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Van Hei naar Turf
5 september
Nacht van de vleermuis

11 oktober
Paddenstoelen in Heidebos

18 oktober
Wandeling Zandberg

Juli - september
Fietszoektocht

Nacht van de Vleermuis

Afgiftekantoor Wachtebeke - toelatingsnummer P109112
V.u. Griet Buyse, Trekweg 107, 9030 Mariakerke

zaterdag 5 september - Overslag
Je komt toch ook?!

COLOFON

Nieuwe website Natuurpunt
Natuurpunt heeft een nieuwe website. Binnenkort zal onze afdeling ook haar eigen
website vernieuwen en uitbouwen via deze website van Natuurpunt. Momenteel vind je
ons nog op www.heidebos.be
Ga nu maar al eens een kijkje nemen: www.natuurpunt.be

Lidgeld
Het lidgeld van Natuurpunt bedraagt 27 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 andere winkels en neem je gratis
deel aan activiteiten. Over alle
voordelen die je hebt als Natuurpuntlid, lees je meer 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 bovenop
het lidmaatschap. Het lidmaatschap, samen met een abonnement
op beide tijdschriften, bedraagt 44
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).
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Steun

Werkten mee

Griet Buyse, Maatje den Herder,
Steun de projecten van MoervaartJean-Pierre De Rycke, David Galens, Zuidlede. Een gift is fiscaal aftrekGert Du Cheyne, Norbert Van Acker baar vanaf 40,00 euro (alle giften in
één jaar aan Natuurpunt vzw worden samengeteld).

Foto’s
Foto’s: zie binnenin tijdschrift
Foto voorpagina: Grootoorvleermuis, Vildaphoto, Rollin Verlinde

Eindredactie & layout
Griet Buyse

Redactieadres
Griet Buyse, Trekweg 107, 9030
Mariakerke, 09 329 55 45,
griet.buyse@gmail.com

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

ACTIE

Ook het Heidebos doet mee!
NATUURPUNT MOERVAART-ZUIDLEDE

Vind jij de natuurgebieden in je buurt belangrijk?
Die groene parels zorgen voor zuurstof en laten je
tot rust komen. Ze vormen een natuurlijke speeltuin
voor onze kinderen en zijn een laatste toevluchtsoord voor onze bedreigde dieren.

Ook een aantal terreinen van onze afdeling Moervaart-Zuidlede worden hierdoor bedreigd. De terreinbeherende verenigingen verzetten zich hier hevig tegen en rekenen erop dat minister Schauvliege
de voorstellen radicaal omgooit.

Natuurpunt, vzw Durme en Limburgs Landschap
maken zich grote zorgen. Minister Joke Schauvliege,
Vlaamse minister voor Natuur, wil de aankoop en
het beheer van natuurgebieden drastisch hervormen.

Op 9 september sluiten de partners de actie 'Red de
natuur in je buurt' af met een publieksactie in Brussel. Dan worden ook alle verzamelde petities afgegeven.

Maar de plannen die nu voorliggen betekenen de
doodsteek voor de huidige aanpak van erkende natuurgebieden en van het aankopen van lokale, kleinere gebieden door afdelingen en beheerteams.

We duimen mee voor een goede bijsturing van de
geplande hervormingen!
Meer info op www.natuurpunt.be/petitie

3
Van Hei naar Turf

ACTIVITEITEN

Activiteitenkalender
september - oktober 2015
Fietszoektocht
September: laatste kans!

Mocht je het nog niet weten: sinds begin juli kan je
meedoen aan onze fantastische fietszoektocht in de
streek! Het parcours is 34,8 km lang. We rijden
langs landelijke wegen en vergeten kerkwegels van
de ene kerk naar de andere in onze eigen mooie
streek. Je lost 20 vragen op, zoekt 10 foto’s en dan
is er nog een algemene vraag.
t
Deelnameformulieren kan je halen bij meerdere
handelaars in onze gemeenten. Raadpleeg
www.heidebos.be voor alle adressen of stuur een email naar Norbert Van Acker op vanackernorbert@gmail.com.
Antwoordformulieren moeten uiterlijk op 27
september 2015 om 20u binnen zijn op volgend
adres: Norbert Van Acker, Persijzerstraat 23,
9080 Zaffelare.

Boodschap van Norbert !
Dank zij het mooie weer van de laatste weken
loopt of liever rijdt de fietszoektocht uitstekend.
Menige deelnemers die ik onderweg tegenkom
spreken lof over het traject. Het is genieten van de
zoektocht, zeker als je in groep bent.
Let wel op: vraag nummer 10 kan je maar oplossen als je ook de Fortstraat uitgereden hebt.
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Prijsuitreiking fietszoektocht
Vrijdag 23 oktober
De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 23 oktober
2015 om 20u in het Woon‐ en Zorgcentrum
Sint‐Vincentius, Kanunnik P.J. Triestlaan, 4 in Zaffelare.
Op het programma van de avond:
Fotoreportage over natuur in binnen‐ of buitenland,
pauze, presentatie van de juiste antwoorden en
prijsuitreiking. Uiteraard is er ook gelegenheid om
gezellig na te praten.
Iedereen van harte welkom!
Meer info: Norbert Van Acker,
vanackernorbert@gmail.com

RESERVEER nu al in je AGENDA!
Grote bomen- en struikverkoop
Heb jij nog plaats voor een inheems struikje of
boompje? Op 21 november houden wij onze
grote verkoop. Bestellen kan tot 8 november.
Reserveer nu al in je agenda! Alle info tegen eind
september op onze website www.heidebos.be, in
het volgend nummer, of bij Annemie,
a.m.philips@gmail.com of Griet,
griet.buyse@gmail.com

ACTIVITEITEN

5 sept.
Overslag

Zaterdag 5 september: Overslag (Wachtebekeke)
Nacht van de vleermuis
Meer info: pagina 8
Zondag 11 oktober 2015
Week van het bos
Paddenstoelen in het Heidebos
Afspraak: Heidebos Moerbeke-Waas, Parking 1
Gidsen: Magda Verfaillie en Maatje den Herder
Meer info: Maatje den Herder, 09 355 58 59,
maatje.den.herder@telenet.be

Moerbeke-Waas. De Zandberg, ongeveer 11 hectare,
is een bosrijk gebied dat vooral bekend is bij ruiters
en mountainbikers. Het noordelijk deel van het natuurgebied heeft een uitgebreid netwerk van paadjes en dreven. Een drietal jaar terug is er in de Zandberg een dunningskap van de grove den bestanden
uitgevoerd. Het voorlopige resultaat kan ter plaatse
bekeken worden. De gidsen Claudia Piens en Daniël
Helskens vertellen je er alles over tijdens deze gratis wandeling.

Afspraak: om 14 u op het einde van de Achterdreef
(kruispunt met de Pereboomsteenweg). Voor de
fietsers is dit vlakbij fietsknooppunt 64 (200 meter
richting knooppunt 98)
Op zondag 18 oktober gidst Natuurpunt Moervaart- Meer info: Daniël Helskens, 09 346 88 29,
helskens.daniel@skynet.be of www.heidebos.be
Zuidlede je door het natuurgebied De Zandberg in

Zondag 18 oktober 2015
Week van het bos
Wandeling in Zandberg
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HEIDEBOS
ACTIVITEITEN

Heidebossprokkels
GERT DU CHEYNE
Fris waait een bries door de groene bomen als de
zon over de horizon kruipt en een jonge ransuil de
nacht afsluit met een wat klagelijk en langgerekt
gepiep. Een houtsnip zie ik nog net wegduiken in de
adelaarsvarens, de ochtend breekt aan!
“Het wordt een bloedhete dag” had men gisteren
verteld op de radio, dus was ik maar heel vroeg uit
de veren, om maximaal te genieten van de ochtendkoelte. De vogelzang is echter al heel wat getemperd tegenover enkele weken terug. De meeste vogels zijn letterlijk bekaf nadat ze al hun energie hebben gestoken in het grootbrengen van hun kroost.
Nu moeten ze nog veel tijd besteden aan het opsmukken van hun verenpak en hun conditie bij te
stellen om strakjes weer zuidwaarts te keren.

tussen het gras zit. Met de spreekwoordelijke
mooie donkere reeënogen vergaapt het jong zich
aan de gaai. Wanneer die plots met zijn vleugels aan
het flapperen gaat en de zwarte neustop van het
reetje raakt, schiet deze laatste verschrikt weg, gevolgd door gans de familie.

Terwijl de geur van kamperfoelie langzaam wegebt
en de warmte van die eerste zonnestralen de parels
van het ochtenddauw heeft opgeslorpt, heeft een
sperwer mannetje reeds de koelte van een poel opgezocht. Met zijn vleugels laat hij het water fel opspatten. Hij duikt enkele malen naar voren en zijn
veren zijn werkelijk door en door nat. Zo nat dat hij
amper kan opvliegen als ik te dicht in de buurt kom.
Al snel maakt hij een tussenlanding om het meeste
water met enkele forse vleugelslagen en schudbeEen reegeit loopt ongestoord met twee kleintjes
wegingen uit zijn gestreept boevenpak te husselen.
over het bospad. Het zijn wondermooie dieren al
Met zijn scherp helgele ogen kijkt hij mij nog fluks
lijken de jonge diertjes nog een beetje houterig over
verwijtend aan als hij over mijn hoofd wegscheert.
te komen op hun lange stelten. Dat is al snel duidelijk als beiden wat gek beginnen rondspringen en er De zon laat er inderdaad geen twijfel over bestaan –
eentje door zijn poten zakt. Onbezorgd struint de het wordt een bloedhete dag – en ik duik al snel
familie over het pad verder tot een van de kleintjes onder het lover van de statige beuken. Het is hier
neus aan neus staat met een jonge gaai die blijkbaar heerlijk toeven, nog even genieten alvorens ik naar
het nest wat te vlug heeft verlaten en onbeholpen huis stap.
Kamperfoelie
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ACTIVITEIT
ACTIVITEITEN
ACTIVITEITEN

Nacht van de vleermuis
Zaterdag 5 september, Overslag
TEKST: MAATJE DEN HERDER
Grijze grootoorvleermuis - Foto: Vildaphoto Rollin Verlinde

Onze Nacht van de Vleermuis gaat door in Overslag, (Wachtebeke) in samenwerking met de gemeente en de Milieuadviesraad Wachtebeke, de
Kerkfabriek van OLV geboorte Overslag en de
Jeugdbond voor Natuur en Milieu.
Kerk Overslag
De kerk van Overslag is een heel bijzondere plaats
voor vleermuizen. Er huizen op de kerkzolder een
kolonie laatvliegers, dwergvleermuizen en wat de
kerk heel bijzonder maakt, ook een kolonie van een
25-tal grijze grootoorvleermuizen. Deze zijn erg
zeldzaam. Er is maar één plaats in Oost-Vlaanderen
waar deze soort nog woont.

boeiende presentatie over het reilen en zeilen van
deze sympathieke fladderaars. Daarna nemen ervaren vleermuisgidsen je mee op een nachtelijke
tocht door het veld langs de randen van Overslag.
We hopen veel vleermuizen te zien en vooral ook te
horen met behulp van de 'batdetector’.
Als we terug komen aan buurthuis Snoopy, zal de
bar open zijn met zeker ook onze Gageleer, en andere (fris)dranken.
Wanneer:

zaterdag 5 september vanaf 18u30
start presentatie: 19u
start wandelingen: 20u
laatste wandeling: 21u
Waar: centrum Overslag, Buurthuis Snoopy, School
Vlieg mee de nacht in!
straat 3, Overslag (Wachtebeke)
We starten in Buurthuis Snoopy. Vanaf 18u30 is
groot en klein van harte welkom. Voor de kinderen Doelgroep: Alle leeftijden, volwassenen, kinderen,
gezinnen
zijn er aangepaste activiteiten, zoals vleermuisspelMeer info: Maatje den Herder, 09 355 58 59,
letjes en een schminkstand. Om 19 uur start een
Maatje.den.herder@telenet.be
presentatie over vleermuizen, waarna we een korte
wandeling maken.
Deze wandeling is gratis. Voor deze activiteit is het
niet vereist op voorhand in te schrijven.
Tijdens deze nacht willen we die mysterieuze en
veelal onbegrepen zoogdiertjes in een goed nacht- Honden zijn niet toegelaten. Stevig schoeisel, lange
broek is wenselijk.
licht te stellen Dat gebeurt aan de hand van een
7
Van Hei naar Turf

HEIDEBOS

Fladderaars in het Heidebos
TEKST: MAATJE DEN HERDER FOTO ROSSE VLEERMUIS: VILDAPHOTO
Begin juli plaatste David Galens van de vleermuizenwerkgroep Oost-Vlaanderen gedurende een
week een automatische batdetector in het Heidebos. Deze neemt alle sonar geluiden op, met
spectaculaire resultaten!
Bij de 7 soorten die al waargenomen werden in het
Heidebos kunnen we er nog één soort toevoegen:
de mopsvleermuis. Dit is een bijzondere waarneming. Dit is een soort die niet alleen op nationaal
maar zelfs Europees niveau zeer zeldzaam is. De
vleermuizenwerkgroep is deze soort al een tijdje op
het spoor op andere locaties in deze regio maar het
Heidebos is tot nu toe de meest westelijke waarneming. Voorlopig is niet bekend waar de verblijfplaatsen zijn, maar het is belangrijk dat er rekening
mee wordt gehouden bij de beheerwerken.

Waargenomen soorten zijn: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, watervleermuis, gewone grootoorvleermuis,
grijze grootoorvleermuis, mopsvleermuis.

Van de mopsvleermuis zijn onlangs twee slaapplaatsen gevonden in oude populieren, achter los
hangende schors. Er wordt niet altijd aandacht aan
Ook het belang van de verbinding tussen de verbesteed, als er bomen gekapt worden. Het zou heel
schillende boscomplexen op de zandrug wordt hier- wenselijk zijn als oude populieren en oude bomen in
mee benadrukt.
het algemeen, eerst gecontroleerd worden op de
aanwezigheid van vleermuizen.

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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TERUGBLIK

Hoe was Big Jump anno 2015?
TEKST: JEAN-PIERRE DE RYCKE EN MIA VAN STREYDONCK FOTO’S: ROLAND VEREECKE EN JEAN-PIERRE
Voor de zesde keer organiseerde Natuurpunt Moervaart-Zuidlede Big Jump in de Moervaart. Op zondag 12 juli kon je op heel veel plaatsen in Vlaanderen in het water springen om aandacht te vragen
voor een betere waterkwaliteit. Big Jump is een
organisatie van Natuurpunt, de Bond Beter Leefmilieu, GoodPlanet Belgium en Aquafin.
Mooie samenwerking
Zowel de gemeenten Lochristi, Wachtebeke, Moerbeke-Waas en Zelzate verleenden hun medewerking. We hielden deze ludieke grensoverschrijdende
Big Jump voor iedereen die propere en levende rivieren wil. Ook ArcelorMittal Gent verleende haar
steun. Leden van duikclub TritonDivers Wachtebeke
en onze vrienden van de brandweer zone centrum waren zoals steeds trouw aanwezig in duikersuitrusting en met een boot voor professionele
begeleiding in het water.
Aandacht voor waterkwaliteit
Big Jump wordt georganiseerd om aandacht te vragen voor properder openbaar water, waar ook opnieuw meer biologisch leven in zit. Volgens de Europese Kaderrichtlijn moest het openbaar water
tegen 2015 in ‘goede toestand’ zijn. Door dit thema
in de media te brengen willen de organisatoren politici en anderen ertoe aanzetten om werk te maken
van properder openbaar water. In Wachtebeke wa-

ren een zestal fotografen aanwezig en ook AVS.
De weergoden waren ons, in tegenstelling tot vorig
jaar, we goedgezind. We telden 250 kijkers en 90
‘jumpers’. De springers konden genieten van een
leuke duik en zwempartij in een redelijk aangename
watertemperatuur van de Moervaart.
Ludieke en bekende springers
Er waren heel wat ludiek verklede springers. Ook
was ‘onze' ludieke delegatie springers uit (het verre) Maldegem aanwezig, alsook een afgevaardigde
van Politiezone Puyenbroeck, weliswaar incognito.
Via deze weg bedanken we ook enkele politici uit
onze afdeling voor hun diverse contacten, door de
jaren heen, met het Moervaartwater. Meermaals
sprongen Jacques De Smet en Piet Penneman, beide
schepen in Wachtebeke, en Yves Deswaene, burgemeester van Lochristi, mee.

Alle springers - Foto: Emiel Tack (Het Nieuwsblad)
Van Hei naar Turf
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TERUGBLIK
ACTIVITEITEN
ACTIVITEIT
Carry Goossens was van plan om opnieuw mee te
springen maar een arbeidsongeval op de opnameset
van De Kampioenen besliste er anders over. Carry
was er wel bij en gaf stipt om 15 u het startschot.

Ondanks het feit dat dit de laatste Big Jump was in
gans Europa mogen wij niet nalaten om aandacht te
blijven vragen voor properder openbaar water. Zeker
als je weet dat momenteel nog steeds 20 % van alle
huishoudelijk afvalwater ongezuiverd in beken en
rivieren terecht komt. Proper water is echt nodig,
niet enkel voor ons maar ook voor degene die na
ons zullen gebruik maken van onze blauwe planeet.
Robby De Caluwé, burgemeester van MoerbekeWaas kocht 100 diverse soorten chocoladerepen in
Oxfam Wereldwinkel om gratis uit te delen aan alle deelnemers in zwemuitrusting.
Waterbeestjes kijken

Bedankt voor jullie aanwezigheid als jumper of als
toeschouwer in de voorbije zes jaar van onze Big
Jump Wachtebeke. Op onze Facebookpagina ‘Big
Jump Wachtebeke’ kunnen zowel foto's als filmpjes
bekeken worden van de zes edities. We vonden het
fijn, boeiend, gezellig maar ook nodig om Big Jump
te kunnen organiseren.

Doorlopend verzorgde de Milieuadviesraad Wachtebeke en Milieuadviesraad Lochristi een info-en deMia, Jean-Pierre en alle vrijwillige medewerkers
mostand i.v.m. de kwaliteit ban het oppervlaktewater van de Moervaart. Bij hen konden aanwezigen
ook terecht voor gratis posters rond de biodiversiteit rond en in het water, interessante brochures
van de Vlaamse milieumaatschappij en een zoekstand met soorten waterdiertjes, zowel met het
blote oog als met microscoop. In de tent van Natuurpunt kon je onze vereniging steunen door iets
te eten of te drinken.
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HEIDEBOS
ACTIVITEITEN
ACTIVITEITEN
HEIDEBOS

Een noodplan voor het Heidebos
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede maakte in 2010 in overleg met de
brandweer en de gemeenten Wachtebeke en Moerbeke een heus
noodplan op voor het Heidebos. Dit werd recent uitgebreid en geactualiseerd. Sinds 2010 liep immers in het Heidebos een Europees
project waarbij grootschalige beheerwerken plaatsvonden. Het Heidebos veranderde in die periode structureel. En dit heeft opnieuw
veel invloed op de preventie van brand of andere ongelukken.
Er werd veel studiewerk verricht, overlegd met alle mogelijke betrokkenen, fiches gemaakt per deelgebied van het Heidebos, werken
uitgevoerd op (toegangs)wegen van het gebied en zo meer. Het bos
werd ook opgedeeld in 48 sectoren. Natuurpunt plaatste op verschillende plaatsen in het bos bordjes (zie foto). Daarin staat een
specifiek nummer. Bij een calamiteit kan je dit nummer vermelden
en weten de hulpdiensten waar zich een probleem voordoet en hoe
dit gedeelte bereikbaar is.

Foto: Griet Buyse

Hierdoor dragen wij bij aan een verhoogde veiligheid binnen de gemeenten Wachtebeke en Moerbeke-Waas. Uiteraard hopen we dat
dit plan nooit in werking hoeft te treden!
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Komende activiteiten
Juli- september
FIETSZOEKTOCHT
Zevenkerkentocht. Veel instapplaatsen. Zie Activiteiten.
Zaterdag 5 september
Nacht van de Vleermuis in
Overslag, Wachtebeke

Zondag 11 oktober
Zaterdag 7 november
Week van het Bos: Paddenstoelen Herfst in het park in Lochristi
in het Heidebos
Woensdag 11 november
Zondag 18 oktober
Wandel Mee in de Lembeekse
Week van het Bos: Zandberg
bossen
Vrijdag 23 oktober
Prijsuitreiking fietszoektocht

Nog plaats voor een inheems struikje of boompje? Grote verkoop door
Natuurpunt Moervaart ‐ Zuidlede in november! Bestellen vooraf!
Alle info in het volgend nummer of op 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 geslo‐
ten)
Contact: Sofie Van Slycken, Dorp West 1, 9080 Lochris ,
09 355 09 65, tlangleven@telenet.be
Leuke cadeau ps!

