
 

 

DRIEMAANDELIJKS AFDELINGSTIJDSCHRIFT VAN NATUURPUNT MOERVAART-ZUIDLEDE - JAARGANG 19 NUMMER 3 - J��� 2019 

Van Hei naar turf 
België-Belgique 

P.B. 

9185 Wachtebeke 

3/7195 

A
fg
i5
e
k
a
n
to
o
r 
W
a
ch
te
b
e
k
e
 -
 t
o
e
la
9
n
g
sn
u
m
m
e
r 
P
1
0
9
1
1
2
 

V
.u
. 
G
ri
e
t 
B
u
y
se
, 
S
ch
u
it
e
rs
tr
a
a
t 
3
4
 C
, 
9
0
3
1
 D
ro
n
g
e
n
 

FEEST: 20 jaar Fietszoektocht. Fiets en zoek jij ook mee?  



 

 

   

 COLOFON 
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Van Hei naar Turf   

Het  lidgeld van Natuurpunt be-

draagt 27 euro per gezin. Als lid 

krijg je het 9jdschri5 Natuur.blad en 

dit afdelings9jdschri5, geniet je van 

een aanzienlijke kor9ng op pro-

ducten uit de Natuurpunt Winkel en 

neem je gra9s 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 9jdschri5 en/

of Natuur.oriolus, het 9jdschri5 

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 Na-

tuur.focus en / of Natuur. oriolus 

(voor de abonnementen).  

Griet Buyse, Gert Du Cheyne, 

Maatje den Herder, Frans Goris, 

Peter Wesemael 

 

 

Foto’s: zie binnenin 9jdschri5 

Foto voorpagina:  Hondskruid,  

orchidee in de Turmeersen (foto: 

Maatje den Herder) 

  

Peter Wesemael 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 gi5 is fiscaal a5rek-

baar vanaf 40,00 euro (alle gi5en 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 

Eindredac9e & layout 

Redac9eadres 

Steun 
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Van Hei naar Turf   

Zin in een plezante namiddag?  Doe dan mee aan 

de fietszoektocht van onze Natuurpuntafdeling!  

De tocht is slechts een goeie 30 kilometer lang,  

negen9g procent van het traject loopt door de pure 

natuur.  Dat is genieten. Rij samen met je gezin, of 

vrienden. Doe gewoon de tocht. Je zoekt de loca9e 

op van 9en foto's  en je moet een antwoord vinden 

op twin9g gestelde vragen. Er zijn een vij5iental 

informa9epanelen op het traject,  neem de 9jd om 

die te lezen.  Je wordt er wijzer van.  

 

De fietszoektocht start begin juli  en eindigt eind 

september. Meer informa9e kan je al9jd vinden op 

de website van onze afdeling:  www.heidebos.be of 

stuur een e-mail met uw vraag naar  

vanackernorbert@gmail.com 

 

Je las het goed. Dit is de twin9gste edi9e van de 

fietszoektocht. Reeds twin9g jaar coördineert Nor-

bert Van Acker de hele organisa9e van deze fiets-

zoektocht. De combina9e van een mooi en rus9g 

fietsparcours, de prach9ge natuur onderweg en de 

uitdagende piSge vragen maken deze tocht jaar-

lijks tot een groot succes!  

 

Voor deze twin9gste edi9e stelde Norbert het tra-

ject samen met Dirk Verheedt. Het traject is al 

twin9g jaar een lus, je kan dus instappen op diverse 

plaatsen. We passeren dit jaar voorbij het mooie 

beeld van meneer Pheip (stripverhaal Nero). We 

zien het beeld van de schaapherder met hond. We 

zien enorm veel mooie en rus9ge natuur. En we 

fietsen langs de Stekense vaart en langs de Moer-

vaart. We fietsen op nieuwe fietspaden die er tot 

voor enkele jaren nog niet lagen. Onderweg kan je 

op twee plaatsen een hapje en een drankje nemen.  

 

Kies een zonnige  namiddag uit  en spring op de 

fiets. Slimme deelnemers kopen het formulier voor 

5 euro zo vroeg mogelijk. Ze bekijken de foto's elke 

dag eens 's morgens en 's avonds. De adressen van 

de diverse verkooppunten op de verschillende ge-

meentes kan je ook terugvinden op onze website.  

 

En om  niet te vergeten: vrijdag 18 oktober is er 

een prijsuitreiking. Jawel,  iedereen hee5 prijs.  

Aan de hand van een presenta9e doen we de virtu-

ele toer en je ziet op het scherm alle antwoorden. 

Ach ja,  bijna vergeten, er is nog één algemene 

vraag maar dat is nog een verrassing. 

 

Veel plezier en geniet ervan. 

 

FEEST: Fiets en zoek jij ook mee deze zomer? 

20 jaar fietszoektocht binnen onze afdeling! 
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4 Van Hei naar Turf   

20ste Fietszoektocht van Natuurpunt Moervaart-Zuidlede 

Juli, augustus en september  

 
Onze afdeling organiseert de 20ste keer een fietszoektocht. Die gaat door van begin 

juli 2019 tot en met 22 september 2019. Het is preSg fietsen door de natuur, on-

derweg kan je zoeken naar de antwoorden op 20 vragen, 10 foto's en 1 algemene 

vraag waarmee je extra punten kan verdienen. 

 

Deelnameformulieren zijn te koop op diverse plaatsen, raadpleeg onze website 

www.heidebos.be (onder ac9viteiten) of mail naar vanackernorbert@gmail.com  

Zie ook pagina 3. 

Maandag 22 juli Werkdag 
Meer info: thierry.van.driessche@telenet.be  

 

Zaterdag 10 augustus: Werkdag 
Meer info: beheer.heidebos@gmail.com 

 

Zondag 18 augustus: Natuurpunt in de 

Verbindinsgtuin (zie pagina 16) 
 

Maandag 26 augustus: Werkdag 
Meer info: thierry.van.driessche@telenet.be  

 

Zaterdag 31 augustus  

Nacht van de Vleermuis in het Heidebos  
 

De voorbije jaren vond heel wat onderzoek plaats 

naar de vleermuizen in het Heidebos. Dit leverde 

prach9ge resultaten op. We gaan 9jdens deze Nacht 

van de Vleermuis dan ook op zoek naar de vleermui-

zen in het bos. Vanaf 18u30 is iedereen, groot en 

klein van harte welkom aan Parking 2. Voor de kin-

deren zijn er aangepaste ac9viteiten, zoals vleer-

muisspelletjes en een schminkstand. Om 19 uur ge-

ven we een toelich9ng over vleermuizen . Daarna 

vertrekken we in groep op stap. De laatste wande-

ling start om 20u45. 

 

Afspraak: Parking 2 (kant Wachtebeke)  

Organisa2e: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede, in sa-

menwerking met de Jeugdbond voor Natuur en Mili-

eu (JNM Moervallei)  

Meer informa2e? Maatje den Herder, 09 355 58 

59, maatje.den.herder@telenet.be  
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Van Hei naar Turf   

Zondag 8 september  

Heidedagen in het Heidebos  
 

Het Heidebos hee5 zijn naam niet gestolen. Op ver-

schillende plaatsen in dit prach9g natuurgebied kan 

je heide bewonderen. Geen grote heidevelden zoals 

in de Kalmthoutse heide of in Limburg aan de Maas-

kant. Neen. Maar wel hele mooie stukjes prach9ge 

struikheide. Die heide is het resultaat van het be-

heer dat Natuurpunt hier al bijna 25 jaar voert. En 

deze resultaten willen we jou graag laten zien. We 

verkennen specifiek de noordelijke stukken van het 

Heidebos. Gert gidst ons langs de mooiste stukjes 

natuur die het Heidebos rijk is.  

 

Afspraak: 14u op Parking 1 (kant Moerbeke)  

Organisa2e: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede  

Meer informa2e? Gert Du Cheyne,  

09 345 83 33 , gert@heidebos.be 

 

Zaterdag 14 september: Werkdag 
Meer info: beheer.heidebos@gmail.com 

 

Maandag 23 september:  Werkdag 
Meer info: thierry.van.driessche@telenet.be  

 

 

Zondag 6 oktober  

Op zoek naar paddenstoelen in het bos  

(voor volwassenen en kinderen) 

 

Groot en klein gaan op zoek naar paddenstoelen in 

het Heidebos. Paddenstoelen bestaan in alle forma-

ten en kleuren, soms met  grappige  maar ook moei-

lijke namen. Wij nemen je mee op ontdekking in de 

boeiende paddenstoelenwereld! Voor de kinderen 

worden speciale ac9viteiten voorzien over padden-

stoelen.  

 

Wanneer: zondag 6 oktober om 14u aan parking 2 

(kant Wachtebeke van het Heidebos!)  

Organisa2e: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede   

Meer informa2e? Maatje den Herder, 09 355 58 

59, maatje.den.herder@telenet.be  
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Heidebossprokkel 
TUVWX UY Z[X[’V: GU\X D� C]U^YU 

De zon hijst zich langzaam uit het duister, wan-

neer ik mijn fiets parkeer aan het Heidebos. In 

tegenstelling tot een maand geleden, is het och-

tendchorus al heel wat minder, enkel een merel 

weet mij te verwelkomen. Een ransuil vliegt het 

donkere naaldbos in, zijn shi= zit er op. Don 

McLean bezong het eerder al als “How can words 

express the feel of sunlight in the morning…” En 

inderdaad het is een onbeschrijfelijk gevoel, het 

licht, de geluiden, de atmosfeer bij het opkomen 

van de zon. 

 

De maand mei ben ik eigenlijk niet weg te slaan uit 

het Heidebos om ’s ochtends vroeg door het bos te 

wandelen en al deze indrukken op mij af te laten 

komen. Het bos bruist van het leven met overwel-

digende geuren, kleuren en geluiden.  

 

Ik heb het al9jd al een raadsel gevonden dat de 

herfst zo’n aantrekkingskracht hee5 op de wande-

laars maar waar zij de lente veel meer links laten 

liggen? 

 

Een bonte vliegenvanger is druk in de weer met het 

vangen van rupsen uit de zomereiken. De jongen in 

het nesthol krijsen zodanig dat hij zijn Don Juan 

repertoire noodloSg hee5 achterwege moeten 

laten en zich nu volledig moet kwijten aan het voe-

den van zijn jongen. Een goede week geleden kon 

je hun onmiskenbare zang op een twin9gtal loca-

9es horen in het Heidebos – nooit eerder waren er 

zo veel – maar nu is het muiss9l bij deze zwarte 

wi`e charmezangers. 

 

 

Bonte vliegenvanger - Foto: Gert Du Cheyne 
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Als ik de dreef inwandel van Amerikaanse eiken 

rennen twee reekalaes mij stoeiend tegemoet. Hun 

moeder hee5 mij wel reeds opgemerkt en twijfelt 

tussen meerennen of roepen. Ik laat mij zakken 

tegen de stam van een eik waardoor ik blijkbaar 

niet direct meer een bedreiging vorm voor het ge-

zin. De moeder is toch haar jongen gaan vervoegen 

en probeert hen te begeleiden naar het bos als 

plots vader opduikt en die blijkbaar ook meer zin 

hee5 om met zijn jongen wat te ravo`en. Het is 

een heerlijk zicht om dit familiegeluk in het och-

tendlicht te aanschouwen. Onbezorgd bewegen zij 

zich door dit ochtendlicht. 

 

Niet veel verder – zo’n honderd meter – bots ik al 

op de volgende familie. Nu is het een reegeit met 

slechts één jong, maar dat is al even speels als die 

twee gui9ge rakkers van daarnet. Dit jong lijkt wel 

al wat ouder. Ze worden opgeschrikt door drie jon-

ge bonte spechten die eveneens met hun jeugdig 

enthousiasme de andere bosbewoners alert laten 

opkijken. 

 

Tussen de schapenzuring zit een kleine vuurvlinder 

nog wat verkleumd op de zon te wachten. Nog en-

kele uurtjes wachten en dan barst de vlinder9jd 

aan. Eikenpages, maar ook icarus- en boomblauw-

tjes dwarrelen dan over de bloemenweiden met in 

het zog bonte, bruine en oranje zandoogjes en af 

en toe ook hooibeestjes. Wat een heerlijke zorgelo-

ze 9jd is het met overal jong volk dat klaar staat om 

het bos te veroveren. 

Reeën in het Heidebos 
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Mopsvleermuis 

 Hoewel er wereldwijd bijna 1300 soorten  

vleermuizen bestaan, komen er in Vlaanderen 

slechts 18 soorten voor. Voor België zijn er 23 

soorten waargenomen. Dat lijkt misschien niet 

veel. Maar net als in de rest van de wereld  

behoort ook bij ons zo ’n 1 op de 4 zoogdier-

soorten tot de orde van de vleermuizen. Ook in 

het Heidebos komen enkele soorten vleermuizen 

voor. Een heel bijzondere daarbij is de  

mopsvleermuis, een dier dat tot voor kort  

uitgestorven leek in Vlaanderen. 

 

Mopsvleermuis herkennen 

De Mopsvleermuis (Barbastella barbastellus) is 

een middelgrote vleermuis met een lichaamsleng-

te tot ruim 5 cen9meter en een spanwijdte tussen 

24 en 30 cen9meter. Ze dankt haar naam aan de 

gedrongen, stompe snuit, vergelijkbaar met die 

van een mopshond. De soort hee5 ook opvallende 

naar voren gerichte, brede oorschelpen die elkaar 

midden op het hoofd raken. Hieraan dankt het 

dier de soms gebruikte bijnaam ‘dwarsoor’. 

Mopsvleermuizen hebben een dichte donker 

zwartbruine vacht, waarbij vooral de haren op de 

bovenzijde gelig wi`e uiteinden hebben.  

Hierdoor hee5 het dier een wat ‘berijpt’ uiterlijk. 

Maar net zoals bij sommige vogels is het bij heel 

wat vleermuizen gemakkelijker om ze te herken-

nen aan de hand van hun geluid. Vleermuis-

geluiden verschillen wel dag en nacht van vogel-

geluiden. Terwijl vogelgeluiden dienst doen voor 

communica9e en om een territorium af te  

bakenen gebruiken vleermuizen hun geluid ook 

om voorwerpen en hun omgeving te lokaliseren 

zodat ze in het donker kunnen vliegen en jagen.  

Bij deze ‘echoloca9e’ worden, voor de mens niet 

hoorbare, hoogfrequente geluiden uitgestoten. 

Met een speciale bat detector kunnen die wel  

omgezet worden naar een voor ons hoorbaar  

geluid.  

Mopsvleermuis in het Heidebos  
TUWVX: PUXU\  WUVUcdU�  

Mopsvleermuis - Foto: Vilda (Rollin Verlinde) 
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Elke soort vleermuis gebruikt zijn eigen set echolo-

ca9e geluiden, maar er is veel varia9e door aanpas-

sing van het echoloca9egeluid aan de omgeving of 

aan het gedrag. Supereenvoudig is het dus ook 

weer niet. Maar mee dankzij computerso5ware 

kunnen ervaren vleermuisonderzoekers toch vleer-

muizen determineren aan de hand van het geluid. 

Daarbij worden o.a. sonogrammen gebruikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een aeeelding die de intensiteit toont van de 

frequen9es die in het geluidssignaal voorkomen.  

De mopsvleermuis hee5 twee verschillende  

geluiden, die dikwijls om beurten gebruikt worden. 

Het ene is wat hoger en luider dan het andere, 

waardoor het geheel wat castagnet-ach9g klinkt.  

 

Sonogram van mopsvleermuis op 21 augustus in het 

Waasland. (foto: Joris Everaert) 
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Levenswijze 

 

Hoewel de mopsvleermuis op veel verschillende 

plaatsen kan worden waargenomen kan ze toch een 

echte bossoort genoemd worden. Zeker in het voor- 

en najaar jaagt ze graag in oude, voch9ge looeos-

sen met veel dode bomen en ondergroei. In de zo-

mer verschui5 de ac9viteit naar meer open, meest-

al voch9ge zones zoals voch9ge weilanden met ha-

gen en houtkanten of naar beek- en riviervalleien. 

Maar hoewel dit meer open gebieden zijn, blij5 de 

binding met het bos belangrijk.  

Het dieet van Mopsvleermuizen bestaat naast mug-

gen, vliegen en kleine kevertjes hoofdzakelijk uit 

kleine nachtvlindersoorten. Het dier begint vroeg in 

de schemering te jagen. Dit gebeurt met een snelle 

zeer wendbare vlucht, vaak dicht boven boomkrui-

nen, maar ook onder het bladerdek. Het jachtgebied 

kan daarbij vrij groot zijn: in één nacht kunnen ze 

wel in 10 verschillende gebieden op jacht gaan. 

 

Zoals andere vleermuizen paart de mopsvleermuis 

in de herfst. Maar soms gebeurt de paring ook in de 

winterverblijven. In april verzamelen de vrouwtjes 

zich dan in kleine kraamkolonies, waarin eind juni, 

begin juli de jongen worden geboren. Mannetjes 

worden niet toegelaten in de kraamkolonies. 

 ‘s Zomers verblij5 de mopsvleermuis vooral achter 

de schors van bomen. Verder maakt de soort ge-

bruik van allerlei spleten en nauwe ruimtes van ge-

bouwen zoals aan vensterluiken, die je gerust kan 

beschouwen als de kunstma9ge variant van loshan-

gend schors. De kraamkolonies in bomen verhuizen 

regelma9g, vaak zelfs dagelijks.  

In de winter trekt de mopsvleermuis alleen bij zeer 

koude temperaturen naar klassieke winterverblijf-

plaatsen voor vleermuizen, zoals bunkers en ijskel-

ders. De dieren zijn immers opvallend kouderesis-

tent en kunnen 9jdens de winter ook in boomholtes 

verblijven. Hun winterslaap is trouwens niet zo ab-

soluut. Zelfs bij temperaturen van 2 à 3 graden wor-

den ze nog jagend gezien. Een aantal kleine nacht-

vlinders, hun voornaamste prooien, vliegen immers 

ook in de wintermaanden. De mopsvleermuis wordt 

gemiddeld tussen 5,5 en 10 jaar oud, maar er zijn er 

ook die meer dan 20 jaar kunnen worden.  

Verspreiding 

De mopsvleermuis komt voor van West-Europa tot 

de Krim en de Kaukasus, in Marokko en op de Cana-

rische Eilanden. Maar binnen het Westeuropese 

verspreidingsgebied is de soort overal zeldzaam tot 

zeer zeldzaam. In Oost- en Centraal-Europa is ze wel 

algemener. 

Voor 1965 waren er vrij regelma9g waarnemingen 

verspreid over alle Vlaamse provincies. Maar daarna 

ging het snel bergaf. Tussen 1996 en 2001 werden 

ze nog eens in het Brugse waargenomen. Maar be-

gin 2014 werd de mopsvleermuis uitgestorven ver-

klaard in Vlaanderen omdat het dier toen al 13 jaar 

niet meer was gesignaleerd. 

10 

Mopsvleermuis 

Mopsvleermuis - Foto: Raf Gyselings 
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Mopsvleermuis 

Herontdekt 
 

In de zomer van 2014 was Joris Everaert, vrijwilliger 

van Natuurpunt en vzw Durme, met zijn batdetector 

op stap aan de rand van een bos in Waasmunster. 

Hij maakte er een toevallige geluidsopname van een 

mopsvleermuis.  Dat was het begin van een span-

nende zoektocht naar meer. Want al snel bleek dat 

het geen éénmalige toevalstreffer was, maar dat er 

verschillende individuen jaagden in de bossen van 

Waasmunster en langs de Durmemeersen en de 

schorren van de Durme.  

 

In de zomer van 2015 kon men nog veel meer waar-

nemingen doen en werden mopsvleermuizen gesig-

naleerd in bossen in Sint-Niklaas, Eksaarde, Moerbe-

ke en Wachtebeke. Het zag er dus naar uit dat de 

mopsvleermuis dan toch niet uitgestorven is in 

Vlaanderen en zich hier ook nog voortplant. Daarom 

werden een aantal dieren gevangen en van een  

9jdelijk zendertje voorzien. Op die manier konden 

ze enkele dagen gevolgd worden met mobiele anten 

 

 

nes. Zo werden de eerste twee kraamkolonies ont-

dekt in Sint-Niklaas. Eén kolonie zat achter een luik 

aan een huis in Belsele. Een tweede kolonie werd 

gevonden achter loshangende schors van twee  

dode populieren in een verlaten bos in Sinaai.  

 

In 2016 werden ook nog kraamkolonies gevonden in 

het provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke 

en in het Wullebos in Moerbeke, opnieuw achter de 

losse schors van dode populieren. En in 2017 was 

het dan de beurt aan het Heidebos. Achter de losse 

schors van Amerikaanse eiken werd hier ook een 

grote kolonie ontdekt.  

 

Dat de dieren in het Heidebos in Amerikaanse eiken 

werden gevonden is geen toeval. Deze bomen krij-

gen immers snel losse schors, scheuren en holtes. 

Dus ook deze, soms van weinig waarde geachte, 

exoten kunnen belangrijk zijn om te behouden. Met 

32 getelde vrouwtjes en jongen is de Heidebos- 

De bat-mobielen op zoek naar signalen van gezenderde Mopsvleermuizen (foto Joris Everaert) 
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Adres  
Dorp-Oost 133 

9080 Lochris9  

 

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  

kolonie meteen de grootste van de nu vijf gekende 

kraamkolonies in het Waasland. Maar dit verhaal is 

allicht nog niet ten einde. Zo werd er vorig jaar ook 

nog een vrouwtje gezenderd in het Stopersbos in 

Stekene, in de hoop ook daar een kolonie te vin-

den. Maar tot grote verrassing van de onderzoe-

kers bleek dit vrouwtje ahoms9g uit de kolonie in 

het Heidebos. Tijdens sommige nachten vloog ze 

van uit het Heidebos, via een omweg in Nederland, 

tot in Stekene. In één nacht legde ze dus minstens 

53 kilometer af! 

 

 

 

 

Bedreigingen 

 

Mopsvleermuizen zeer lichtschuwe dieren en zowel 

de kraamkolonies als de winterverblijfplaatsen zijn 

uitzonderlijk gevoelig voor verstoring. Dat deze 

soort toch nog een plekje hee5 behouden in ons 

verlichte en verkavelde Vlaanderen is dan ook zeer 

goed nieuws. En dat dit in het Waasland is gebeurd 

is ook niet geheel toevallig. Naar Vlaamse normen 

is dit immers nog een donkere en rela9ef dunbe-

volkte streek met heel wat bossen op zandbodem. 

Maar helaas betekent dit niet dat het met de vleer-

muizen in Vlaanderen nu bergop gaat.  Het meren-

deel van de soorten die in Vlaanderen voorkomen 

zijn nog al9jd bedreigde soorten.  

Mopsvleermuis -Foto Bram Conings 
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Nochtans zijn alle vleermuizen we`elijk  

beschermd. Maar de dieren staan hoog in de  

voedselketen. Dus als de insecten drama9sch  

achteruit gaan, zoals nu gebeurt, betekent dit ook 

slecht nieuws voor de vleermuizen. Daarnaast zijn 

ook het verdwijnen van geschikt leefgebied met 

natuurlijke verbindingen en verstoring door licht 

en lawaai belangrijke oorzaken van hun achteruit-

gang. Maar ook het na-isoleren van huizen, het 

kappen van koloniebomen, aanvaringen met  

windturbines en preda9e door ka`en maken het 

vleermuizen niet gemakkelijker. 

 

Er is dus nog heel wat nodig om het 9j te keren.  

In het Heidebos kunnen we alvast ons steentje  

bijdragen door een aangepast bosbeheer, gericht 

op behoud van oude en dode bomen, gespleten 

bomen en bomen met holtes. En hoe5 het nog 

eens herhaald dat verlich9ng bij een natuurgebied 

absoluut uit den boze is? 

 

 

 

 

 

Bronnen 

www.wakona.be/index.php/werkgroepen/

zoogdieren 

www.ecopedia.be/dieren/mopsvleermuis 

www.Natuurpunt.bericht 

h`ps://issuu.com/vzwdurme/docs/

verslag_soortbeschermingsproject_vl, 

’ t Groene Waasland 

Durme en Scheldeland (9jdschri5 Durme v.z.w.) 

Triks  
 

Schoonheidszorg  

op maandag  
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TUWVX UY Z[X[’V: F\dYV G[\�V 

De midzomernacht op 22 juni. Zoiets spreekt nogal wat mensen tot de verbeelding.  Meer dan vij5ig  

mensen keken uit naar een speciale nachtelijke boservaring.  Zouden we weer de ribbige zilverblauwe  

hoge wolken zien zoals de nachten ervoor ? En wat voor nachtdieren zouden we horen of zien ?  

En ja hoor, het duurde niet lang of een reetje maakte dat het wegkwam achter de struiken, vleermuizen 

scheerden over de open vlakten en langs de bomen.  Aan de Hoogstraat dook een indrukwekkend  

Charolais rund  op van tussen de varens.  Bedelende ransuiltjes maakten duidelijk dat ze honger  

hadden.  Aan de boshut hadden de mensen van de Wase nachtvlinderwerkgroep hun lamp opgesteld om 

nachtvlinders te lokken. Kurt en collega toonden ons 9entallen soms felgekleurde soorten, terwijl op de 

achtergrond de bosuilen lieten horen dat ook zij present waren.   

Ondertussen was het al na middernacht, 9jd om af te sluiten met een drankje in de boshut.  
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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.  

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.  

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.  

In de Turfmeersen bloeiden begin juni130 rietorchissen. Er werd ook een zeldzame or-

chidee gevonden: hondskruid.  (Foto’s: Maatje den Herder) 



 

 

 

Op 17 augustus vind je Natuurpunt Moervaart-Zuidlede in de Verbindingstuin in 

Wachtebeke.   
 

Je komt er die dag vanalles te weten over vlinders en hoe je jouw tuin vlindervriendelijk kan  

maken. We hopen natuurlijk dat de zon van de par9j is, want zon en warmte doen de vlindertjes 

vliegen en zorgen hopelijk voor een kleurrijke tuin.   

 

Natuurpunt en JNM laten de bezoekers aan de Verbindigstuin kennismaken met de vlindertjes in 

de tuin. Wat is de naam van de vlinders in je tuin? Kun je de soorten herkennen? Hoe trek 

je vlinders aan in je tuin? Ook de kleinste bezoekers laten we kennismaken met de pracht 

van vlinders.  

 

Ken je de Verbindingstuin in Wachtebeke? Je vindt de Verbindingstuin in de Kerkstraat 14 in 

Wachtebeke. Gedurende de zomerperiode staat deze “verbindingsplaats” enkele dagen per 

week open voor iedereen die even op verhaal wil komen, een tas koffie wil drinken, wel of niet 

nood hee5 aan een babbel. Gewoon even in een boek bladeren in de “boekenkas” of een rust-

punt zoeken met een glas kan ook.  

 

De Verbindingstuin is in juli en augustus open van donderdag tot en met zondag tussen 14u en 

18u. Maandag, dinsdag en woensdag gesloten. Groepen vanaf 8 personen vooraf reserveren.  

Contact: vzwdeverbinding@gmail.com, terug te vinden op Facebook onder ‘vzw de verbinding-

wachtebeke’ 

                               Volg jij onze Facebookpagina?           

             www.facebook.com/natuurpuntmoervaartzuidlede/ 

Welkom! 


