Welkom in de Heidemeersen en de Paardeweide
Natuurpunt stelt je 3 wandelingen voor om de lente in deze natuurgebieden volop te ontdekken.
De Rivierduinenwandeling
Deze wandeling loopt in hoofdzaak over onverharde zandige wegen en laat je kennis maken met de
nog twee resterende en biologisch zeer waardevolle rivierduinen binnen de Heidemeersen. Enerzijds
beklim je de beboste rivierduin ‘de Hoge berg’ met oude zomereiken en een voorjaarsflora van
meiklokje, gevlekte aronskelk, dalkruid en gewone salomonszegel. Anderzijds struin je door het zand
van de nog deels open rivierduin ’t stampkot met zijn specifieke flora (buntgras, klein tasjeskruid,
zandblauwtje, hazenpootje, vogelpootje, …) en rijke insectenfauna.
De Paardeweide west wandeling
Langs de Scheldedijken is het heerlijk kuieren met zicht op de getijderivier en de bloemrijke
hooilanden van de meersen. Vergeet gerust je mp3-speler en luister naar het refrein van de kleine
karekiet of de baltsgeluiden van de capriolende gruto en kievit. Bemerk ook de steilranden ter
hoogte van de Hoge berg met de abrupte overgang van zandig droge naar kleiig natte natuur wat de
Heidemeersen uniek maakt. Zin in een reukje? Snuif een vleugje 17e-eeuwse historiek op in het
Riekend Rustpunt in de ‘haven’ van Berlare.
De Paardeweide oost wandeling
Deze korte wandeling leidt je langs de wetlands van het Paardenbroek naar de moeraszone van het
overstromingsgebied ‘Paardenweide’. Deze recent uitgegraven plassen hebben vooral in de voor- en
najaarstrek een grote aantrekkingskracht op heel wat watervogels. Breng kijker of telescoop mee en
speur naar de verschillende soorten eenden, futen, reigers, steltlopers, ...
Ook (verliefde) vissen zijn hier welkom via de natuurverbinding met de Schelde in de vorm van een
vistrap.

Praktische info
Als je deze natuurgebieden wilt bezoeken heb je keuze uit 3 startplaatsen:
Basisschool Ten Berghe, Galgenbergstraat 39, 9290 Berlare (met Parking)
‘t Oud Brughuys, Brugstraat 55, 9290 Berlare (052 42 69 32), op wandelafstand Schoonaarde Station
Riekend rustpunt / RWZI, Sluis 64, 9290 Berlare
Wees hoffelijk en voorzichtig: let op de afstandsfietsers op de dijken !
Steun deze natuurbeschermingsprojecten met een gift op het reservatenfonds met vermelding
‘Heidemeersen 6644’ via rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800
Mechelen.. Voor giften van 40 € en meer krijg je fiscaal aftrekbaar attest.
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