Parking 2: Heidestraat, 9185 Wachtebeke
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6,4 km, gele wandeling
Op de gele wandeling zijn wandelaars, fietsers en
ruiters welkom. Honden zijn toegelaten aan de
leiband.

Wandelweg
Startpunt

Bushalte

raat
gst
Hoo

Weid
e
Hoog
stra
a tb

eek

toegankelijkheid

Knokkestraat

Het Heidebos is altijd goed toegankelijk. Enkel bij regenweer zijn stevige stapschoenen aangewezen. Toegankelijk
voor buggy’s.

www.heidebos.be

Groene wandeling 4,1 km
Rode wandeling 3,9 km

3,9 km, rode wandeling
Enkel toegankelijk voor wandelaars.

Gert Du Cheyne • 09-345 83 33 • info@heidebos.be

Bebouwing
Gele wandeling 6,4 km

4,1 km, groene wandeling
Enkel toegankelijk voor wandelaars.
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Parking 1: Keizershoek, 9180 Moerbeke-Waas
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NMBS: station Lokeren

•

De Lijn: lijn 49 (Lokeren-Zelzate) van NMBS-station
Lokeren tot halte Moerbeke-Waas Fortstraat (op 600
meter van parking 1) of halte Wachtebeke Penen (op
800 meter van parking 2).
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Steun het Heidebos met een gift op rekeningnummer
IBAN = BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt met
vermelding ‘6636 - heidebos’. Voor giften vanaf 40 euro
krijg je een fiscaal attest.

Moerbeke

V.U.: Chris Steenwegen • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen. Foto’s: François Van Bauwel, Wim Dirckx,Hugo Willocx, Theo geuens, Griet Buyse, Diane Appels, shutterstock.com
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Gallowayrund

Zwarte specht

Welkom!
In het Heidebos vind je een unieke
afwisseling van naaldbos,
verlaten akkertjes, heide, schrale
graslanden en dreven. Door het

Kleine vuurvlinder

Wespendief

gevarieerde mozaïeklandschap biedt het
natuurgebied onderdak aan tal van dieren en
planten die zowel van het bos als van de meer
open heidestukken houden.

Een streepje geschiedenis

Levendbarende hagedis

Je gaat ze nu niet meer terugvinden de molensteenkragen,
pofbroeken of opgeblonken harnassen en Spaanse helmen uit
de Tachtigjarige Oorlog! Zo vredig het Heidebos er nu bij ligt,
zo onverschrokken werd hier in de 16de eeuw gevochten tussen
de Spanjaarden en de Nederlanden. De contouren van het fort
Francipanie zijn nog mooi waarneembaar op het terrein en ook
de Parmavaart die de verschillende forten met elkaar verbond,
maar dat zijn de enige visuele restanten die we van die bloedige
periode terugvinden. Ook de windmolens en de molenheuvels
waarop zij stonden in die tijd zijn verdwenen. Twee graanmolens en drie olieslagmolens (voor lijnzaadolie) sierden toen de
horizon.

Ooit maakte het Heidebos deel uit van een groot aaneengesloten bos op de stuifzandrug van Maldegem tot Stekene eind 18de
eeuw, maar in de 19de eeuw werden opnieuw stukken ontbost
om plaats te maken voor akkers. Tijdens de aanloop naar de
Tweede Wereldoorlog legde het Belgisch leger hier een vliegveld
aan dat al heel snel werd overgenomen door de Duitsers die het
verder uitbouwden, vooral als overslagplaats voor goederen uit
de Antwerpse haven. Zij legden de de betonbanen in het
Heidebos hiervoor aan.

Meer dan louter heide en bos
Als bezoeker van dit nagenoeg 300 hectare grote natuurgebied
geniet je van een uitzonderlijk pallet van biotopen.
Het ene moment loop je tussen machtige beuken of eiken en na
de bocht beland je tussen de struikheide of loop je in een
schraal grasland. Laat je betoveren in de lente en zomer door

het uitbundig geel van de brem en het sint-janskruid. Of hou je
meer van het bescheiden paars van de bosviooltjes of de
liggende vleugeltjesbloem? En augustus is helemaal het einde
als de struikheide in al zijn overweldigend enthousiaste paarse
furie losbarst. Vuurvlinders tollen over dit kleurrijke speelveld,
dit alles onder de jodelende zang van de boomleeuweriken,
boompiepers of het goedkeurend oog van een zonnende
levendbarende hagedis.
Herfst en winter zullen je ook niet ontgoochelen, want door de
rijke variatie aan bomen kleurt het bos in oktober van oker over
vermiljoen tot mahonie.

“In het Heidebos kan je
gallowayrunderen
ontmoeten.”
Ondernomen acties en beheer

word lid van

Natuurpunt!

Nieuwe leden ontvangen een
welkomstpakket met daarin
onze fraaie Natuur.gids met 66
uitgestippelde wandelingen en
fietstochten in de mooiste natuur
gebieden van België.

Natura 2000
Met dit initiatief wil de Europese Unie een samenhangend
netwerk van belangrijke natuurgebieden creëren waar het goed
vertoeven is voor de meest bedreigde fauna en flora. In het
bijzonder gaat het om de dier- en plantensoorten en leefgebieden voor die soorten die bescherming genieten in het kader van
de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Met financiële
steun van de provincie Oost-Vlaanderen en het LIFE-programma van de Europese Unie heeft Natuurpunt heel was acties
uitgevoerd voor het herstel van dit unieke landschap.

In het Heidebos kan je gallowayrunderen aantreffen. Natuurpunt zet die dieren in om grote delen te begrazen. Ze grazen op
open plekken en creëren zo een halfopen bos. De resultaten van
dit beheer zijn dan ook verbluffend. Tal van planten- en
diersoorten vinden in het Heidebos een nieuw
stekje!

LIFE
Het Heidebos maakt deel uit van
het Natura 2000-netwerk van
Europees belangrijke natuurgebieden en geniet de financiële
steun van het LIFE-fonds van de Europese Unie.
(Meer informatie kan je vinden op www.life-vlaamsveldgebied.be).

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van
Vlaanderen en beschermt al meer dan 50 jaar
planten, dieren en hun natuurlijke omgeving.
En dat is nodig, want onze mooie natuur is bedreigd.
Met jouw steun kunnen we onze natuur verder
helpen. Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst
meer van genieten. Het lidgeld bedraagt 24 euro
voor het hele gezin. Sluit je aan en geniet volgende
voordelen:

Natuur.gids
Als nieuw Natuurpuntlid ontvang je een welkomstpakket met
onze Natuur.gids met 66 uitgestippelde wandelingen en
fietsroutes in de mooiste natuurgebieden van België

Natuur.blad

Vanaf 1996 kocht Natuurpunt hier de eerste percelen. Sinds
Natuurpunt eigenaar werd van dit natuurgebied, maken we
grote delen van het bos open om de heide opnieuw een kans te
geven. Zo werden enkele monotone uitheemse naaldhoutaanplanten verwijderd om vervolgens te kunnen plaggen. Zo
kunnen de zaden uit de zaadbank opnieuw kiemen en kan de
heide verjongen.

Wist je dat?
Natuur.Blad biedt heel wat voordelen.
Ieder nummer bevat een
gratis wandelkaart en zet
steeds een natuurgebied in de kijker.

Cadeau!

Ontvang 4 x per jaar Natuur.blad, ons ledenmagazine
boordevol informatie over de natuur.

Wandelingen en fietstochten
Neem met je hele gezin gratis deel aan geleide wandelingen
en fietstochten.

Natuurpunt Winkel
Geniet 10% ledenkorting in de Natuurpunt Winkel op boeken,
verrekijkers, cadeautjes...
Heide

Kortingen bij onze partners
Met je lidkaart van Natuurpunt geniet je ook heel wat
kortingen bij onder meer Schoenen Torfs, AS Adventure,
Tierra Natuurreizen, isolatiemateriaal Eurabo en Pixbook.

Hoor ze fluiten
Download je gratis onze cd met vogelgeluiden en
wandelkaartjes.
www.natuurpunt.be/lidworden

