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Bebouwing
Suggestiewandeling via knooppunten
Rivierduinwandeling 5,5 km
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Wandelknooppunten
Picknick bank/ bank
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Wil je de Heidemeersen steunen, doe dan een gift op
BE56 2930 2120 7588 met vermelding van het projectnummer 6644. Giften vanaf 40 € zijn fiscaal aftrekbaar.
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Paardenweide west 5,3 km
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CONTACT
www.natuurpunt.be/heidemeersen
heidemeersen@natuurpunt.be
Stefaan Thibau • 052-42 69 72
Dirk De Mesel • 0476-33 10 43
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TOEGANKELIJKHEID
Wandelaars zijn welkom om de Heidemeersen te verkennen
op de wandelpaden. Om de kwetsbare natuur niet te
verstoren, zijn honden enkel toegelaten aan de leiband.

Stampkot

Akker

Leopolddreef
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Routes: wandelknooppunten suggestie:
•
4,30 km, Paardenweide Oost (rood)
55-53-52-50-54-45-44-43-56-55
•
5,30 km, Paardenweide West (blauw)
16-17-52-50-49-48-18-16
•
5,50 km, Rivierduinwandeling (groen)
21-19-47-51-46-45-44-20-21
(terug naar parking niet via knooppunten aangeduid)
Of stippel zelf je route uit via de knooppunten.

Riekend
Rustpunt
16
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Paardenweide oost: ‘t Oud Brughuys Brugstraat 55, Berlare
Paardenweide west: Riekend Rustpunt, Sluis 62, Berlare
Rivierduinwandeling: Stampkot, Galgenbergstraat 39, Berlare
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Achtergrondkaart: Openstreetmap.org • V.U.: Natuurpunt vzw, Walter Rycquart, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, ON 0434.364.713, RPR Ondernemingsrechtbank , Antwerpen, afdeling Mechelen, info@natuurpunt.be, www.natuurpunt.be
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Blauwborst

Welkom!
De Heidemeersen is een
samenvoeging van twee
biotopen: een droog heidegebied

Wie dit 250 hectare grote natuurgebied bezoekt, komt van de
ene verrassing in de andere. Je kan fietsen rond de hooimeersen
van de Paardeweide, duinstruinen op ’t Stampkot, kuieren
tussen bloemrijke graslanden of een klimmetje wagen op de
beboste Hoge Berg.
Die wisselende natuurpracht bevindt zich langs de linkeroever
van de Schelde, tussen de dorpskernen van Berlare en Wichelen.
Momenteel heeft Natuurpunt zo’n 45 hectare van het gebied in
beheer.

Geboetseerd door de Schelde
’t Stampkot en de Hoge berg zijn oude restanten van een
duinengebied dat 15.000 à 12.000 jaar geleden ontstaan is door
opwaaiing van Scheldezand.
In die tijd vloeide de Schelde in de omgeving van Berlare in een
andere bedding, kronkelend en met verschillende kleine geulen.
De nattere gronden tussen beide rivierduinen getuigen wellicht
nog van een vroegere nevengeul van de Schelde. Het is hier dat

Bruin blauwtje

Wielewaal

Zandblauwtje 		

en drassige meersen.

door turfwinning twee waterplassen zijn ontstaan met een
enorme aantrekkingskracht voor wilde eend, slobeend en
krakeend: de Wakkebroeken en de Kruishoutput. In de
hooimeersen van de Paardeweide broeden naast grutto en
kievit ook kleine karekiet, bosrietzanger en blauwborst.

Duinbeleving op ‘t Stampkot
Op het rivierduin ‘t Stampkot stond vroeger een molen waarin
olie uit lijnzaad werd gestampt, vandaar de naam. Het duin zelf
steekt 10 m boven de rest van het gebied uit, en wordt omringd
door een bloemrijk schraalgrasland, open zandpartijen, bremstruweel en bos.
In 2009 kwamen de gemeente Berlare (de eigenaar) en
Natuurpunt tot een akkoord om de natuurwaarde van het
gebied te beschermen. Naar aanleiding van de officiële
erkenning als natuurreservaat in 2015, werd aan Natuurpunt
in 2017 een erfpachtrecht van 30 jaar verleend om dit natuurpareltje verder te beheren.
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Nu is het aan de natuur om zich verder te herstellen. Heidefragmenten met zandblauwtje, klein tasjeskruid, buntgras,
zandzegge, muizenoor en hazenpootje kunnen zich verder
uitbreiden op de open zandzones.

”Heel hoopgevend is de
recente inventarisatie van
kruipbrem die lange tijd niet
te bespeuren was.”
Zeldzaamheden zoals de slappe koraalzwam, bastaardzandloopkever, groene weide-uil, eikenwespvlinder en zilveren
zandbij komen hier voor. Een van de koestersoorten van het
gebied zijn de zachtaardige grijze zandbijen die in de lente hun
holletje in de zandbodem verlaten en zich uitsluitend voeden
met het stuifmeel van de wilgen.

In de schaduw van de Hoge Berg
Op de Hoge Berg kan je verkoeling opzoeken, want die rivierduin is volledig bebost, voornamelijk met zomereik en op de
noordflank ook lijsterbes, kardinaalsmuts, ruwe olm en witte
abeel. Uitheemse bomen zoals Amerikaanse vogelkers en
Amerikaanse eik zijn hier in 2007-2009 succesvol verwijderd.
Aanpalend liggen een achttal vijvers, ontstaan door zandwinning. Hier broeden buizerd, wielewaal en ijsvogel.

Cadeau!
Nieuwe leden ontvangen een
welkomstpakket met daarin
onze fraaie Fiets- en Wandelgids
met heel wat wandel- en
fietsroutes in de mooiste
natuurgebieden van België.

De meest opvallende ondergroei van het bos is een geurende
bloemenzee van meiklokjes (lelietje-van-dalen) in de lente,
gevolgd door een grote dominantie van adelaarsvaren.
Interessante koestersoorten zijn de salomonszegel, gevlekte
aronskelk, bosgeelster en dalkruid.

Mozaïek van bosjes en graslanden
Ook tussen de rivierduinzones is de biodiversiteit groot. De
knotwilgenrijen zijn een belangrijke blikvanger langs natte
weilanden.
Op warme dagen is de mozaïek van bosjes en ruigtes met
overgangen naar droge en natte graslanden de plaats bij
uitstek om vlinders te bewonderen. De Heidemeersen herbergen belangrijke restpopulaties van bruin blauwtje, hooibeestje,
kleine vuurvlinder en zwartsprietdikkopje, naast tal van
andere vlinders.
Waar mogelijk worden bosjes met oude Canadese populieren
gerooid om plaats te maken voor de aanplant van inheemse
zomereik en zwarte els.

Wie de Heidemeersen bezoekt, wordt ongetwijfeld getrakteerd
op miauwende buizerds. In mei-juli komt daar de melodieuze
jubelzang van de wielewaal bovenop.
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Intussen zijn de invasieve uitheemse boomsoorten (Amerikaanse vogelkers, valse acacia) verwijderd en is de zuidflank
van het duin volledig open gemaakt.
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NATUURPUNT!
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 30 euro
voor het hele gezin. Sluit je aan en geniet volgende
voordelen:

FIETS- EN WANDELGIDS
Als nieuw Natuurpuntlid ontvang je een welkomstpakket met
onze Fiets- en Wandelgids met meer dan 40 wandel- en
fietsroutes in de mooiste natuurgebieden van België.

NATUUR.BLAD
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...

KORTINGEN BIJ ONZE PARTNERS
Met je lidkaart van Natuurpunt geniet je ook heel wat
kortingen bij onder meer Schoenen Torfs, AS Adventure,
isolatiemateriaal Eurabo en Pixbook.

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

WORD LID VAN

HOOR ZE FLUITEN
Zakenkantoor Guelluy bvba
Argenta Berlare
E. Hertecantlaan 3 - Berlare
tel. 052 42 80 56
berlare@argenta.be
ON 0827.569.257

Download gratis onze wandelkaartjes en vogelgeluiden.
WWW.NATUURPUNT.BE/LIDWORDEN
Grutto

