ren tot wat het nu is. Daarbij moeten we zeker de 

heroïsche strijd tegen de Amerikaanse vogelkers 

niet vergeten. Een titanenwerk dat een jarenlange 

inspanning heeft gevraagd en nog vraagt! Doch ook 

het dagdagelijks onderhoud zoals vrijmaken van de 

wandelpaden, afval verwijderen, onderhoud van 

het raster, en zoveel meer mag men niet vergeten!  

 

Ondertussen is het Heidebos uitgegroeid tot meer 

dan 300 hectare beschermde natuur! De erkenning 

als habitatrichtlijngebied en de Europese steun be-

nadrukken het belang van dit prachtig natuurge-

bied. Een pluim die alle medewerkers van toen en 

nu op hun hoed mogen steken.  

Boomklever 

Eekhoorn - Gert Du Cheyne  
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 In geuren en kleuren 

De geuren en kleuren van het Heidebos  

Tekst: Sabine De Pauw                     Foto’s: Gert Du Cheyne en Maatje den Herder, François Van  
                                                                             Bauwel – Jan Celis – Johan Buckens - Heinz Schimmel  

10 
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In geuren en kleuren 
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Handen uit de mouwen 

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 er-
voor 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.  
Afsluitingen herstellen, bomen knotten, hout sorteren en zagen, infrastructuur  
kuisen en herstellen, werken aan de poel, maaisel afvoeren, maaien, Amerikaanse  
vogelkers verwijderen, vervallen koterijen opruimen, afsluiting vrijmaken van  
overhangende struiken,…  
 
Twee dingen zijn zeker: vele handen maken het werk licht(er) en samen werken in 
de natuur is gezellig!  
Dank aan al wie heel soms of vaak een handje komt toesteken!  

Triks  
 
Schoonheidszorg  
op maandag  

mailto:thierry.van.driessche@telenet.be
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Zonnebloemplanters 

In het  vroege voorjaar kwam een jongetje langs met de 

vraag of hij van mijn zonnebloemen een paar zaden kon 

krijgen. Hij had de zomer voordien gezien dat ze zo hoog 

groeiden. Ik dacht onmiddellijk: “Die jongen weet wat hij 

wil, hij heeft een goed observatievermogen én hij weet 

ten minste nog wanneer het plantseizoen van deze 

prachtige bloemen aanvangt.” 

 

Al 40 jaar selecteer ik zonnebloemen op de grootte van de 

bloem én op de lengte van de plant. De reden ligt voor de 

hand, ik kweek de zonnebloemen zoveel als mogelijk tus-

sen de maïs. Daarom moeten de bloemen ruimschoots 

boven de maïsplanten uitsteken. Alleenstaande zonne-

bloemen, of een rij, is windgevoelig, zeker bij een zomer-

storm, die nu steeds vaker voorkomt. De combinatie van 

maïs en zonnebloemen werkt uitstekend. Jammer genoeg 

zie je deze mengteelt niet vaak; de meeste maïsakkers 

worden onkruidvrij gehouden met krachtige herbiciden. 

Het resultaat is ernaar: monotone en ecologisch schrale 

maïspartijen.  

 

Nochtans, voor het vee is de zonnebloem erg waardevol 

voedsel, dat is één van de redenen waarom ik zoveel als 

mogelijk zaden verzamel van grote bloemschijven. Bij mijn 

kleinschalige aanpak gaat niets van de zonnebloemplant 

verloren! Eens de zonnebloemen hun gele kroonbladen 

laten vallen en de zaden rijp zijn, snij ik de bloemschijven 

in stukken en zijn ze voer voor mijn koeien. Wie zelf geen 

dieren heeft, kan zijn bloemen aanprijzen bij één of ande-

re landbouwer. Ook de blaren zijn een lekkernij voor her-

kauwers. Wie kippen heeft kan de zaden aan hen voor-

schotelen, je kunt hen aanleren om de zaden zelf uit de 

bloemschijven te pikken. 

 

Zonnebloemen zijn ook een feest voor allerlei wilde die-

ren. De bloemen lokken vele soorten bijen en hommels. Zij 

komen van de nectar snoepen, of, als het zomerseizoen op 

zijn eind loopt en het gaat een paar dagen regenen of het 

wordt plots eens wat kouder, dan schuilen hommels aan 

de onderkant van de geknikte zware bloemhoofden. Zij 

wachten daar, vaak verkleumd, tot  de najaarszon zich nog 

eens laat zien. Ook oorwormen houden ervan om zich 

tussen de stempels / vruchtbeginsels te verstoppen. Dit 

jaar waren de (trek)vogels er erg vroeg bij om van de za-

den te snoepen: mezen, putters, groenlingen. Voor deze 

gasten is het belangrijk de rijpe bloemen zo lang als moge-

lijk te laten staan. Als dank kan je dagelijks mee genieten 

van hun eetfestijn en hun luidruchtige twistpartijen. 

 

Ik lift nog regelmatig. Als ik bij voorbeeld aan het wachten 

ben op een bus van de Lijn, vind ik dit een nuttige tijdsbe-

steding. Mij ga je niet voorover zien hangen, turend naar 

een schermpje. Al liftend ontmoet je allerlei mensen, oude 

bekenden, of automobilisten die hun voertuig willen de-

len. Vaak begin je dan te praten over koetjes en kalfjes, of, 

een paar weken geleden, kwamen we uit, jawel, bij het 

onderwerp “zonnebloemen”. Ik kon een eind meerijden 

met de man die de zonnebloemen aan de kerkmuur van 

Zaffelare verzorgd had. Wij zaten meteen op dezelfde 

golflengte, ik sprak mijn appreciatie uit voor dit initiatief. 

Voor mij waren de bloemen van onschatbare waarde om 

deze woonkern op te fleuren. Ze gaven een streepje geel 

aan het alom aanwezige beton en asfalt! Via die weg ver-

nam ik ook dat -  eindelijk  -  de begraafplaatsen in Lochris-

ti met gras gaan ‘aangekleed’ worden, echt gras zelfs! 

Zonnebloemplanters ontmoeten elkaar 
Tekst: Herwig de bruycker                    tekening: Trees De Brabander  
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                               Volg jij onze Facebookpagina?           
             www.facebook.com/natuurpuntmoervaartzuidlede/ 

kijk snel op pagina 3. 


