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Lidgeld

Werkten mee

Steun

Het lidgeld van Natuurpunt bedraagt 24 euro per gezin. Als lid
krijg je het tijdschrift Natuur.blad
en dit afdelingstijdschrift, geniet je
van een aanzienlijke korting op producten 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 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 Natuur.focus en / of Natuur. oriolus
(voor de abonnementen).

Griet Buyse, Nancy Cosyn, Maatje
den Herder, Gert Du Cheyne, Marc
Martens, Annemie Philips, Norbert
Van Acker

Steun de projecten van MoervaartZuidlede. Een gift is fiscaal aftrekbaar vanaf 40,00 euro (alle giften in
één jaar aan Natuurpunt vzw worden samengeteld).
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WOORD VOORAF

Mag het nog donker zijn? Een pleidooi voor een onverlicht fietspad.
GRIET BUYSE

In ons maartnummer las u al dat Natuurpunt Moervaart-Zuidlede erg opgetogen is met de omvorming
van de oude spoorweg langs het Heidebos tot een
fietspad. In datzelfde nummer las u ongetwijfeld
ook ons standpunt over de geplande verlichting van
het fietspad ter hoogte van het Heidebos. Recent
vond hieromtrent een openbaar onderzoek plaats.
Het Heidebos is een van de grootste en belangrijkste boscomplexen van Oost-Vlaanderen. Natuurpunt is heel tevreden met de aanleg van het fietspad langs het Heidebos. Zo kunnen nog meer mensen genieten van de schoonheid en rust die dit unieke natuurgebied uitstraalt. Natuurpunt MoervaartZuidlede is echter wel gekant tegen de voorziene
verlichting van het fietspad op plaatsen waar geen
kruising is met gemotoriseerd verkeer.

waar gemotoriseerd verkeer kruist. Daar mag de
veiligheid uiteraard niet in het gedrang gebracht
worden. Op het voorziene traject in dit project
wordt echter ook oriëntatieverlichting voorzien aan
de kruising van twee onverharde paden met het
fietspad (ter hoogte van de Puttestraat en een bospad verder naar Moerbeke op). Natuurpunt Moervaart-Zuidlede is gekant tegen het plaatsen van verlichting op deze plaatsen. Zelfs het voorstel voor
het gebruik van amberkleurige lampen met een lage
lichtintensiteit verstoort de natuurlijke omgeving.

Over de hele lengte van het traject Axeslvaardeken
naar Terwestvaart wordt een bekabeling voorzien.
Dit moet wellicht (in eerste instantie?) dienen om
twee plaatsen in het traject te verlichten waar enkel
een kruising is van het fietspad met een onverhard
pad (nl. ter hoogte van de Puttestraat en een bosHet Heidebos geniet een Europese bescherming, via
pad verder naar Moerbeke op). Dit leidt volgens ons
de Habitatrichtlijn, omwille van het voorkomen entot onnodige en hoge kosten. Als enkel verlichting
kele specifieke biotopen van Europees belang. De
voorzien wordt op de kruisingen met gemotoriseerd
waarde en de zeldzaamheid van een gebied waar
verkeer (nl. Heidestraat en Keizershoek), hoeft er
nog duisternis kan zijn is erg groot. Niet natuurlijk
zelfs geen kabel gelegd te worden en kan de huidige
licht heeft een nadelige invloed op de natuur en
aanwezige verlichting volstaan. Zeker in tijden van
moet daarom vermeden worden.
besparingen en afschakelplannen, zijn dergelijke
Natuurpunt kan enkel akkoord gaan met het plaat- nutteloze uitgaven niet verantwoord.
sen van (oriëntatie)verlichting bij overgangswegen,
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ACTIVITEITEN

Activiteitenkalender
januari - maart 2015
NIEUW Yoga-natuurwandeling in het
Heidebos - zondag 1 februari 2015
Het wintert nog, korte dagen, ook in de natuur.
Ervaar de stilte in jezelf door meditatief wandelen
met aandacht voor de natuurelementen en
de ademhaling van de bron. Ines Carro Muino
neemt je mee doorheen het Heidebos.
Kom jij ook mee genieten?
Wat: wandeling in het Heidebos (4km) met zachte
yoga oefeningen. We sluiten af met een hartverwarmend drankje.
Wanneer: Zondag 1 februari 2015, 9u - 10.30u
Afspraak: Heidebos - parking 1 (Keizershoek, 9180
Moerbeke), verzamelen om 8.45.
Hoe: aan het weer aangepaste makkelijke schoenen
en kledij
Kostprijs: vrijblijvende bijdrage waarvan een deel
als steun voor Natuurpunt
Graag inschrijven voor woensdag 28 januari bij
Ines: ines_carro_muino@hotmail.com

Zondag 8 februari 2015
Ledendag en algemene vergadering *
in het Heidebos
De voorbije vijf jaren werden in het Heidebos
grootschalige werken uitgevoerd. En dit dankzij de
financiële steun vanuit Europa. Alle werken die
plaatsvonden passen binnen een door de overheid
goedgekeurd beheerplan. In zo’n beheerplan worden doelen gesteld wat we met ons natuurgebied
willen en moeten bereiken. Nu het grootste gedeelte van de werken achter de rug zijn, nemen we jou
graag op sleeptouw doorheen het gebied om naar
de eerste resultaten te kijken.
Algemene vergadering *
Na de wandeling, rond 16u, kan je genieten van een
drankje in de cafetaria van de hondenschool . Natuurpunt trakteert met een kleine versnapering.
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
Moervaart-Zuidlede is enkel voor leden van Natuurpunt. De wandeling is voor iedereen toegankelijk.
Afspraak: zondag 8 februari om 14 uur aan Hondenschool Dogs-dream, Hoogstraat 1, Wachtebeke
Meer info: Marc Martens, 09 345 78 63,
marc.martens@outlook.com, of Griet Buyse,
09 329 55 45, griet.buyse@gmail.com

De gallowayrunderen in het Heidebos -Foto: Griet Buyse
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ACTIVITEITEN
Zondag 1 maart 2015
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 gemakkelijk te bespeuren. Voor één keer geven wij 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 beheerders van
het Heidebos.
Afspraak: zondag 1 maart om 14 u aan parking 1
van het Heidebos

Zondag 22 maart 2015
Op kraambezoek bij de reigers in
Puyenbroeck
We onderzoeken hoe het staat met de gezinsuitbreiding bij de reigerkolonie in Puyenbroeck. We kijken
waar de reigers hun nesten hebben in de bomen en
of we ergens jonge dieren kunnen bespeuren. Wapen je dus met verrekijker en stevige wandelschoenen of laarzen. De wandeling duurt ongeveer twee
uur. Deze wandeling wordt samen georganiseerd
met het provinciaal domein Puyenbroeck.
Afspraak: zondagnamiddag 22 maart, 14u, ingang
Parking 2 (zwembad/sporthal) van het provinciaal
domein Puyenbroeck.

Meer informatie:
Gert Du Cheyne, 09 345 83 33, gert@heidebos.be of
Inschrijven is noodzakelijk: bij het provinciaal doMarc Martens, 09 345 78 63,
mein Puyenbroeck, bij Veerle Philips,
marc.martens@outlook.com
puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be of
09 342 42 17.

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

Moervallei
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HEIDEBOS
ACTIVITEITEN

Heidebossprokkels
GERT DU CHEYNE
De eerste zonnestralen zijn nog nuchter als hoog
in de lucht slingerende lange lijnen vogels door
de lucht flapperen. Soms in een V – vorm, maar
nu wapperen ze heen en weer aan de hemel.
Het zijn kolganzen, je kan het duidelijk horen aan
hun wat lacherige en meer muzikalere roep dan wat
we bij de grauwe ganzen van de voorbije weken te
horen kregen. Luide, rauwe, nasale klanken produceren de wat plompere grauwe ganzen. Kolganzen
daarentegen zijn wat lichtvoetiger, en vliegen ook
wat gezwinder door de vrieslucht, dus mag het liedje wat speelser zijn!
De beuken staan er nog statig bij. De meeste bomen
zagen reeds hun laatste blad zielloos cirkelen door
de lucht, maar beuken weten krampachtig lang hun
blaadjes vast te houden. Ze glinsteren als gouden
koningsmantels bij deze gezeefde gloed van de najaarszon, met aan hun voeten robijnrode blaadjes
van enkele jonge Amerikaanse eiken die hetzelfde
trachten te doen.
Koperwieken huppelen door de afgevallen bladeren
op zoek naar wat smakelijke wriemelende beestjes.
Zwammen dansen op de restanten van het leven,
hun mycelium woekert
gretig onder de grond terwijl hun hoeden geuren
van verrotting. Dualiteit is
troef, de een zijn dood is
de andere zijn brood, lacht
de rode vliegenzwam ons
toe.
Driehoornmestkevers zijn
massaal in actie geschoten
en sleuren massa’s koeienvlaaien verpakt als kleine
knikkers door hun lange
onderaardse gangen. Dit
om hun kroost straks een
zorgeloze start te bezorgen. Een ekster heeft deze
ijverige baasjes gevonden
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en weet er enkele te verschalken. Doch hij moet
plots plaats ruimen als een bunzing wat plomp verloren zijn pad kruist. Bunzings hebben altijd zo iets
dromerigs in hun doen en laten en lijken altijd wat
onbeholpen op het toneel te verschijnen. Het blijft
een genot om zijn sierlijke speelse vloeiende bewegingen te zien als hij door de dorre bladeren stoeit
en zijn haast kinderlijke nieuwsgierigheid ten toon
spreidt. Maar vergis je niet achter deze onschuld
gaat een efficiënt roofdier schuil. Een groepje mezen
schreeuwt het dan ook uit om toevallige passanten
te waarschuwen voor deze speelse killer. Hij krijgt
mij plots in de gaten en met zijn meelsnoet kijkt hij
mij wat verbaasd aan om dan gezwind weg te duiken.
Aan de rand van het bos gekomen tekenen langgerekte schaduwen grillige patronen op de door nevel
bedekte akker. Een twintigtal grauwe ganzen schuifelen met hun roze poten door de witte vloeibare
lucht. Verschrikt vliegen zij op, enkele witte veertjes
dwarrelen als getuigen langzaam naar beneden.
Zouden zij al weten waar ze Kerstmis vieren dit
jaar?

Kolgans – Foto: www.ikziezevliegen.com

EDUCATIE
ACTIVITEITEN
ACTIVITEITEN

Word natuurgids!
TEKST EN FOTO’S: CVN, ANGELINO DEJAEGERE

Op 7 februari 2015 start in het provinciaal domein Puyenbroeck de nieuwe cursus Natuurgids.

Op stap als gids ?
Ben jij enthousiast over de natuur in je omgeving,
en wil je daar meer over weten? Vind jij dat er zoveel mogelijk mensen achter de doelstellingen van
natuurbehoud zouden moeten staan? Vind jij het
leuk om jouw enthousiasme voor de natuur met
andere mensen te delen? Doe zoals duizenden jou
hebben voorgedaan en volg een cursus Natuurgids.
De vorming Natuurgids is een brede, degelijke opleiding gericht op het herkennen, begrijpen en vertalen van de natuur. Herkennen door het leren determineren van planten, dieren, vogels, ongewervelden en bijvoorbeeld wateronderzoek. Begrijpen
door theorie en excursies rond thema’s als ecologie, planten, dieren, landschappen en het fysisch
milieu (alle niet-levende factoren). Vertalen door
kennis te maken met verschillende werkvormen en
vaardigheden te ontwikkelen om met groepen volwassenen en gezinnen aan de slag te gaan.

Extra informatie
Prijs: € 220 (studenten -25j betalen € 180)
Maximum aantal deelnemers: 25 personen
Plaats: Refter Loods, Provinciaal domein Puyenbroeck, Wachtebeke
Deze cursus wordt georganiseerd i.s.m. CVN Meetjesland en Provinciaal Domein Puyenbroeck, (cel
educatie).
De lessen gaan steeds op zaterdag door van 9u15
tot 12u15. Zes maal is er een volledige zaterdag
les.

Contactpersonen
Cursusbegeleiding
Martine Macharis, 0473 36 27
90, martinemacharis@hotmail.com
Angelino Dejaegere 0472 85 82 66,
a.dejaegere@telenet.be

Voor Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
Annemie Philips, a.m.philips@gmail.com, 09 355
03 57.

Meer info

Je scherpt je eigen natuurkennis aan door het ma- www.c-v-n.be of www.cvnmeetjesland.be
ken van een terreinstudie. Daarvoor neem je een
zelfgekozen gebied onder de loep. Met de resultaten ervan laat je een zelf gekozen groep kennis
maken tijdens een door jou voorbereide educatieve
activiteit zoals een natuurwandeling. Deze opleiding is erkend als specialisatie binnen de gidsenopleiding van Toerisme Vlaanderen.
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AANKONDIGING

Cursus ‘Giftige en eetbare planten’
MARC GEERINCK
De mens is een nieuwsgierig wezen. Op zoek naar
voedsel heeft hij reeds in een ver verleden zowat
alle planten op eetbaarheid getest. Dat daarbij
slachtoffers gevallen zijn, staat buiten kijf. Aanvankelijk werd de kennis over giftigheid of eetbaarheid
van planten van generatie op generatie mondeling
doorgegeven. Sinds de 16de eeuw gebeurt dat ook
schriftelijk. Maar omdat wij tegenwoordig gewoon
zijn om veilig voedsel in de winkel te kopen, is de
kennis over bruikbaarheid van planten in de vergeethoek geraakt. De cursus ‘giftige en eetbare
planten’ wil dat verhelpen en leert je wat onze
voorvaderen al van kindsbeen af wisten.
Lesgever Hans Vermeulen, educatief medewerker
Natuurpunt Educatie
Theorieles op dinsdag 2 juni 2015 van 19u30 tot
22u30, Hoogstraat 1, Wachtebeke (Hondenschool
Dogs-dream)

Praktijklessen op zaterdagen 6 juni, 20 juni en 5
september van 14u tot 17u. Plaats wordt medegedeeld tijdens de theorieles.
Er is een maximum van 25 deelnemers. De prijs
bedraagt 30 euro voor leden van Natuurpunt, 45
euro voor niet-leden.
Inschrijven kan door het bedrag te storten op rekeningnummer IBAN BE47 0012
0485 4780 (BIC: GEBABEBB)
van Natuurpunt MoervaartZuidlede.
Meer info
bij Marc Geerinck,
marc_geerinck@hotmail.com,
0473 33 50 38,

Succesvolle bomen- en struikenverkoop
TEKST EN FOTO: GRIET BUYSE
Onze bomen– en struikenverkoop telde een dertigtal bestellingen. We zijn blij dat al deze aankopen er mee zullen voor
zorgen dat onze omgeving weer wat groener wordt. Inheemse en streekeigen bomen en struiken vormen immers
een verrijking van de biodiversiteit!
Onze troeven zijn:

 scherpe prijzen door samenaankoop
 onovertroffen keuze aan inheems streekeigen bosgoed
 elke eurocent winst wordt gebruikt voor de aankoop van
natuurgebieden in je buurt
 deskundig advies
 levering aan huis in Wachtebeke, Moerbeke en Lochristi
Volgend jaar zijn we er weer met alweer een mooi aanbod
van inheemse streekeigen boompjes en struiken.
Doe jij ook mee?
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ACTIVITEIT

De gezelligste zomer, winteruurovergang
NANCY COSYN
Het begon al goed met het uurtje langer tussen de
wol, dus de half negen op een zondagmorgen was
niet echt vroeg. We verzamelden op parking 2
met een tiental enthousiastelingen voor een duik
in het onbekende, een yogawandeling.
De stilte, het contact met de aarde, de geuren,…
het was meteen genieten. Onder deskundige begeleiding van Ines Carro Muino en de rust van het
Heidebos werden we ingewijd in de beginselen
van yoga. “Je eigen zelf ontdekken “, het was echt
een ervaring.
Na onder meer de “blinde wandeling” en oefeningen rond de boom sloten we na anderhalf uur af
met een lekkere thee. Na een ontspannende en
energierijke morgen waren we klaar voor een
nieuwe werkweek.
Voor iedereen was het zeker : “Voor herhaling
vatbaar”.

AGENDA
Yoga-natuurwandeling in het
Heidebos
zondag 1 februari 2015
Meer info: zie activiteitenkalender
op pagina 5.

Van Hei naar Turf

9

ACTIVITEITEN

Wat fladdert daar?
Terugblik op de Nacht van de vleermuis
TEKST: ANNEMIE PHILIPS - FOTO’S: LUT LAUREYS

Het is zover! Zes september, 18.30, de eerste
bezoekers komen toe in het Kasteelpark van
Beervelde om de leefwereld van de vleermuizen
te leren kennen, te horen en liefst ook te zien.
In verschillende Europese landen zijn vleermuizen
aan deuren gespijkerd om de duivel, vampiers, heksen en kwade geesten af te schrikken. Gelukkig gebeurt dit bij ons niet want deze nuttige zoogdieren
zijn beschermd.

geschminkt te worden als vleermuis.
Bij valavond worden de groepen verdeeld onder de
zeven aanwezige gidsen die uitgerust zijn met kennis en batdedector. Met een 150-tal personen gaan
we op stap. Omdat het nog wat vroeg in de avond is
hebben we even geduld nodig. In afwachting geven
sommige gidsen een woordje uitleg over de kleine
fladderaar, anderen verkennen het Engels parklandschap en nog anderen wachten geduldig af tot ze de
eerste geluidjes opvangen op de batdedector.

Alles is in gereedheid gebracht. Is de bewegwijzering
duidelijk, werkt de beamer, is het natje en droogje
En ja hoor, daar zijn ze. De eerste dwergvleermuizen
aanwezig, is iedereen er klaar voor, enz…
zijn te horen op de batdetectors op 45 kHz. Omdat
het nog niet echt donker is, kunnen we ze zien vlieMaatje den Herder heet iedereen welkom uit naam
gen terwijl ze op insecten jagen. Bijna gelijktijdig en
van Natuurpunt, bedankt de Graaf voor het opensop dezelfde frequentie verschijnt de eerste watertellen van het Kasteelpark en het gebruik van de
vleermuis. Deze scheert rakelings over het water en
schaapsstal. Maatje geeft interessante uitleg bij de
harkt insecten op. Al vlug kunnen we gelijktijdig vervoorstelling van de vleermuizenwerkgroep. Het
schillende vleermuizen zien vliegen. Enkele groepen
jonge volkje kon terecht bij de Jeugdvond voor Nahebben ook de rosse vleermuis kunnen observeren.
tuur en Milieu, JNM Moervallei, om te knutselen of
10
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ACTIVITEITEN
Na een tijdje wordt het rustiger en donkerder en
keren we terug naar de schaapsstal. Eerst gaan we
allemaal nog langs de nachtvlindersstand waar Kurt
een interessante uitleg geeft over deze insecten.
Naast de spoorwegberm bevindt zich ook een vlinderberm die speciaal beheerd wordt voor de vlinders.

Voor wie gewonde vleermuizen vindt of een kolonie aantreft, kan je steeds via het gratis nummer
1700 raad vragen. Ook het Agentschap voor Natuur en Bos engageert zich om problemen te helpen
oplossen via vleermuizenmeldpunt@vlaanderen.be
Wil jij je tuin vleermuisvriendelijk maken, google
dan even naar ‘tuinieren voor vleermuizen’.
Tot volgend jaar!

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.

Van Hei naar Turf
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ACTIVITEITEN

Over elfenschermpjes en rodekoolzwammen
TEKST: MAATJE DEN HERDER EN MAGDA VERFAILLIE

Foto: Antoine Verstraete

Het was een prachtige herfstdag, die 12de oktober. Een vijftigtal enthousiaste wandelaars meldden zich aan ingang 1 van het Heidebos. Het was
heel fijn dat Magda de helft van de wandelaars
mee op tocht nam.
Na de wisselende weersomstandigheden met nog
heel wat regen, waren er heel wat paddenstoelen te
zien. We hadden geluk, want met temperaturen van
rond de 20 °C duurt een paddenstoelenleven niet
lang. Een week later was er bijna niks meer te vinden.
De traditionele “Heidebospaddenstoelen” lieten
zich zien, zoals de grote parasolzwam, verschillende
soorten stuifzwammen en ook de sprookjespaddenstoel bij uitstek, de vliegenzwam. We vonden ook
boleten. Boleten hebben buisjes onder de hoed in
plaats van plaatjes. Zo konden de wandelaars zien
dat je een paddenstoel ook van onder moet bekijken, om te zien in welke groep hij thuishoort. Als je
een spiegeltje hebt, hoef je hem niet te plukken om
te zien of hij plaatjes of buisjes heeft. Vlakbij de
ingang vonden we onder meer de rode boleet.

Magda vond een elfenschermpje. Deze paddenstoel
wordt soms verward met een rodekoolzwam. Rodekoolzwam is eetbaar en hoort bij de fopzwammen.
Deze groep wordt zo genoemd omdat hij nogal variabel van kleur kan zijn. Het elfenschermpje lijkt op
een bleke rodekoolzwam. Maar let op: elfenschermpje is dodelijk giftig!
We sloten de wandeling af aan de boshut. Het was
er al gezellig druk toen we er aan kwamen. Passerende wandelaars vonden het een goed idee en
kwamen genieten van een Gageleer of een koffie
met cake.

Foto: Luc Van Hoorickx
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ACTIVITEIT

Wandeling Zandberg - 19 oktober
TEKST EN FOTO’S: MARC MARTENS

Een stevige wind blaast de wolken vooruit. Er is
regen aangekondigd in de late namiddag. Toch
stromen een twintigtal geïnteresseerden toe
voor de wandeling op de Zandberg.

Na deze bosgordel komen we in het open gebied
met landbouw. Naar het westen toe zien we de uitlopers van het Heidebos. Even dromen we van een
verbindingscorridor tussen de twee natuurgebieden.
Langs een veldweg trekken we verder naar het
speelbos. Hier schitteren talloze zuiver witte parelstuifzwammen. Het ronde kopje ligt bezaaid met
kleine spierwitte pareltjes. Enkele spatjes regen kunnen ons niet deren, we stappen door naar het volgende stukje in eigen beheer. Hier groeien machtige
loofbomen met onder onze voeten een dikke humuslaag waarin veel aardappelbovisten staan. Ook
hier wordt een open plek gecreëerd op de plaats
waar naaldbomen stonden. Schapenzuring groeit
hier, de waardplant voor de rupsen van kleine vuurvlinder. Een paar weken geleden werd deze soort
hier nog waargenomen samen met veel bonte zandoogjes.

Dirk Van Pottelberg tovert een kaart van het gebied
tevoorschijn en legt het traject van de wandeling uit
die door de twee bosstroken zal gaan. We vertrekken onmiddellijk naar het eerste perceel van Natuurpunt. Hier zijn grote beheerwerken gebeurd. De
oorspronkelijke aanplant is gedund door veel tamme
kastanjes weg te zagen. Zo zijn er open plekken ontstaan. De bomen zijn nu vooral inheems zoals zomereik, berk, spork, lijsterbes,… Veel heide groeit er
nog niet. We zien wel een grote biodiversiteit: lage
mossen, bekerkorstmos, paddenstoelen en zowaar
een bruine kikker springt ons voor de voeten. Tegen
sommige stronkjes groeien de bekerkorstmossen in
zo een harmonie dat er echte kunstwerkjes ontHet wordt al laat, we stappen stevig door. Toch kunstaan. Prachtig!
nen we het niet laten om nog even halt te houden
De wandeling gaat verder door de noordelijke bosbij een heksenkring van vliegenzwammen. Daar
gordel die tegen de E34 aanleunt. Bij een bos waar
hoort uiteraard een woordje uitleg bij over het onteen dunningskap gebeurde, worden we door de brastaan hiervan en het bijgeloof uit vorige eeuwen.
men geleid tot bij een open plek. Licht is heel beTot nu hadden we nog geen enkele vliegenzwam
langrijk in het bos en hier kan het licht tot op de
gezien op onze wandelweg en plots zijn ze alom. We
bosbodem doordringen. Een gunstige ingreep voor
kunnen tevreden terugblikken op een mooie ontdekveel planten en dieren.
kingstocht door de natuur.
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FIETSZOEKTOCHT
ACTIVITEITEN
ACTIVITEIT

De beste (fietser) won
TEKST: NORBERT VAN ACKER

Al 15 jaar richt onze afdeling een fietszoektocht
in die je kan rijden op een dag naar keuze in een
periode van de zomermaanden. Op zaterdag 25
oktober was het eindelijk zover: de lang verwachte uitslag en prijsuitreiking.

mene vraag (“zoek de windwijzers op een schouw
langs het traject”) heeft uiteindelijk het verschil
gemaakt. Aan de hand van de presentatie maakten
we een virtuele rit en zagen we aan de hand van de
foto’s alle antwoorden op de vragen en foto’s.

Uiteindelijk waren er 8 deelnemers die met 42,5
punten op 45 punten die er te verdienen waren.
Aansluitend hadden we de prijsuitreiking. Ik wil hier
gebruik maken om speciaal Gaston Van Gaver te
bedanken voor de drie mooie schilderijen die hij dit
jaar maakte en die wij als geschenk mochten geven.
Costa Rica ligt in Noord-Amerika, juist boven PanaGaston heeft jaren als mandenvlechter rieten manma en heeft een oppervlakte van 51.100 vierkante
den cadeau gedaan, die werden fel begeerd door de
kilometer. De hoofdstad is San José en er leven ondeelnemers.
geveer 4,872 miljoen Spaans sprekende mensen in
Costa Rica. Ze hebben geen leger en het geld dat zo Tenslotte ook nog een woordje van dank aan al die
vrij komt wordt gespendeerd aan het welzijn van de vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen tot
het welslagen van deze actie! Ik dank ook alle deelbevolking. Grote delen van het land zijn natuurreservaat en de verscheidenheid van de vogelsoorten nemers voor hun steun en hun positieve reacties.
Tot volgend jaar!
die er voorkomen en nergens anders is enorm. Dit
hebben we ook gemerkt aan de revue van de vogels
die ons gepasseerd is, prachtige vogels, stuk voor
De winnaars van de eerste drie plaatsen waren:
stuk. Gert wist ons zelfs te vertellen of het een
Ghislain Van Assel (Wachtebeke)
vrouwtje of een mannetje was. Een donker plekje
hier, een kleurtje daar, kleine details maken van tijd Nadine Anecaert (Wachtebeke) en
het verschil tussen beide seksen. We hebben geno- Francine Verdurmen (Eksaarde)
Het voorprogramma werd verzorgd door Gert Du
Cheyne, conservator van het Heidebos. Gert had
dit jaar een reis gemaakt in Costa Rica en kwam er
ons iets meer over vertellen aan de hand van prachtige natuurfoto’s.

ten van het nevelwoud, van de mangrove, van het
regenwoud, de savanne, de zoetwaterbossen, van
al het moois dat het land te bieden heeft. Bedankt
Gert, ’t was prachtig, ge moogt dat nog doen.
Na de pauze was het de beurt aan Norbert, de inrichter en opsteller van de fietszoektocht. Door het
feit dat de datum één dag opgeschoven was (de
zaal was onverwacht niet vrij) had zich een vrij
groot aantal deelnemers verontschuldigd. Er werden dit jaar 129 folders verkocht en er kwamen 65
antwoordbladen binnen. De verkoop van de folders
gaat in stijgende lijn, blijkbaar beginnen de mensen
de kwaliteit te waarderen die we bieden.
Er zaten dit jaar een paar spitsvondige vragen bij en
twee moeilijke foto’s, kwestie om niet iedereen
aan de eindmeet gelijk te laten aankomen. De alge-
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CAMPAGNE
ACTIVITEITEN
ACTIVITEITEN
HEIDEBOS

Tel de vogels in jouw tuin tijdens Het Grote Vogelweekend
Het is winter en het wordt koud. Tijd dus om de vogels in onze tuin te helpen met zelfgemaakte vetbollen,
lekkere nootjes of een geschilde appel. Zo ben je verzekerd van heel wat vogelgekwetter tijdens Het Grote
Vogelweekend op 17 en 18 januari. Tel de mezen, mussen, lijsters en andere vogels in je tuin en geef je
resultaten online door. Van 12 tot 16 januari kunnen ook scholen hun schoolpleinvogels doorgeven via de
grote vogeltelling voor scholen. Elke getelde vogel telt!
In 2014 telden meer dan 20.000 mensen in meer dan 14.000 tuinen meer dan 372.000 vogels. Een prachtig resultaat dat we in 2015 minstens willen evenaren. Voor het eerst sinds 2011 is niet de vink, maar de
huismus terug de meest getelde vogel in onze Vlaamse tuinen. De vink zakt naar de tweede plek. Een verklaring daarvoor is het uitblijven van een echte winter en het betere noten-najaar van 2013.
Met deze massale tuinvogeltelling schets je samen met duizenden andere tellers een beeld van de vogelrijkdom in onze tuinen en leren hoe we de vogels het beste helpen tijdens deze koude winterdagen.
Surf nu naar www.vogelweekend.be en ontdek hoe je je tuin kan voorbereiden op Het Grote Vogelweekend. Succes!

Doe jij ook mee op 17 & 18 januari?
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Activiteiten van NP Moervaart-Zuidlede
Zondag 1 Februari

Zondag 1 maart

Yogawandeling in het Heidebos

Gallowaygarantiewandeling

Zondag 8 februari

Zondag 22 maart

Ledendag en algemene vergadering in het Heidebos Op kraambezoek bij de reigers in Puyenbroeck

Voor meer info: www.heidebos.be

't lang leven te Lochris is de speciaalzaak
voor :
 dieetvoeding
 natuur‐ en biologische voeding
 voedingssupplementen
verzorgingsproducten op natuurlijke basis
Openingsuren: ’t lang leven is open van
maandag tot en met zaterdag
(woensdagnamiddag en zondag gesloten)
Contact: Sofie Van Slycken, Dorp West 1, 9080 Lochris ,
09 355 09 65, tlangleven@telenet.be
Leuke cadeau ps!

