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MOW-wandelzoektocht: de Heurnemeersen 

 

Doe gedurende de maand augustus mee met deze wandelzoektocht in de Heurnemeersen!  

Stuur voor 1 september je antwoordblad in en maak kans op een mooie prijs. Onder de 

deelnemende leden van Milieufront Omer Wattez vzw wordt een winnaar geloot die 4 

MOW’kes wint: een heerlijk honingbiertje. Onder niet-leden van MOW wordt een lidmaatschap 

verloot. Niet-leden van Natuurpunt kunnen dan weer een lidmaatschap van Natuurpunt 

Oudenaarde Plus winnen. Voor kinderen wacht een nog leukere beloning! 

ANTWOORDFORMULIER: zie pagina 11-12 

 

De zoektocht is geschikt voor iedereen! Stuur dus gerust je kinderen op pad! De wandeling is niet 

toegankelijk voor rolstoelen en buggy’s door aanwezigheid van draaimolentjes en hekjes. De tocht 

is ongeveer 4,7 km lang en loopt deels langs onverharde wegen. Bij regenweer zijn stevige 

stapschoenen aangewezen.  

 

De wandeling begint aan de Kerk in Heurne, Heurnestraat 284, Oudenaarde. Wie goed zoekt aan 

de kerk, ziet een deel van een kerkuilenbak (zie foto hieronder).  

Vraag 1: Als je met je rug naar de straat staat, 

bevindt deze kerkuilenbak zich aan de linkerkant of 

de rechterkant van de kerk?  

 

 

 

 

 

 

We beginnen met wandelen. Als je met je rug naar de kerk staat, gaan we naar links. Na een 400-

tal meter gaan we naar links, de Sterrestraat naar beneden. Als je de spoorweg oversteekt, kom je 

in de Heurnemeersen. Rechts vind je een infobord. Vraag 2: Wat betekent Heurne? 

 

We wandelen door naar beneden en komen aan een brug over de oude Scheldemeander. Daar 

zien we een spandoek van Natuurpunt. Er staan vier regels vermeld als je in de Heurnemeersen wil 

wandelen. “Blijf op het pad”, “Laat geen vuilnis achter”, “Maak geen kabaal” en … Vraag 3: Wat is de 

vierde regel? 

 

We zetten de wandeling verder naar rechts en volgen de oude Scheldemeander. Eens we het 

draaimolentje gepasseerd zijn, zien we op de linkerkant oude en jonge knotwilgen staan. Oude 

knotbomen hebben een hoge ecologische waarde. Ze vertonen snel holtes waar Steenuil, 

Holenduif, en mezen in kunnen broeden. Vraag 4: Hoeveel (levende) knotwilgen (jong en oud 

samen) tel je? 
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We wandelen verder langs de oude Scheldemeander en gaan via een klapdeurtje langs de 

Schelde. We gaan naar links op het jaagpad. De eerste 300 meter zie je op de bermen links en 

rechts van het jaagpad een aantal bloeiende planten. We sommen hier enkele witte bloemen op. 

Vraag 5: Welke plant vind je niet terug in dit stukje berm? 

 

A: Wilde peen: de voorouder van onze huidige 
oranje wortels. De bloem bestaat uit een 
scherm van witte bloemetjes, met in het 
midden typisch een zwart-purperachtig 
bloemetje. Deze plant is onder meer de 
waardplant voor de koninginnenpage. 

B: Avondkoekoeksbloem: familie van de 
anjers. De plant wordt tot 1 meter hoog en 
wordt vooral bestoven door nachtvlinders. Er 
zijn een aantal nachtvlinders (de “silene-
uilen”) waarvan de rups in de zaaddozen van 
deze plant leeft.  

  
C: Gewone Berenklauw. Deze plant wordt tot 
anderhalve meter hoog. De plant bloeit van 
juni tot oktober. De bloemen worden vaak 
bezocht door bijen en zweefvliegen. 

D: Duizendblad. De naam van deze plant 
verwijst naar het dubbel veerdelige blad, 
waardoor het lijkt of het uit zeer veel kleine 
blaadjes bestaat. De plant is waardplant voor 
enkele specifieke nachtvlinders, waaronder 
duizendbladdwergspanner en 
duizendbladkokermot.  
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Na een 300 meter langs de schelde, komen we op de linkerkant een wandel- en fietspad tegen met 

een veerooster. We volgen dit wandel- en fietspad. Langs dit pad komen we een aantal paarse 

bloemen tegen die belangrijk zijn voor bijen. Vraag 6: welke plant vinden we niet terug langs dit 

pad?  

A: Grote kattenstaart. De 
kattenstaartdikpootbij is een soort die 
uitsluitend zijn stuifmeel verzamelt op grote 
kattenstaart. 

B: Moerasandoorn. De andoornbij verzamelt 
vooral stuifmeel op deze en aanverwante 
bloemen. 

  
C: Vingerhoedskruid. Deze plant wordt heel 
druk bezocht door hommels. 

D: Koninginnekruid. Deze plant lokt altijd zeer 
veel bijen, vlinders en zweefvliegen. 
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Op het einde van het fietspad gaan we naar rechts en volgen de oude Scheldemeander. We gaan 

door een draaimolentje en stappen verder langs het bos en de Scheldemeander. Vind je het 

uitzichtpunt waar onderstaande drie foto’s zijn gemaakt? Vraag 7: rangschik de foto’s van links 

naar rechts. 

A B C 

   
 

 

We vervolledigen het wandelpad langs de oude Scheldemeander en komen terug aan de Schelde. 

We gaan naar links op het jaagpad. Na goed 250 meter komen we dit bord tegen voor boten. 

 
 

Vraag 8: Welke buizen lopen hier onder de schelde? Zijn het gasleidingen, waterleidingen of 

elektriciteitsleidingen? 
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Langs het jaagpad staan grote oude wilgen. Als je vanaf bovenstaand bord 5 wilgen verder 

wandelt, ga je op zoek naar het zeldzame plantje rode ogentroost (foto hieronder). De vorige jaren 

vond je dit plantje vaker langs het jaagpad, maar de plant krijgt het moeilijker door de droogte 

van de afgelopen jaren. Rode ogentroost is een halfparasiet. De plant parasiteert op grassen en 

bloeit vooral in de maand augustus. Ook is er een bijensoort gekoppeld aan deze plant, de 

ogentroostdikpootbij. Deze zeldzame soort is hier reeds aangetroffen.  

Vraag 9: Vind je de ogentroost links van het jaagpad (aan de kant van de Heurnemeersen) of 

rechts (aan de kant van de schelde)? De plant wordt maar 20 tot 30 cm groot, dus goed zoeken.  

 

   
 

We stappen 500 meter verder langs het jaagpad tot we op de linkerkant een wandelpad zien langs 

een oude Scheldemeander. Er zijn 2 vragen gekoppeld (vraag 10 & 11) langs dit 500 meter traject:  

Vraag 10: Vind je deze boom terug (afbeelding links), die wordt aangetast door de 

Zwavelzwam? Iedere boom langs de schelde heeft een plaatje met een nummer op. Welk 

nummer heeft deze boom? Als voorbeeld een nummerplaatje van een andere boom (afbeelding 

rechts).  
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Vraag 11: We vinden heel wat gele bloemen terug langs het jaagpad. Elk zijn ze belangrijk voor 

een heleboel insecten die gebonden zijn aan deze planten. Welke van deze vier planten vind je 

niet terug langs dit stukje jaagpad? (Plant 3 en 4 staan op de volgende pagina) 

 

Boerenwormkruid Jacobskruiskruid 

  
Vlasbekje Grote ratelaar 
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Na dit traject van 500 meter gaan we naar links en volgen een nieuwe oude Scheldemeander. 

Langs deze meander staan tamelijk veel zwarte elzen. Het elzenhaantje is een keversoort die in 

grote aantallen aanwezig kan zijn op zwarte els. Zowel de kevers als de larven eten de bladeren op 

van de Zwarte els.  

Vraag 12: Zoek de zwarte elzen af langs deze meander. Vind je enkel volwassen kevers van het 

elzenhaantje, of enkel de larven? Of vind je beide terug? Hieronder  en op de volgende pagina 

vind je foto’s terug van de Zwarte els en van de kevers en larven van Elzenhaantje.  

  

  
 

We wandelen verder langs de Scheldemeander tot we aan een neerliggende boom komen en een 

draaimolentje. Daar gaan we naar links (dit wandelpad wordt minder frequent gemaaid en de 

planten staan hier al wat hoger) en volgen verder de Scheldemeander.  
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We komen tenslotte aan een weg naar rechts. Daar vinden we een infobord.  

Vraag 13: Noem de drie typische planten in de Heurnemeersen, die groeien in vochtige gronden, 

gevoed door kwelwater.  

 

We nemen de weg rechts naar boven. Boven neemt deze weg een bocht naar rechts om de 

spoorlijn te volgen en tenslotte komen we uit aan de spoorwegovergang. Hier gaan we naar links. 

De linkerkant van de rijweg heeft echter enkel een berm, daarom is het beter de weg over te 

steken, omdat er daar een voetpad is (zie foto).  

 
 

Na een 800-tal meter wandelen kan je het zebrapad nemen aan het voormalig katholiek schooltje 

(zie foto) om terug de weg over te steken. Een paar meter verder staat een kapelletje. Dit maakt 

deel uit van het beschermd erfgoed “Villa het Kasteeltje”, Heurnemestraat 253, opgebouwd in 

1901. Vraag 14: Aan welke heilige is het kapelletje gewijd? 
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Vraag 15: Het kasteeltje is omgeven door een haag. Uit welke soort inheemse soort bestaat deze 

haag? (Vergelijk het blad met onderstaande foto’s). 

A: Meidoorn B: Hulst 

 
 

C: Beuk D: Liguster 

  

 

Indien je nog 150 meter doorstapt kom je terug aan de kerk, het beginpunt. 

Wil je nog even genieten van het uitzicht op de Scheldevallei, ga dan zeker de parking op aan zaal 

“Den Amigo”, net voor de kerk. Van daar heb je een mooi panoramisch zicht op de Scheldevallei.  
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Antwoordformulier: 

Naam: …………………………………………………………..  Lid van MOW? ……………………………………. 

 

Adres: ……………………………………………………………  Lid van Natuurpunt?........................... 

……………………………………………………………………….  Geboortedatum?................................. 

 

E-mail: ……………………………………………………………  Tel: ………………………………………………………. 

 

Vraag 1: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 2:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vraag 3:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vraag 4:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vraag 5:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vraag 6:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vraag 7:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vraag 8:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vraag 9:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vraag 10:…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Vraag 11:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vraag 12:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vraag 13:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vraag 14:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vraag 15:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Scan het antwoordformulier in of neem een foto van beide pagina’s en verzend 
naar info@milieufrontomerwattez.be 

OF 

Verzend het antwoordformulier per post naar: 

 Milieufront Omer Wattez 

Dijkstraat 75 

9700 Oudenaarde 

 

Wil jij helpen het milieu, de natuur en het erfgoed in de 
Vlaamse Ardennen en omstreken te beschermen? Word 

dan snel lid van de MOW-familie! 

Surf naar https://milieufrontomerwattez.be of 
https://milieufrontomerwattez.be/word-lid. 

Individueel lidmaatschap: 12 euro 

Gezinslidmaatschap: 15 euro 
Promolidmaatschap: 25 euro (lidmaatschap + twee wandelkaarten) 

mailto:info@milieufrontomerwattez.be
https://milieufrontomerwattez.be/word-lid
https://milieufrontomerwattez.be/word-lid

