Wandeling ‘Hoogmoerheidenpad’ 11 km
(verkorting 7,6 km)

Wandeling ‘Hoogmoerheidenpad’ 11 km

Natuurwandeling door de Hoogmoerheide,
het Kerkemoer,

heide, vennen en gagelpad

(verkorting 7,6 km)
Natuurwandeling
Startplaats:
Merksplas, Geheul, aan kapel O.L.V. der Stilte, wandelknooppunt 74.
Bezienswaardigheden:
Natuurgebied van de Hoogmoerheide, het Kerkemoer, het Moer met
bruggetjes en vlonderpad, de landerijen van dorpsgemeenschap Widar,
landschapspark ’t Zwart Goor,

Wandelnetwerk ‘Kempense Kolonies’
Startplaats: Merksplas, Geheul, aan kapel O.L.V. der Stilte, knooppunt 74
74 – 75 – 41 – 97 – 77 – 14 – 15 – 51 – 26 (*) – 52 – 89 – 88 – 78 – 79 (*) – 71 – 96 – 90
– 72 – 74
*Bij knooppunt 26 alternatief via 27 naar 89 langs de Moermolen.
*Bij knooppunt 79 naar 74 verkorting tot 7,6 km.

Horeca:
geen, er zijn enkele rustbanken en picknickplaatsen.
Deze wandeling werd gerealiseerd in een samenwerking tussen
Natuurpunt vzw, Toerisme Merksplas en het Agentschap voor Natuur
en Bos.

Hoogmoerheidepad
Heide, vennen en gagelpad
Kapel O.L.V. der Stilte. Deze kapel opgetrokken in 1960 werd in 2005 ontwijd
en is nu privaat bezit, voor meer info verwijzen we naar de wandeling het Moer.
De Hoogmoerheide is een opmerkelijk droge heide te midden van het Turnhouts
vennengebied en Het Moer. De vzw Natuurpunt heeft hier in de loop der jaren
een aantal beheerswerken uitgevoerd, die resulteerden in het herstel van de
heidevegetatie. Op de droge plekken domineert struikheide, op de iets vochtigere bodems floreert dopheide en het pijpenstrootje. Bij het kappen van de
bomen heeft men hier en daar een oude, opgeschoten vliegden gespaard. Deze
maken het heidegebied aantrekkelijker, en vormen een uitkijkpost voor vogels,
zoals de sperwer, boomleeuwerik, tjiftjaf, boompieper en de buizerd. In het
voorjaar hoor je er talrijke weidevogels die zich in aanpalende natte weiden
ophouden, onder meer de kievit, scholekster, wulp, grutto, en in opmars de
Canadese gans.

Dorpsgemeenschap Widar vzw. Is een verblijfplaats voor personen met een matige tot zware verstandelijke handicap. Ze betrekken zes huizen met ieder een
familie die bestaat uit een medewerkersgezin en een groep van zeven bewoners
met een handicap. Veel aandacht gaat naar zinvolle activiteit in de werkplaatsen, de bakkerij, de weverij, de kaasmakerij, de biodynamische producten van
hun boerderij in de biowinkel. De namen van de huizen verwijzen naar Scandinavische goden- en heldenliederen, zoals Midgard, Skine, Landvidi, Breidablik,
Ekkehart en Idafeld. De pedagogische benadering is gebaseerd op het gedachtegoed ontwikkeld door Rudolf Steiner

Het Kerkemoer is aangesloten bij het Moer en ligt op grondgebied Baarle-Hertog (Zondereigen). De Noordermark die je over wandelt vormt de grens met
Merksplas.
Het Moer, van oudsher een moeras, is het brongebied van de Noordermark. Op
het Bergske kwam destijds een nederzetting tot stand, genoemd Craytenborch
of Krijtberg. De bewoners haalden uit het Moer brandstof voor de open haard.
De veenlagen werden met de riek gebaggerd, in brokken versneden en in droogstapels gelegd. De turfblokken gaven warmte maar geen vlam. Later kwam men
bij kleilagen uit waarmee in klampovens stenen werden gebakken. In het Moer
werden ook wilgen gekapt, gebruikt om zitjes te maken voor onder meer kerkstoelen. Het Moer is nu in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB),
die de oude wegen heeft omgevormd tot wandelpaden.
De moermolen. De Pelseneer - De Chaffoy uit Mechelen was fabrikant van zitjes uit wilgentwijgen. Hij liet in 1844 een stenen windmolen bouwen, gebruikt
om graan te malen maar ook om het Moer te ontwateren met een scheprad. In
1889 werd de molen omgevormd tot een bovenkruier door Adriaan Gilis, zijn
broer Miel gebruikte hem later om windenergie, middels een generator op te
slaan in accumulatoren. De stenen romp herinnert aan een glorieus verleden.

In het landschapspark ‘t Zwart Goor evolueerde het riante park en buitenverblijf van een grootgrondbezitter tot een preventorium verworven door de
vzw Emmaüs. Thans biedt de Emmaüs op ’t Zwart Goor opvang aan een 400-tal
volwassenen met een mentale en verstandelijke beperking. Hun grote vijver met
romantisch boothuis is de meest idyllische plek in Merksplas. Het natuurbeheer
van ‘t Zwart Goor werd toevertrouwd aan Natuurpunt vzw. Hun lokale afdeling
‘De Kievit’ bouwde, op basis van Europese richtlijnen, de oude en monotone
dennenbossen om tot een heidegebied waar men het reliëf van de zeldzaam
geworden landduinen nog kan bewonderen. De natuurfocus ligt op de terugkeer
van de nachtzwaluw, de zwarte specht en de boomleeuwerik. Drie amfibiepoelen
moeten de kamsalamander terug een kans geven. De historische dreven werden
verjongd. Een wal langs de drukke steenweg moet terug rust en stilte brengen in
het natuurgebied.
De natuurgebieden het Moer, ‘t Zwart Goor en de Hoogmoerheide vormen samen
een prachtig wandelgebied.

