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Werkten mee

Steun

Het lidgeld van Natuurpunt

Griet Buyse, Sabine De Pauw, Gert

Steun de projecten van Moervaart-

bedraagt 30 euro per gezin. Als lid

Du Cheyne, Frans Goris, Mar-ne

Zuidlede. Een gi! is ﬁscaal a!rek-

krijg je het -jdschri! Natuur.blad en Macharis, Marc Martens, Annemie

baar vanaf 40,00 euro (alle gi!en in

dit afdelings-jdschri!, geniet je van Philips, Norbert van Acker, Peter

één jaar aan Natuurpunt vzw wor-

een aanzienlijke kor-ng op pro-

den samengeteld).

Wesemael

ducten uit de Natuurpunt Winkel en
neem je gra-s deel aan geleide

Foto’s

wandelingen. Over deze en nog

2120 7588 van Natuurpunt Beheer

andere voordelen die je hebt als

Foto’s: zie binnenin -jdschri!

Natuurpuntlid, lees je meer in

Foto voorpagina: Koperwiek in de

Natuur.blad of op

tuin, foto: Peter Wesemael

www.natuurpunt.be. Leden kunnen
zich abonneren op Natuur.focus,

vzw.
Vermeld één van onze projectnummers:

Samenstelling & layout

het natuurhistorisch -jdschri! en/
of Natuur.oriolus, het -jdschri!

Rekeningnummer IBAN BE56 2930

Sabine De Pauw en Griet Buyse

• Moervaart-Zuidlede 3617
• Heidebos

6636

• Turfmeersen

6113

• Reepkens

6119

• Zandberg

6668

over vogels. Een abonnement voor
één van beide kost 10 euro bovenop het lidmaatschap, voor beiden
samen 17 euro. Lidgeld en / of

Redac-eadres
Griet Buyse, Schuiterstraat 34C,

abonnementsgeld kan je storten op 9031 Drongen, 09 329 55 45, 0478
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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23 22 19, griet.buyse@gmail.com

Woord vooraf

Fiets je ook mee deze zomer?
Zomerse ﬁetszoektocht 2021
TMNOP: NQRSMRP VTU AVNMR - FQPQ: FRTUO GQRWO
Naar jaarlijkse gewoonte kan je -jdens de zomermaanden juli, augustus en september opnieuw meedoen aan onze ﬁetszoektocht doorheen onze mooie
Moervaart- en Zuidledevallei.
We rijden dwars door het domein Puyenbroeck en kijken onze ogen uit naar de
grote veranderingen die plaatsvonden in het domein. We volgen de oevers van
de Zuidlede en genieten volop van de natuur. Langs landelijke wegen doen we
ook het Verloren bos aan met zijn kasteel.
We gaan op zoek naar antwoorden op 20 vragen gelinkt aan de natuur en we zoeken de plaats waar de
10 foto’s genomen zijn. Het traject van de ﬁetszoektocht is lusvorming, zo kan je op diverse plaatsen
instappen. Je peddelt ongeveer 35 km af.
Neem je vrienden mee, in groep is het al-jd plezant en vele ogen zien meer dan twee. Dit jaar kan je
extra punten verdienen door te zoeken naar de betonnen ganzen die her en der in de voortuin zijn
neergezet.
Een folder kost 5 euro, je kan die verkrijgen op diverse verkooppunten in de gemeenten Lochris-,
Wachtebeke, Moerbeke-Waas en Stekene. De adressen waar je de folder kan kopen, staan op onze website www.heidebos.be/ﬁetszoektocht Je kan de folder ook via diezelfde webpagina bestellen.
Doe mee en geniet. Het is echt de moeite.
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ACTIVITEITEN

Zomer 2021

Heidedagen in het Heidebos
Zondagnamiddag 29 augustus
Deze wandeling laat ons de verborgen stukjes heide in het Heidebos zien. We maken kennis met de heide en haar bewoners en het resultaat van het jarenlange beheer. De wandeling eindigt aan de boshut waar gelegenheid is om na te praten bij een drankje en gebakje.
Deze activiteit is gratis, maar inschrijven per persoon is verplicht. Inschrijven kan via
www.heidebos.be/calendar
Praktisch
Zondag 29/8/2021, 14u - 16u30
Plaats van afspraak: Parking 1 Heidebos, kant Moerbeke, Keizershoek
Gids en meer info: Gert Du Cheyne, 09 345 83 33, gert @heidebos.be

Z,- ./ 01 23-01- 4,5 01 /.461- 51 75181-?
Elke maand zijn er twee werkdagen. We werken elke tweede zaterdag van de
maand en elke vierde maandag van de maand. We verwelkomen je heel graag!
Onze werkdagen verlopen volledig coronaproof. Toch zorgen we ervoor dat het
gezellig (samen)werken is!
Tot dan! Meer info en inschrijven bij onderstaande personen.
(Maandagen) Thierry Van Driessche, thierry.van.driessche@telenet.be
(Zaterdagen) Marc Geerinck, 0473 33 50 38 of
(algemeen) Annemie Philips, 0494 15 28 54, beheer.heidebos@gmail.com

Volg onze ac-viteiten op www.heidebos.be of op onze Facebookpagina
www.facebook.com/natuurpuntmoervaartzuidlede
Eventuele wijzigingen of bijkomende ac-viteiten, aYankelijk van de covidrichtlijen zullen we daar aankondigen.
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Tuinwaarnemingen

Herfst–
en winterwaarnemingen
in onze
Winterwaarnemingen
in onze tuinen
tuinen
SAMENSTELLING: SABINE DE PAUW
SAMENSTELLING: SABINE DE PAUW

Per seizoen vragen we onze bestuursleden naar merkwaardige
waarnemingen uit eigen tuin. Wie denkt dat er in de winter niet veel te
zien is in de tuin, laat je alvast verrassen door deze verhalen.
Herwig vermomt zich als prooi in eigen tuin ...
Herwig De Bruycker
Ik ben een avondmens en ik heb bovendien het geluk dat ik ’s avonds/’s nachts goed zie… alhoewel
dat de leeftijd een slechter zicht met zich begint mee te brengen. Niets blijft duren… Het is niet altijd
spectaculair wat je bij maanlicht kan meemaken, maar voor de eerste keer zag ik een bever rond 21u
aan de Durme. Wat een gelukkig toeval, het dier was aan de waterkant wilgenscheutjes aan het
peuzelen en niet echt bang. Mooie waarneming!
In mijn straat, wellicht de groenste straat van Lochristi, zie ik geregeld steenuil, kerkuil en bosuil.
Het was iets na middernacht dat ik nog buiten in de tuin was. Door de lockdown was het relatief stil
als op dat moment geruisloos een bleke gedaante komt aangevlogen. Een kerkuil! Hij zette zich op
één van de weidepaaltjes in mijn tuin, ongeveer 30 meter van mij verwijderd. Hij observeerde de
omgeving en heeft mij niet gezien, o.a. omdat ik me ook muisstil onder een boom bevond op dat moment.
Ik zat met 2 keiharde snoepjes in mijn mond en opeens kwam bij mij de gedachte op om de snoepjes
hard tegen elkaar te wrijven, mijn mond diende op die manier als klankkast voor het versterken van
het knarsend geluid. De uil had het onmiddellijk gehoord en inderdaad, ik slaagde erin om het
knagend geluid van een muis na te bootsen. De kerkuil richtte zijn blik in mijn richting, hij besloot om
dat potentieel prooidier op te sporen. Zijn observatiepost was de electriciteitskabel die over de tuin
loopt. Kopdraaiend bekeek hij de situatie, hij naderde tot op een tiental meter. Wat een mooi dier is
dat! Dan had hij natuurlijk door dat hij ‘in de luren was gelegd’ en zette hij zijn speurtocht verder naar
meer geschikt voedsel.
Kerkuil - Foto: Rollin Verlinde, Vildaphoto
via natuurpunt.be
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Tuinwaarnemingen
mezen gezien. Maar nu kon ik dagelijks de
bijzondere eetgewoonte van die groenlingen
bewonderen. Met hun forse snavel trillen ze de
Peter Wesemael (tekst en foto’s)
zaden terwijl ze die ronddraaien. Het pitje dat zo
uit de schil komt eten ze op, het omhulsel niet.
In het begin van de winterperiode gingen de
Maar ook de rozenbottels die nog aan de
vogelwaarnemingen in de tuin hun gewone, wat
voorspelbare gangetje. De voederplaatsen werden hondsroos hingen konden ze wel smaken.
druk bezocht door kool-, pimpel- en staartmezen.
Op de grond scharrelden vinken, roodborst, heggenmus en duiven de neergevallen restjes op.
Af en toe kwam een grote bonte specht een pinda
snoepen.

Zoveel vogels in Peters tuin …

Maar dan was daar plots die echte winterprik, die
zorgde voor enkele minder alledaagse tuinvogelwaarnemingen. De eerste sneeuw was amper
gevallen toen ik in mijn Gelderse rozen een groepje van 5 kramsvogels zag zitten. Met dit weer
waren ze genoodzaakt de weinig smakelijke
bessen van die struiken te verorberen. Een ganse
dag kon ik van hun capriolen in mijn struikenrij
genieten, maar ’s anderendaags hadden ze al
andere oorden opgezocht. Anders was het met de
koperwieken die een paar dagen later overal in de
streek verschenen, dus ook in mijn struiken. De
koperwieken hadden het zo naar hun zin in de
buurt dat ze bleven tot het begin van de lente.
Dagelijks zag ik grote groepen op de schapenweide die aan mijn tuin paalt. Op 22 februari telde
ik er maar liefst 82!
Ook een troepje groenlingen werd door de plotse
kou naar mijn tuin gelokt. Aan de voedersilo met
zonnebloempitten had ik tot dan enkel nog maar
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Groenling in hondsroos (boven) / Koperwieken (onder)

Tuinwaarnemingen
Een vreemd vogeltje bij Marc in de tuin…
Marc Martens (tekst en foto)

Vogels voederen in de winter is leuk. Je ziet onze gevleugelde
vrienden tot vlak bij de woning. Groot was de verbazing toen
er plots een pimpelmees met witte kop in plaats van het normale blauw. Het blijft om een vogeltje te gaan dat een pigmentafwijking heeft, meer bepaald leucisme. Een scherpe
foto maken lukte helaas niet. Doch wel een unieke waarneming.
Leucisme is een afwijking bij dieren en mensen die leidt tot
een verminderde pigmentatie. Leucisme lijkt op albinisme en
wordt daar soms mee verward. Leucisme resulteert in een
vermindering van alle types huidpigment, niet slechts van
melanine. (bron: Wikipedia)

Vuurwerk bij Griet in de tuin
Griet Buyse
Op een winterse dag werd me een ‘mooi’ tafereel voorgeschoteld. Bij het telewerken kijk ik, als ik niet
naar mijn scherm staar, naar buiten in onze tuin. Tijdens een vergadering ging mijn blik plots weg naar
een razendsnel spektakel. Een sperwer vloog een eind achter een houtduif aan. Die vloog recht naar
ons huis en venster en zwenkte net te laat uit om de sperwer van zich af te schudden. Een klap tegen
het venster, pluimpjes op de grond. Maar zo snel als dit gebeurd was, was de duif ook weer gaan vliegen. Van de sperwer was geen spoor meer. Ik kon mijn collega’s even een straf verhaal opdiepen tijdens de zoveelste digitale vergadering. En het was nog waar gebeurd ook!

Foto: Sperwer - François Van Bauwel
via Facebook-pagina Natuurpunt

Wil je meer te weten komen over vogels?
Check dan eens: www.natuurpunt.be/pagina/vogels-herkennen
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Paddenoverzet

Paddenoverzet in Lochristi
TESK EN FOT’OS: MARTINE MACHARIS EN ANNEMIE PHILIPS
Voordat de paddenoverzet aanvangt
bereiden we ons een beetje mentaal voor
omdat er zes drukke weken van half februari
tot begin april aankomen. Via het infoblad
van Lochristi kregen we een tiental nieuwe
sterk gemotiveerde gezinnen aangemeld.
Een 70- tal vrijwilligers krijgen bijna dagelijks
een leuke mail waarin vooral staat of het al
dan niet “paddenweer” is . Aan enthousiasme
van jong en oud geen gebrek!

Volgend jaar komt er zeker een vijfde oﬃciële
overzetplaats bij. We bereiden momenteel al
voor. Het infomoment zal plaatsvinden op
zondagochtend 6 februari 2022 in ’t Fazantenhof. En de oﬃciële paddenoverzet start op
11 februari. Maar vooraleer het zover is, hoor
je ons zeker nog! Allemaal samen voor de
paddekes!! Dat is het motto.

Dit jaar was echter een raar voorjaar: heel
vroeg een warme piek, daarna superkoud en
dan weer kwakkelweer en droog. Als amﬁbie
zou je er het noorden een beetje door
kwijtraken!
In heel Vlaanderen zijn er minder padden
overgezet, zo ook bij ons. Waarschijnlijk zitten
de twee erg droge zomers daar voor iets
tussen. Toch is er een nieuwe overzetplaats
ontdekt door Debbie en Martine, de Nieuwstraat. In de buurt ligt, in een nieuwe
verkaveling, een wachtbekken dat vroeger als
watervoorraad voor de bloemisten dienst
deed.

Adres

Contact

Openingsuren

Dorp-Oost 133
9080 Lochris-

Tel. 09/ 355 57 55
Fax 09/ 355 54 05
info@drinksdeclercq.be

maandag-vrijddag: 8u30-19u
zaterdag: 8u30-18u30
zondag: 9u-12u
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Paddenoverzet
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Heidebossprokkels
TEKST EN FOTO’S GERT DU CHEYNE
De heide laat de rijm gelukzalig weg
strelen door een ontwakende lentezon.
De natuur maakt zich op om de lente uitzinnig te vieren door uitbundig te groeien
en te bloeien, een vuurwerk van groen,
wit en geel wordt het! Dit alles begeleid
met een bruisend vogelconcert. Het is jaar
in jaar uit opnieuw een kleurrijke prelude
op een uitbundige zomer.

Tjiftjaf

Eind april begin mei is de transformatie
gewoonweg indrukwekkend, iedere dag is
spectaculair anders. En dat geldt niet alleen
voor de planten! In het bos wordt het
drummen tussen wintergasten die nog wat
zijn blijven hangen, standvogels die al hun
nestplaats opeisen en zomergasten die zich
hiertussen moeten wurmen.

De lente heeft elk jaar ook wel enkele verrassingen in petto en dat maakt het ook extra
spannend. Zo vloog er een prachtige rode
wouw over, toch wel onze mooiste en
kleurrijkste roofvogel.
Echt compleet nieuw en verrassend was de
aanwezigheid van een raaf! Ik kreeg het er
helemaal warm van toen ik vroeg in de
ochtend zijn “gezang” hoorde. Het zijn warme
volle diepe klanken en gekras. Nooit eerder
werd er melding van een raaf gedaan in onze
regio. Onze grootste zangvogel is dan ook
bezig langzaam Vlaanderen te veroveren. In
Wallonië heeft deze zeer intelligente vogel al
een stevige voet in huis en zijn veroveringstocht heeft hij – hoe kan het ook anders – via
het bosgroen eikenwoud van Limburg ingezet. Vraag is of hij hier een veilige woonplaats
gaat aantreffen? Kraaiachtigen zijn bij velen
niet zo geliefd en het wordt dan ook een zaak
om kraaienfuiken en jachthagel vakkundig te
kunnen ontwijken. Verwarring met de zwarte
kraai kan wel optreden, niettegenstaande zijn
raven toch een stuk groter, van het kaliber
van een buizerd. In de vlucht onderscheiden
raven zich van een bijzondere wigvormige
staart maar vooral de massieve snavel valt
heel erg op.

Voor mij is het altijd een spannende periode Je hoort het al ik hoop toch stiekem dat deze
om die laatsten massaal te zien terug keren. prachtige vogel vroeg of laat zich hier komt
Tjiftjaffen en zwartkoppen komen snel en vestigen. Wie duimt met mij mee?
massaal terug in het bos. Aan de rand van Eekhoorn
het bos waren roodborsttapuiten net iets
sneller en hebben ondertussen het gezelschap gekregen van blauwborstjes. Beide bijzonder kleurrijke vogeltjes kunnen nu nog
heel goed geobserveerd worden tussen het
ontluikende groen. Maar de roep van de
koekoek is voor velen het echte signaal voor
het begin van de lente!
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Heidebossprokkels

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.

Blauwborst
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Honden en het Heidebos

Honden en het Heidebos,
even alles op een rijtje
TEKST: NATUURPUNT MOERVAART-ZUIDLEDE, SABINE DE PAUW EN GRIET BUYSE
FOTO’S: ILSE THEUNIS, GERT DU CHEYNE, GRIET BUYSE
Het voorbije anderhalf jaar liep een massa
volk in het Heidebos en andere natuurgebieden. Dat was zeer begrijpelijk gezien de
coronapandemie. Iedereen wou een luchtje scheppen even van tussen de vier muren weg zijn. En gelukkig waren er dan onze natuur- en bosgebieden om die frisse
neus te halen en te ontspannen.

aanlijnen van de hond op de plekken waar
honden wel toegelaten zijn. We leggen nog
even uit waarom deze regels er zijn.

De schatten van het Heidebos

De kans dat bezoekers van het Heidebos onze gallowayrunderen nog niet kennen, is wel
heel erg klein. De kudde bestaat op dit ogenblik maar uit 6 dieren. Ze grazen elk seizoen,
Vrijwilligers van onze afdeling stelden ech- dag in, dag uit, in het centrale deel van het
ter vast dat velen de regels in het HeideHeidebos. Daarom is er ook een raster rond
bos aan hun laars lapten. Natuurpunt be- een groot gedeelte van het Heidebos. Vroetreurt dat bezoekers vaak erg weinig res- ger graasden er meer dieren in het Heidebos.
pect hadden voor de natuur. Zo dreigt on- Maar de druk van de dieren op het gebied
ze jarenlange inzet verloren te gaan. We
was iets te groot, daarom werd het aantal
hopen dat we de moeilijkste periode ach- dieren verminderd. De laatste maanden hebter de rug hebben en dat de natuur zich
ben de gallowayrunderen zich tevreden moevlot kan herstellen.
ten stellen met een kleiner deel van het Heidebos. De reden hiervoor was dat de WaterEen van de regels die in het Heidebos nogal
groep grote werken uitvoerde in het Heideeens overtreden werd, is het verbod op hon- bos.
den in het centrale deel van het bos en het
Galloways aan de grote poel (Foto: Ilse Theunis)
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Honden en het Heidebos
Algemene richtlijnen
Galloways zijn zachtaardige, hoornloze
dieren, maar een aantal richtlijnen moet je
hier steeds bij in het achterhoofd houden.
Deze richtlijnen zijn van toepassing op het
Heidebos en alle andere gebieden waar
dieren grazen.
•

Honden zijn in het centrale deel van het
Heidebos verboden, onder andere
omwille van de aanwezigheid van de
runderen. Op de gele wandeling
daarentegen kan je wel wandelen met je
aangelijnde hond. Binnenkort wordt nog
een nieuwe wandellus geopend waar je
ook met de hond aangelijnd kan
wandelen.

•

Hou ook steeds afstand van de kudde
en let zeker op als er kalfjes bij de
moederdieren lopen. Die zijn dan extra
op hun hoede.

•

Voeder grote grazers nooit.
Het verstoort hun natuurlijk graasgedrag
en maakt en opdringerig ten opzichte
van bezoekers.

Galloways in de natuur
Gallowayrunderen worden vaak ingezet in
natuurgebieden. Ze zijn erg zelfredzaam en
stellen weinig eisen aan hun voeding. In het
Heidebos zorgen zij ervoor dat niet alles
dichtgroeit. Zo krijg je tegelijk een gevarieerd
en mooi natuurgebied met veel verschillen in
structuur: open plekken en heide, struiken,
hoge bomen,… Dat maakt de natuur erg
waardevol voor tal van planten en dieren.
En net om die reden geniet het Heidebos dan
ook een Europese bescherming. Bij regen,
wind en koude vinden de dieren voldoende
beschutting in het bos. Gallowayrunderen
kalveren in de vrije natuur zonder hulp. In
het verleden werden ook al eens kalfjes geboren in het Heidebos.

Deze bordjes aan het begin van een wandeling
duiden aan of een hond toegelaten is aan de
leiband, of helemaal niet is toegelaten in het
natuurgebied.
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Honden en het Heidebos
De kudde van Natuurpunt

Geen honden bij de dieren!

Soms is er ook onrust bij de dieren omdat
er af en toe honden in het Heidebos
gesignaleerd worden. De regels zijn nochtans
duidelijk: in het centrale deel waar de
gallowayrunderen grazen, mogen geen
honden binnen, zélfs niet aangelijnd.
De koeien reageren erg opgejaagd wanneer
een (loslopende) hond bij hen in de buurt
komt. De koeien schrikken dan of worden
opgejaagd waardoor ze weglopen. Op een
onregelmatige bosondergrond is dat niet
altijd even gemakkelijk. Letsels of verwondingen aan hun poten zijn dan soms ook het
Onrust in de groep
gevolg. Wie met een hond in het centrale
Meestal is de kudde in het Heidebos een
heel rustige kudde, die je soms zelfs niet eens gebied zou gaan, brengt ook zichzelf en z’n
hond in gevaar. Galloways (maar ook andere
opmerkt tijdens je wandeling, omdat ze
grazers) gingen in natuurgebieden immers al
ergens verdoken aan het grazen zijn. Op
meerdere kunnen wild te keer tegen een
sommige momenten merken we wel eens
onrust in de groep. Het voorbije jaar, toen het hond. Daarom roepen we alle bezoekers op
om de regels te respecteren!
erg druk was in het Heidebos, merkten we
echter dat de dieren soms erg zenuwachtig
waren. We zagen helaas ook dat bezoekers
soms dichtbij of tussen de dieren om toch
maar die mooie selﬁe met een wollige
galloway te kunnen nemen. Dit is absoluut
niet verstandig en vraagt om moeilijkheden.
Natuurpunt bezit een kudde van ruim 800
grote grazers, waaronder Galloways, maar
ook nog veel andere dieren. Die worden
verspreid in Vlaanderen in tal van natuurgebieden ingeschakeld. Het Heidebos is één van
de gebieden waar het jaarrond begraasd
wordt. Voor dieren die bij natuurbeheer
worden ingezet, gelden dezelfde
verplichtingen als voor landbouwdieren,
zoals bv. veterinaire en administratieve
verplichtingen.

Buiten het raster, op de gele wandeling, mogen honden aangelijnd wandelen in het Heidebos (Foto: Griet Buyse)
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Honden en het Heidebos

LB: Eekhoorn (Gert Du Cheyne) RB: Boompieper (Jos Keppens, NP Bree)
LO: Reeën in het Heidebos RO Boomleeuwerik (Glenn Vermeersch)

Algemene richtlijnen in bos en
natuur
In bossen en natuurreservaten moeten honden
steeds aan de leiband. In sommige zones, zoals
begrazingszones, mogen honden vaak niet binnen, ook niet aangelijnd. Daarbuiten bepaalt het
reglement van de gemeente of jouw hond aan de
leiband moet.

Maar…
… niet alleen wilde dieren genieten van de rust.
Ook wandelaars, joggers en –zeker- kinderen
stellen het niet altijd op prijs als een loslopende
hond hen ongevraagd benadert of achtervolgt.
Heel wat mensen weten bovendien niet hoe ze
met een hond moeten omgaan en zijn er bang
voor.

Waarom aan de leiband
Een groot deel van het leven in de natuur speelt
zich laag tegen de grond af. Daar verschuilen zich
broedende vogels, kleine zoogdieren, fazanten en
zelfs reeën. Deze dieren kunnen niet voorspellen
of ze een risico lopen of niet. Verschillende honden hebben immers een jachtinstinct en velen
gaan vluchtende dieren achterna. Sommige dieren lopen zich letterlijk te pletter, raken gekwetst
of worden zelfs gedood. . Dieren die regelmatig
worden verstoord, zullen uiteindelijk vertrekken.
Een hond laat ook steeds een geurspoor na, dit
maakt dieren angstig, waardoor een ouderdier
vaak niet (tijdig) terugkeert naar een jong dier.
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Volg jij onze Facebookpagina?
www.facebook.com/natuurpuntmoervaartzuidlede/

