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15 december  
Winter in de Turfmeersen 

Heb jij ook nog plaats 
voor een boompje of 
struikje?  
Kijk snel op pagina 10. 
Bestel tot 11/11.  
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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, Ghislain Die-

rick, Gert Du Cheyne, Marc Martens, 

Annemie Philips, Norbert Van Ac-
ker, Dirk Van Pottelberg, Mia Van 

Streydonck 

Foto’s: zie binnenin tijdschrift 

Foto voorpagina: Rode eekhoorn 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 
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Zaterdag 30 november - zondag 1 december  

Eco-Expo in Lochristi 
Op zaterdag 30 november en zondag 1 december vindt in Uyttenhove de 3de editie van de Eco-Expo 
plaats. Met deze gratis beurs wil het gemeentebestuur duurzaamheid in een ander licht plaatsen. Milieu-
vriendelijk leven hoeft niet saai of oubollig te zijn. Nee, het kan ook op een hippe, smaakvolle en trendy 
manier. 

 
Laat je inspireren 
 
Bij meer dan 60 standhouders kan je, al dan niet letterlijk, proeven van een duurzame wereld. Van zonne-
panelen, natuurlijke isolatie, elektrische auto’s, biologische voeding, ecologische meubelen, speelgoed tot 
kleine hebbedingen: je vindt het allemaal op onze Eco-Expo. 
 
Winkelen voor het eindejaar 
 
Ben je op zoek naar milieuverantwoorde geschenken? Dan zal je op de Eco-Expo zeker jouw gading vin-
den. De eindejaarsfeesten zijn immers de rode draad doorheen deze editie. Bij verschillende standhouders 
zal je originele en vooral duurzame cadeaus vinden voor onder de kerstboom: biologische olijfoliën, ecolo-
gische juwelen, (h)eerlijke wijnen, insectenhotels, tuinboeken, speelgoed,… Natuurlijk is er ook de grote 
Oxfam-geschenkenbeurs, met een volledige zaal aan fair-trade producten. 
 

Eten en drinken 
 
In de gezellige loungebar kan je terecht voor verrassende hapjes en kwaliteitsvolle drankjes.  

Natuurpunt  
 
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede verzorgt hap en 
drank. Kinderen kunnen bij ons ook met natuur-
materialen knutselen. Kom ons dus zeker en be-
zoekje brengen.  



 

 

 ACTIVITEITEN 

Activiteitenkalender 
november - december 2013 

Maandag 11 november  

Wandel mee! 
Onverstoord wandelen in de Lembeekse bossen 

 
32e editie Wandel mee 
Keuze tussen 3 afstanden: 6 km, 11 km en 16 km 
 

Deelname: 1 euro (ter plaatse) 
 

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede organiseert de 
catering.  
 
Starten vanaf 11 uur in Feestzaal ‘t Singel,  
Gentweg 58, 9971 LEMBEKE 
 
Secretariaat sluit om 17.15 uur 
Organisatie en info: Evergemse Sportdienst, 09 218 
58 09, sport@evergem.be, www.evergem.be\sport  

4 Van Hei naar Turf   

November 

Grote bomen– en struikenverkoop  
Bestellen kan tot 11 november. Levering op 23 november. 
Kijk snel op pagina 10. 
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Zaterdag 23 november  
Uilenwandeling in Bellebargiebos te 
Waarschoot 
 
Een boeiende avondwandeling door een donker ui-
lenbos, gevolgd door soep en boterhammen!  
Inschrijven is noodzakelijk. Leden van Natuurpunt 
krijgen voorrang.  
 
Meer info op volgende bladzijde.  

 

Zaterdag 30 november en zondag 1 
december 
Eco Expo in Uytenhove Lochristi 
 
Derde eco-expobeurs door de gemeente Lochristi. 
Daar kan Natuurpunt niet ontbreken! Kom ons be-
zoeken. Meer info op pagina 3. 

November – december 

Activiteiten JNM Moervallei  
 
Neem regelmatig eens een kijkje op www.jnm.be/moervallei.  
Zo blijf je perfect op de hoogte van het reilen en zeilen van JNM 
Moervallei en zie je wanneer de activiteiten doorgaan. Veel plezier ! Moervallei 

Zondag 15 december 
Winterwandeling in de Turfmeersen 
 
We nemen je mee naar de Turfmeersen door de 

uitgestrekte vlakte van de Moervaart-Zuidlede val-

lei. In de winter kan het hier behoorlijk koud zijn. 

We bevelen dan ook een extra trui aan 
en aangepast schoeisel (veldweg en wei-

de). Onderweg kijken we uit naar winterse waarne-

mingen, breng eventueel je verrekijker mee. 

We hebben extra aandacht voor het middendeel 
van de Moereloop dat gesaneerd werd, de grote be-

tonblokken werden er verwijderd. Het terug schuin 

afgraven tot een natuurlijk profiel zorgt voor een 

positief resultaat voor dieren en planten. 
 

Na de wandeling voorzien wij enkele lekkere opwar-

mertjes in de schuur van de Turfmeersen.  

Deze gratis geleide wandeling start aan de Ter-
westbrug, je kan deze het best bereiken vanaf de 

weg Wachtebeke/Moerbeke-Waas. Aan de rand van 

het dorp van Moerbeke-Waas (Terweststraat) volg 

je de borden ‘Turfmeersen’ tot aan de Terwestbrug 

(einde Prijckestraat). 

Afspraak: om 14u00 aan Terwestbrug in Moerbeke 
Meer info: Marc Martens, tel. 09 345 78 63,  

marcmartens1953@hotmail.com of Dirk Van Pot-

telberg, 09 346 95 68, dirk@heidebos.be 

December 
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Uilenwandeling in Bellebargiebos 
MAATJE DEN HERDER 

Een avondwandeling door een donker uilenbos. Dirk Willems 
weet alles over bosuilen en geeft ons alle uitleg tijdens deze 
'uilenwandeling' in het Bellebargiebos in Waarschoot. Na de 
wandeling kunnen we nagenieten en napraten bij een boterham 
met kop of kaas en soep. Er kunnen maximum 25 personen mee. 
Leden van Natuurpunt krijgen voorrang.  
 
Meer info en inschrijven, liefst per e-mail, bij Maatje den Herder, 
09 355 58 59, maatje.den.herder@telenet.be  

Schrijf je eerst in, tot zondag 17 november, dan overschrijven.  

De wandeling kost 5 euro (voor de wandeling en de boterham met soep). Het bedrag moet overgeschre-
ven worden op rekening BE35 979544212037 met vermelding ‘Uilenwandeling Bellebargie’. 
 
Afspraak om 17u30 aan de kerk van Zaffelare of om 18u30u aan de parking van het cafeetje de Kwade-
bossen te Waarschoot. De ingang van de bossen ligt aan de straat "Bellebargie 59 te Waarschoot" Indien 
de gps het niet vindt kan je ook "Oostmoer" intikken. De straatnaam verandert halverwege en de bossen 
liggen op de splitsing! 
 

 
Foto’s van http://natuurpuntwaarschoot.wordpress.com/2010/12/01/het-bellebargiebos/ 
Voor meer foto’s van het Bellebargiesbos, kijk op deze website van Natuurpunt Waarschoot.  
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22 juni was een dag met fikse regenbuien.  Zou de 

midzomernachtwandeling wel doorgaan? Op de 

afspraakplaats klaart de hemel gelukkig open. Is dat 
een goed nieuwsvoorbode? 

 

We vertrekken hoopvol. Gidsen Daniel Acke  en 

Marc Martens wijzen ons op tal van interessants in 
de natuur. Bijna op het einde gekomen vestigt 

iemand onze aandacht op een eigenaardig geluid. 

Wat is dat toch? Het is een aanhoudend geratel dat 

de meeste onder ons niet herkennen, behalve een 
enkeling en de gidsen natuurlijk! Het is de nachtz-

waluw, of zoals sommigen hem noemen de nach-

tratel. Hij is terug! En dit na ongeveer 3 jaar. 

Vreugde alom.  
 

De nachtzwaluw is een vrij zeldzame beschermde 

vogel die voorkomt in heide- en bosgebieden. Hij 

heeft nood aan geleidelijke overgangen tussen bos 
en hei en zandige open plekken  waar hij bij 

voorkeur broedt. En dit kan het Heidebos bieden. 

Rust is een absolute noodzaak. Dankzij de vele wer-

ken die de voorbije jaren in het Heidebos gebeurden 

door de vrijwilligers en in het kader van het Euro-
pese LIFE-project, werden nieuwe kansen gecreëerd 

voor deze vogels.  

 

Deze schemeractieve insecteneter  heeft een 
onopvallend bekje maar daarachter schuilt een 

énorme mondopening. Hij is spéciaal uitgerust te-

gen de scherpe uitsteeksels van de insecten. Borstel-

haren  groeien tussen de snavel en het oog. Om de 
resten te verwijderen is de middelste  teennagel  

uitgerust met een speciale kam om deze borstelha-

ren te reinigen. De nachtzwaluw heeft een ingewik-

keld camouflagepatroon. Zijn verenkleed is grijs en 
kastanjebruin waardoor hij weinig opvalt als hij op 

de grond zit. Deze zomergast verdwijnt richting Afri-

ka vanaf de maand september.  

 
Dus hopelijk kunnen we zeggen: tot volgend jaar, je 

bent meer dan welkom! 

Nachtzwaluw terug in het Heidebos  
ANNE MIE PHILIPS 

Nachtzwaluw Foto MTB Noordwest 9 
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Heidebossprokkels 
GERT DU CHEYNE  

     

Een fris herfstzonnetje streelt de al wat kruimelige 

bladeren van het bos. Een vink poogt nog eens een 

liedje uit te zingen, maar er zit al een serieuze kras 
op zijn zang, en hij zwijgt dan ook wijselijk snel. Een 

tjiftjaf heeft nog wel de juiste toonaard te pakken 

en twijfelt nog of hij zal blijven of toch maar zuid-

waarts gaat vertrekken.  De lucht vult zich immers 
langzaam met overtrekkende graspiepers die in hun 

lange golvende vlucht de twijfelaars nog even toe-

roepen. 

De oogst, nog warm van de lange zomerzon, wordt 
stilaan binnengehaald. Tussen de graanstoppels 

zoekt een klucht patrijzen zenuwachtig en naarstig 

naar lekkere hapjes.  Ik zie ze graag bezig die kippe-

tjes van de lage landen, altijd druk in de weer, maar 
zeer oplettend. Ze zien er best heel kleurrijk uit, als 

je maar even de tijd neemt, geven die compacte 

bolvormige drukmakkers hun schittering prijs. Over-

wegend grijsbruin, maar met een verrassend mooi 
oranjebruin  gezicht, een chocolade hoefijzer op de 

borst en schitterend geaderde  kastanjebruine stre-

pen op de flanken, dit alles op een delicaat gemar-

merde grijze onder-
toon. Ze krijgen het 

blijkbaar toch op hun 

heupen als ik zo naar 

hen zit te staren, 
eerst hurken ze wat 

naar beneden en be-

ginnen opgewonden 

te roepen en om snel 
op de vleugels te 

gaan met hun typi-

sche lawaaierige 

vlucht met korte he-
vige vleugelslagen. 

Na een lange glij-

vlucht vallen ze wat 

verder in het ruige 
gras, weg zijn ze! Je 

ziet ze jammer ge-

noeg niet zo vaak 

meer, maar hier op de grens met het bos en het 

boerenland hebben ze blijkbaar toch genoeg en een 

gevarieerd voedsel gevonden om hun veertuin jon-
gen op te kweken.  

Hoog in de lucht vergezellen drie jonge buizerds hun 

ouders in de vlucht. Ze miauwen er op los en plagen 

elkaar voordurend. Dat levert mooie glijvluchten, 
buitelingen, capriolen en allerlei luchtacrobatische 

fratsen op. Ze spelen nu nog onbezorgd maar straks 

moeten ze alleen de bikkelharde winter door en on-

tegensprekelijk zal dit slachtoffers eisen bij deze 
vrijbuiters. 

Het herfstzonnetje geeft nog heerlijke warmte af en 

de winter lijkt nog heel ver af, maar toch maakt de 

natuur zich al op voor die winter. De eiken laten 
massaal eikels vallen en haast ongezien wriemelen 

muizen over de bosgrond om deze voedselpakketjes 

gretig te verzamelen. Het is een race tegen de tijd, 

straks beginnen ook de gaaien te verzamelen en te-
gen die specialisten is het moeilijk concurreren!  

Patrijs - Foto: http://www.complete-encyclopedie.nl 
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Meer ruimte voor lidsteng 
TEKST: DIRK VAN POTTELBERG  FOTO’S: MARC MARTENS EN DIRK VAN POTTELBERG 

Deze zomer werd het tweede deel van de Moeren-
loop in de Turfmeersen hersteld. De Moerenloop is 
de smalle kreek in het midden de Turfmeersen.  Dit 
tweede deel van de Moerenloop was vooral gekend 
voor zijn betonblokken, sommige tot twee kubieke 
meter groot. Deze betonblokken zijn aangevoerd in 
de jaren ’60 van een afbraak uit de ondertussen vol-
ledig afgebroken suikerfabriek  van Moerbeke. Ook 
was door de jaren heen, de kreek dichtgeslibt.  
Bij deze werken zijn een tiental vrachtwagens beton-
blokken afgevoerd en het grootste deel van het slib 
uit de kreek gegraven. Het slib staat moment aan de 
oever op verschillende hopen opgeslaan en wordt op 
termijn afgevoerd. De sliblaag was tot twee meter 
dik. Helaas zijn om budgettaire redenen niet alle be-

tonblokken afgevoerd. Er steekt nog een groot deel 
onder de grond, naast de kreek. De  kreek had hier 
en daar nog breder kunnen zijn.  Toch is de kreek 
hier voor tachtig procent hersteld en zijn de beton-
blokken aan het zicht onttrokken. 
De lidsteng is een zeldzame plant die het bijzonder 
goed doet in het eerste deel  van de Moerenloop, 
sedert gelijkaardige graafwerken zowat zeven jaar 
geleden ervoor zorgden dat deze plant zich hier mas-
saal kon vestigen.  In dit tweede deel deel  is er nu 
ook voldoende plek voor de lidsteng en vele andere 
planten- en diersoorten. 
Dit project werd financieel ondersteund door de Pro-
vincie Oost-Vlaanderen. 
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Nog plaats voor een 
‘autochtoon’ ‘inheems’ 
boompje? 
DIRK VAN POTTELBERG EN GRIET BUYSE 

Inheemse autochtone 

bomen en struiken 

Ook dit verkoopt Natuurpunt 
Moervaart-Zuidlede in het najaar 

bomen en struiken. Dankzij deze 

actie zijn er de afgelopen jaren al 

heel wat tuinen aangeplant met 

inheemse bomen en struiken.  

Voor hagen, bomenrijen of hout-

kanten in en om de tuin en langs 

de straat kan zonder enig pro-

bleem gebruik worden gemaakt 
van inheemse planten. En de na-

tuur zal er een beetje beter van 

worden. Hagen, houtkanten en 

bomen spelen namelijk een zeer 
belangrijke rol bij het behoud van 

de biodiversiteit. Hierbij denken 

we in de eerste plaats aan insec-

ten die dikwijls speciaal zijn aan-
gepast aan het leven in de buurt 

van specifieke (inheemse) planten, 

maar ook aan vogels. Veel zang-

vogels, zoals mezen, roodborstjes 

en lijsters broeden in hagen en 

houtkanten, en leven van de in-

secten die daar voorkomen.  

In ons aanbod zitten ook half- en 

hoogstam fruitbomen. Voordelen 

tegenover een laagstam zijn onder 

meer de hogere fruitopbrengst, 
langere productietijd en de grote-

re ecologische en landschappelijke 

waarde.  

Wat is er heerlijker dan zomaar 
fruit te kunnen snoepen, recht van 

de struiken nog wel op kinder-

hoogte? Met kleinfruit kan het. 

Bessen vragen weinig plaats, je 
hebt er al snel vruchten van en ze 

zijn gewoon erg lekker. Zelfs in 

een klein tuintje kan één bessen-

struik voor extra tuinplezier zor-
gen.  

De opbrengst van deze bomen- en 

struikenverkoop wordt volledig 

gebruikt voor de financiële onder-
steuning bij het aankopen van 

natuurgebieden in onze regio.  

Hoe bestel je?  

Je kan bestellen bij Dirk Van Pot-
telberg, Spelonckvaart 38B, 9180 

Moerbeke-Waas, 09 346 95 68, 

dirk@heidebos.be 

Je kan bij Dirk ook een digitale 
bestelbon aanvragen.  

Het plantgoed kan je bestellen 

tot 11 november. Wij leveren bij 

je thuis op zaterdag 23 november 
te Lochristi, Wachtebeke en 

Moerbeke-Waas. Je kan de bomen 

ook afhalen te Moerbeke-Waas na 

afspraak.   

De minimumbestelling is 10 euro. 

Je krijgt een korting van 5% vanaf 

125 euro en 20% vanaf 625 euro. 

Er is ook korting voor leden van 
Natuurpunt: steeds 10% of 20% 

vanaf 500 euro.  
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Wat kan je bestellen?  
Bosgoed en haagplanten (boompjes tussen 50 en 90 cm hoog) 
Egelantier, ruwe berk, Europese vogelkers, gewone vlier, haagbeuk, hondsroos, kardinaalsmuts, lijsterbes, meidoorn, 
rode kornoelje, ruwe iep, sleedoorn, Spaanse aak, vuilboom, wilde liguster, zoete kers, zwarte els, beuk, Gelderse 
roos, krentenboom, wollige sneeuwbal, hazelaar, kleinbladige linde, wilde appel, tamme kastanje, zomereik, winter-
eik, rode beuk, taxus, (20 tot 30cm), buxus boordplant (20 tot 30 cm).  
 
Loofbomen (2 tot 3 m hoog, omtrek 6 tot 8 cm)  
Beuk, haagbeuk, gewone iep, kleinbladige linde, lijsterbes, ruwe berk, zomereik, zwarte els. (kostprijs: tussen 12 en 
21 euro) 
 
Bessenstruiken  
Zomerframboos: Lloyd George (1,10 euro), doornloze braam Thornless Evergreen (7 euro), rode trosbes Red Lake 
(2,50 euro), stekelbes: Hinnonmaki rood (2,50 euro), Jostabes: kruising stekelbes en zwarte bes (3,50 euro)  
 
Fruitbomen  
Halfstam: 6 tot 8 cm. Hoogstam: 8 tot 10 cm. Kostprijs varieert van 15 tot 27 euro)  
Zeer veel verschillende soorten: appels, peren, pruimen, kersen, perziken, maar ook: moerbei, kweestruik, mispel-
struik, okkernoot, tamme kastanje.  
 
Een gedetailleerde lijst kan je opvragen bij Dirk Van Pottelberg.  
 

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede gaat voor autochtone bomen en struiken  

Waarom zijn autochtone bomen en struiken belangrijk? 

Deze bomen en struiken hebben zich door de eeuwen heen aangepast aan ons klimaat en hebben op die 

manier meer weerstand tegen ziektes en plagen opgebouwd. Door autochtone bomen en struiken aan te 
planten kan je dus veel problemen in de toekomst vermijden. Helaas is veel plantgoed dat je bij reguliere 

boomkwekers koopt afkomstig uit Zuid- of Oost-Europa. Het is opgekweekt uit zaden van bomen en 

struiken die aangepast zijn aan de groeiomstandigheden dáár. Daarom is het dus minder geschikt om bij 

ons aan te planten. Vaak zijn er ook duidelijke verschillen in groeikracht, ziekteresistentie, en/of tijdstip 

van bloei of ontluiken van de bladeren.   
 

Soortenrijkdom  

Onze plaatselijke dieren en planten zijn optimaal aangepast aan struiken en bomen hier. Om een voor-

beeld te geven: de rupsen van een zeldzame vlinder, de sleedoornpage, komen bijvoorbeeld net uit wanneer 
de blaadjes van de autochtone sleedoorn ontluiken. Deze rupsen lusten enkel de héél jonge blaadjes van de 

sleedoorn. Sleedoornstruiken uit Oost-Europa die vroeger uitlopen, hebben op dat moment al te grote blaad-

jes waardoor veel rupsen verhongeren.  

 
Cultuurhistorisch  

Er zijn ook tal van cultuurhistorische argumenten om autochtoon materiaal te promoten. Autochtone bomen 

en struiken komen al eeuwenlang voor in onze streken en vormen dus kostbaar ‘natuurerfgoed’. Het is dan 

ook hoog tijd ze beter te gaan beschermen, voor ze uit het landschap verdwijnen. Er zijn immers nog maar 
heel weinig autochtone groeiplaatsen over, en deze zijn vaak niet beschermd. 
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 INTERVIEW 

Autochtone bomen en struiken?  
Ja, natuurlijk! INTERVIEW: JEAN-PIERRE DE RYCKE 

Jean-Pierre De Rycke ging op interview bij Derry 

Jacob, directeur van de Langeledeschool, de 

Wachtebeekse basisschool langs de Langelede…  
 

Dag Derry, volgens Dirk Van Pottelberg, onze organi-
sator van de jaarlijkse bomen- en struikenverkoop, 
ben jij reeds enkele jaren goede klant bij ons. Ik ver-
onderstel dat deze grote bestellingen niet allemaal 
voor eigen gebruik zijn… Waarvoor dan wel? En wel-
ke inheemse planten worden er zoal aangekocht? 
 
In het verleden was het zo dat er heel wat ouders 

voor een gevaarlijke verkeerssituatie zorgden door 

met de auto op het fietspad te rijden of daar op-

draaiden. Een tweetal jaren geleden hebben we dan, 
samen met de ouderraad, besloten om een beuken-

haag aan te planten. Ondertussen hebben we een 

tweetal keer enkele plantjes moet vervangen. Door 

de minder goede bodemkwaliteit en het watergebrek 
waren er een aantal die niet groeiden. 

 

Vind jij het belangrijk dat er in een school en haar 
omgeving struiken en bomen aanwezig zijn, en hoe 
reageren de leerlingen hierop? 
 

Ook de leerlingen van de derde graad zijn in dit pro-

ject betrokken geweest. Dit verhoogt de betrokken-
heid. Vermits we toch al in een groene omgeving 

zitten, past een beukenhaag mooi in het ge-

heel. Bovendien profileert onze school zich als een 

‘groene’ school, we hebben bijvoorbeeld 56 zonnepa-
nelen op het dak liggen en achteraan de school heb-

ben we voor de kinderen een speelweide ingericht. 

Jullie school, de Langeledeschool, is gelegen in een 
redelijke groene omgeving. Ik heb een vaag vermoe-
den dat er wel eens leuke waarnemingen worden 
gedaan (vlinders, vogels, ...)? 
 

We hebben al waarnemingen in de Langelede ge-

daan: welke planten groeien er in en langs deze 
vaart, welke diertjes leven er in het water….Ook de 

nieuw ingerichte speelweide geeft veel kansen tot 

waarnemingen: we hebben een kippenhok, verschil-

lende klassen een moestuintje. Er han-
gen vogelkastjes en mezenbollen. Het volgende pro-

ject dat gepland is, zijn insectenhotels. 

 

Heb jij thuis ook inheemse bomen en struiken staan, 
waarom deze keuze? 
 

Thuis heb ik ook verschillende inheemse bomen en 

struiken staan, onder andere enkele laagstammige 
fruitbomen. Ik beperk me enkel tot bomen en strui-

ken die ‘inheems’ zijn. Bomen en struiken die uit-

heems zijn ‘ontsieren’ enkel de natuur. 

 
Bedankt voor het jarenlange vertrouwen en steun 
aan onze afdeling Natuurpunt Moervaart-Zuidlede 
en misschien tot de volgende bomen- en struiken-
verkoop. 
 

Graag gedaan, Jean-Pierre!  
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 ACTIVITEIT 

Onze Nacht van de Vleermuis vond op zaterdag 7 

september opnieuw plaats in Zaffelare, in samen-

werking met de gemeente Lochristi. We startten 
onze avond in De Oude Pastorie. Daar kon groot en 

klein een presentatie volgen over de vleermuizen. 

Kinderen konden er ook meedoen aan vleermuis-

spelletjes of zich laten schminken.  
 

In de presentatie leerden we het reilen en zeilen van 

deze sympathieke fladderaars kennen. Daarna na-

men ervaren vleermuisgidsen ons mee op een nach-
telijke tocht door de Bommel en de groene stukken 

van de wijk Het Veerleveld. We konden heel wat 

vleermuizen waarnemen met behulp van de 

'batdetector’, een speciaal toestel om vleermuizen 
te ‘horen’. 

 

De Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM Moerval-

lei) ging aan de Oude Pastorie op zoek naar nacht-
vlinders. Kurt, onze amateur astronoom had helaas 

tegenslag met het weer. Er waren teveel wolken om 

de sterrenhemel te kunnen bekijken.  

 
Eenmaal terug aan de Oude Pastorie, was de bar 

open. Daar genoten we van Gageleertjes, biopils 

Saison Dupont en frisdrank. Ook de vleermuiscock-

tail ontbrak niet. 

Europese Nacht van de Vleermuis 
in Zaffelare VERSLAG: ANNE MIE PHILIPS 
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 Week van het BOS 

Zondag 13 oktober. In het kader van de Week van 
het Bos organiseerden we een paddenstoelenwan-
deling in het Heidebos. Na de lange zonnige zomer 
was het in september, gelukkig voor de paddenstoe-
len, toch gaan regenen. Ze waren er dus massaal. 
Parasolzwammen waren iets minder talrijk, maar 
vliegenzwammen des te meer. Tijdens volle maan 
was het een drukte van jewelste met dansende ka-
bouters, nauwlettend in het ook gehouden door de 

elfen op hun bankjes. Erg jammer, maar op 13 okto-
ber regende het pijpenstelen. Het wilde niet stop-
pen. Toch waren er 11 dappere wandelaars en hun 
gidsen die konden genieten van de talrijke vliegen-
zwammen. De sprookjes paddenstoelen met hun 
rode hoed met witte stippen. Soms zit er ook echt 
een pad op.... 
 
MAATJE DEN HERDER (TEKST EN FOTO’S) 

Terugblik op de Week van het Bos 

Zandberg 20 oktober. Onder een wisselende hemel 

en een strakke zuiderwind trokken 12 deelnemers 

door de Zandberg.  
 

Natuurpunt beheert hier enkele percelen die ver-

spreid liggen in de Zandberg. Hier streven we naar 

een natuurlijke ontwikkeling met het oog op biodi-
versiteit. We genoten tijdens de verkenning van een 

jong bos met open  ruimte, wandelden door een 

donker dennenbos en kwamen dan in een eigen 

dennenbos dat na dunningskap veel licht doorlaat. 

Bramen zijn een pioniersvegetatie die het kiemen 

van inlandse boompjes toelaat. De jonge zaailingen 

worden ook door de stekelige struiken beschermt. 
Binnen een tiental jaar zullen we hier een totaal 

ander bostype aantreffen. De laatste percelen die 

we bezochten waren het speelbos in ontwikkeling 

en een pracht van een eikenbos. Dit laatste vind je 
in onze streek nergens anders.  

 
MARC MARTENS (TEKST EN FOTO’S) 
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 MOERVAART 

Big Jump in de Moervaart 
 
Een recordjaar 
MIA VAN STREYDONCK EN JEAN-PIERRE DE RYCKE  
  
2013 was zonder discussie de beste BIG JUMP tot nog toe in Wachtebeke! Meer en meer mensen willen 
duidelijk properder openbaar water. Het ludieke springen, en dat bij goed weer, zal ook wel z'n steentje 
bijgedragen hebben aan het grote aantal deelnemers.  Het recordaantal springers van vorige editie in 
2012, 90, werd dit jaar ruimschoots verbroken met 150 springers. Er waren een goede 300 kijklusti-
gen. Voor een landelijke gemeente als Wachtebeke is dit uitermate goed als je weet dat onze score hoger 
is dan sommige Vlaamse steden.  
 
Onze springplaats staat aangeduid als één van de meetpunten van Vlaamse openbare waterlopen. De 
waterkwaliteit van de Moervaart heeft er een beoordeling van zeven op tien. Of zoals Carry Goossens 
het op zijn manier aanbracht alvorens mee te springen, en ik citeer "Een beoordeling van zeven op tien is 
iets waar ik meestal kon van dromen in mijn studententijd". 
  
Wie foto's wenst te bekijken van BIG JUMP Wachtebeke kan via volgende terecht: op Facebook vind je 
onder "BIG JUMP Wachtebeke" fotoreportages van Roland Vereecke, van Marc De Moor en SYSTEEM. 
Op de blog Wachtebeke van Emiel Tack, Het Nieuwsblad. En op de blog van Lochristi van Geert Herman, 
Het Nieuwsblad/De Gentenaar.  
  
Iedereen bedankt die zijn of haar steentje heeft bijgedragen tot het grote succes. Tot volgend jaar, het 
wordt dan onze vijfde, extra feestelijke editie van BIG JUMP Wachtebeke. 
  
Waterkwaliteit van de Moervaart  
GHISLAIN DIERICK, milieuadviesraad Wachtebeke 
  
Big Jump is een activiteit in Wachtebeke die niet geëvenaard kan worden qua belangstelling en positieve 
bijdrage aan het vestigen van de aandacht een betere waterkwaliteit voor onze rivieren. De waterkwali-
teit op het meetpunt Overlede Moervaart is 7 maar dit slaat op de BBI , de biologische index ; 7 is inder-
daad goed. Wat de fysico-chemische index (dit is de Prati-index) aangaat is het water van de Moervaart 
nog altijd "licht verontreinigd". Er is wel een enorme vooruitgang sinds 1990 (toe luidde het verdict 
"zwaar verontreinigd"). In 2000 werd de quotering "licht verontreinigd" gehaald. Sinds 2000 en 2013 is er 
op dat gebied nog geen verbetering te zien. Zo moeten we os dus zeker blijvend afvragen wanneer de 
"Moervaart" de kwaliteit "aanvaardbaar" en "viswaterkwaliteit" haalt. Er is dus nog werk aan de winkel! 
Want de Moervaart verdient het om ooit, en dat liefst zo snel mogelijk, de kwalilteit "aanvaardbaar" (of 
beter…) te halen. 



 

 

Activiteiten van NP Moervaart-Zuidlede 

Maandag 11 November  
 
Wandel Mee in de Lembeek-
se bossen  
  
 
Maandag 11 November  
 
Laatste besteldag voor de 
bomen– en struikenverkoop 
 

Zaterdag 23 november   
 
Uilenwandeling in het Belle-
bargiebos 
 
Zaterdag 30 november en 
zondag 1 december  
 
Eco-Expo in Lochristi 
 
 

Zondag 15 december  
 
Winterwandeling in de Turf-
meersen  
 
 

Voor meer info: www.heidebos.be 


