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Natuurstudie

Wakona-natuurstudiedag
Er wordt heel wat aan natuurstudie gedaan in het Wakona-werkingsgebied. Na de jaarlijkse soortenzoekdagen die Wakona de
voorbije jaren organiseerde in de Vaag (Waasmunster), Sint-Jacobsgat (Meerdonk) en de Daknamse Meersen (Daknam) was het
tijd om een allereerste natuurstudiedag te organiseren.
Er werd hard gewerkt om een geschikte zaal te vinden, een programma op te stellen, bevlogen sprekers aan te spreken, helpers
voor bediening en opkuis te zoeken en de organisatie rond te krijgen. Dit alles kon gerealiseerd worden door de inzet van vele
vrijwillgers. Nogmaals super bedankt!

Op 29 november 2014 vond de Wakona-natuurstudiedag plaats. Met thema’s als: belang van natuurstudie, 5-jaar
kleurringonderzoek naar kokmeeuwen, moerasnachtvlinders in het Waasland, eekhoorns die bruggen krijgen om bossnippers
te verbinden, dagvlinders, die zie je toch niet meer en 10 jaar broedvogelinventarisatie op de Grote Geule te Kieldrecht werd
het een gevarieerd en boeiend programma. Ook de verschillende praktische workshops na de middag hadden veel bijval. Er
was keuze tussen paddenstoelen en microsopie, braakballen pluizen, libellenlarvenhuidjes determineren en waarnemingen.
be/avimap. Tijdens de pauze kon je terecht bij verschillende standen; kerkuilenwerkgroep, Koninklijk Antwerps Genootschap
voor Micrografie, vzw Durme, natuurpuntafdelingen, Natuurpunt-studie, Natuurpunt-winkel.
De dag werd afgesloten met een drankje en eventjes bijpraten. De 70 deelnemers gingen tevreden naar huis en de organisatoren
konden terugblikken op een heel geslaagde dag!
Enkele reactie’s
“...ik zou jullie hartelijk willen bedanken voor de prima Wakonadag! Perfect georganiseerd...” Luc Van de Vijver
“Het was méér dan een geslaagde dag gisteren!! Een pluim voor de organisatoren!!” Christel Strybos
“ik heb genoten deze middag van je presentatie...” Annick de Caluwe
“helpen...dat was heel graag gedaan en maak dit over aan onze vrijwilligers. We staan al te popelen voor volgend jaar. Want
dat gaat volgend jaar toch zeker terug door hé!” Frans Van Havermaet (natuurpunt Hamme)
Voor meer foto’s, het programma en de presentaties kan je terecht op de website van Wakona:
http://www.wakona.be/index.php/natuurstudiedag-2014.

Colofon
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Natuurbeleid

Beste natuurvrienden,
In dit eerste voorwoord van het nieuwe jaar willen we
iedereen weerom een mooi jaar toewensen en dat iedereen
ook de tijd vindt om te kunnen genieten van de mooie
stukjes natuur in onze eigen streek.
Het afgelopen jaar hebben we onze natuurgebieden flink
kunnen uitbreiden zowel via eigen aankopen als een legaat
dat we hebben ontvangen. Alleen door het in eigendom
verkrijgen van natuurgebieden hebben we de zekerheid dat
het behoud van de natuurwaarden voorop staat. Maar onze
natuurgebieden zijn vaak nog te klein en versnipperd, dit
betekent dat het beheer hiervan arbeidsintensiever is dan in
grote eenheden natuur. Onze beheerploeg zal dus zeker niet
zonder werk komen te zitten, wens je hierbij mee te helpen,
iedereen is welkom. Wekelijks verspreiden we onze mail
“Vrijwillig Natuurbeheer” aan een groep geïnteresseerden,
wil je deze ook ontvangen geef je ons gewoon een seintje.
Je komt wanneer het je uitkomt, het blijft immers nog steeds
vrijwilligerswerk.

Het jaar 2014 was ook op het vlak van natuurstudie een
bijzonder jaar. In november werd door WAKONA (Wase
Koepel voor Natuurstudie) een eerste Natuurstudiedag
georganiseerd. Onze afdeling heeft hierin een belangrijke
rol gespeeld. En deze studiedag was direct een schot in de
roos, zo’n 70 aanwezigen hebben geluisterd naar diverse
presentaties over natuurstudieprojecten in eigen streek. De
commentaren achteraf waren allemaal ronduit positief. Ook
bij ambtenaren van de Provincie viel ons initiatief in goede
aarde, hopelijk volgt het beleid snel en komt er eindelijk ook
een Oost-Vlaamse Natuurstudiedag.
Maar laat ons ook even vooruit kijken, want 2015 wordt
weerom een speciaal jaar. Het Natuurhuis Panneweel werd

in 1995 door onze afdeling aangekocht. In die voorbije 20
jaar hebben heel wat mensen kennisgemaakt, niet alleen
met het Natuurhuis, maar ook met het Krekengebied van
Saleghem. Dit is een verdienste die we volledig op eigen
rekening, en op rekening van onze grote groep vrijwilligers
mogen schrijven. Het spreekt voor zich dat we dit op gepaste
wijze zullen vieren, hierover lees je meer in één van onze
volgende nummers.
Maar onze eerste grote actie komt er al snel aan, op 8 maart
gaan we de Sint-Jacobsstraat (voorheen de Waterstraat) een
nieuw uitzicht geven. Na de aankoop in 2014 en het kappen
van de populieren door de vorige eigenaar lag deze straat er
wat triestig bij. Hier komt een einde aan, en jullie kunnen ons
hierbij steunen. Realiseer samen met ons de metamorfose
van de Sint-Jacobsstraat en kom helpen bij het aanplanten
van 200 zomereiken. Verder in dit nummer lees je hier alles
over.

Maar als we wat verder in het jaar kijken dan komt er nog
een interessante cursus aan voor al die meer willen weten
over natuurbeheer. Binnen Wakona hebben de Natuurpuntafdelingen Zuid-Waasland, Hamme en Waasland-Noord
hiervoor de handen in elkaar geslagen. Deze cursus start in
oktober en omvat zowel een theoretisch luik als een aantal
terreinbezoeken waarbij onze conservators klaar zullen
staan om uit te leggen hoe deze theorie in de praktijk wordt
omgezet.
Kortom, 2015 belooft niet alleen een boeiend jaar te
worden, maar ook een druk jaar. Alleen dankzij onze groep
vrijwilligers kunnen we dit realiseren.
Tot ziens op één van onze vele activiteiten.
Marc Bogaerts

Vereniging
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Vrijdag 6 februari - Lokale Algemene Vergadering
Een afdeling van Natuurpunt bestaat uit heel wat mensen, mensen met allerlei talenten, interesses, kennis, … Dit is onze grote
sterkte.
Deze Algemene Vergadering zal ingeleid worden door professor Eric De Deckere.
Eric De Deckere van het Antwerps Havenbedrijf brengt een bondig overzicht van de recente geschiedenis van planning en
uitvoering rond de werken aan de Westerschelde, i.v.m. de overstromingsbeveiliging , de natuurcompensaties en de ontwikkeling
van deze gebieden.
Een Algemene Vergadering kent natuurlijk een vastgelegd stramien, hier moeten we ons aan houden. Voorstelling van het
financieel verslag en de begroting 2015, terugblik op het afgelopen jaar en werkingsprogramma voor het komende jaar,
verkiezing van het bestuur. Maar je krijgt ook info over de aankopen van het afgelopen jaar en het gevoerde beheer in onze
natuurgebieden. In het kort lichten we de resultaten van onze Natuurstudie-werkgroep toe.
Zeker geen saaie bedoening, maar in woord en beeld een voorstelling over onze afdeling. Onze fotografen hebben alles
vastgelegd, misschien kom jij ook wel in beeld.
Een algemene vergadering is er niet voor onze bestuursleden, neen al onze leden zijn hierop uitgenodigd. Het is ook het ideale
moment om eens kennis te maken met de mensen achter uw Natuurpunt-afdeling. We serveren dan ook een drankje aan onze
leden.
Wie zijn de mensen achter Natuurpunt Waasland-Noord.
Hoe stellen we de natuur veilig en zorgen we voor een aangepast beheer.
Hoe kan ik mijn steentje bijdragen.
Wat staat er gepland voor 2015
Dit gaat door in het Ontmoetingscentrum “De Statie”, Stadionstraat 113 te Stekene om 20 uur (deuren open vanaf 19u30).

Paddenoverzetactie Heerweg (Sint-Gillis-Waas)
De aanpak van de paddenoverzetactie in de Heerweg te
Sint-Gillis-Waas zal dit jaar anders gebeuren dan de vorige
jaren. Het plaatsen van schermen en gedurende vele weken
mensen mobiliseren om tweemaal per dag de gevangen
padden over te zetten is erg arbeidsintensief. De ervaring
leert ons ook dat de echte trek gebeurt op een beperkt aantal
‘piekdagen’, de dagen met ideale weersomstandigheden
(vochtig en voldoende warm). Als de weersvoorspellingen
gunstig zijn voor paddentrek gaan we de mensen die
interesse hebben om mee te werken verwittigen (telefonisch
of via e-mail). Op die dag gaan we actief op zoek naar
padden langsheen de Heerweg en zetten we de dieren die
we vinden veilig over naar de andere zijde van de weg. Een
andere aanpak, maar zeker het proberen waard.

foto : Brigitte Van Passel

Heb je interesse om hieraan mee te werken stuur een mailtje
naar paddenoverzet@panneweel.be, dan houden we je op
de hoogte van deze paddenoverzetactie.
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kalender

Zondag 25 januari

Zondag 22 maart

Winterse Krekenwandeling

Excursie Doelpolder-Noord

De kerst- en nieuwjaarsperiode is achter de rug, tijd om
eens de benen te strekken en de natuur in te trekken. Vanuit
het Natuurhuis Panneweel vertrekken we voor een flinke
wandeling doorheen het Krekengebied van Saleghem.
De natuur moet nog op gang komen, maar in het open
krekengebied vliegen er altijd wel wat roofvogels die op
zoek zijn naar een lekker hapje. Na de wandeling voorzien
we voor iedereen een dampende kom soep. Geef best een
seintje aan Marc, dan weet onze keukenploeg hoeveel soep
er moet bereid worden. Afspraak 14 uur aan het Natuurhuis
Panneweel. Info Marc Bogaerts: marc@panneweel.be of
03 7798931

Zondag gaan we op wandel langsheen het
vogelweidegebied Doelpolder-Noord. In de periode van
deze uitstap herbergt dit natuurcompensatiegebied heel
wat overwinterende water- en weidevogels, dus het zal ons
zeker niet ontbreken aan het nodige dierenleven.
We vertrekken om 14u aan het Polder MAS in Ouden
Doel (Ouden Doeldijk 13, 9130 Doel) en zullen ongeveer
drie uur onderweg zijn. Omdat een deel van de wandeling
over onverharde wegen loopt, zijn laarzen geen overbodige
luxe.
Indien je wenst in te schrijven of meer informatie wenst,
neem dan contact op met Bram Vereecken. 0495/37.27.67
of bram@panneweel.be

Vrijdag 6 februari
Lokale Algemene Ledenvergadering
Ontmoetingscentrum “De Statie”, Stadionstraat 113
te Stekene om 20 uur (deuren open vanaf 19u30).
Zie aankondiging elders in dit nummer.
Zaterdag 21 maart
Snoeien van de boomgaard op het Panneweel.
Bij het aanplanten van een fruitboom is snoei noodzakelijk
om te komen tot een goede ontwikkeling van de
gesteltakken. De volgende vijf tot tien groeijaren zorgt
de vormsnoei voor voldoende vruchthout op de juiste
plaats. Daarna zorgt de onderhoudssnoei voor de juiste
verhouding tussen groei en bloei. Wie dit wil kennen komt
kijken, wie het wil kunnen gaat mee de ladder op. Breng
je eigen snoeimateriaal mee, want goed materiaal zorgt
al voor de helft van het werk.
Organisatie Vriendenkring Panneweel i.s.m.
Land – en tuinbouwcentrum Waasland
Lesgever: Jan Van Bogaert, Hortus ter saksen vzw.
Plaats: Boomgaard bij het Natuurhuis Panneweel
begin 13u30, einde 17 uur.

Zondag 26 april
Excursie Maldegemveld
Zie aankondiging elders in dit nummer.
Afspraak: 13.15 uur aan de Park & Ride (zuidzijde) langsheen
de E34 te Kemzeke.
Praktisch: Voorzie je van degelijke wandelschoenen, het
terrein kan er drassig bijliggen. Honden zijn niet toegestaan
omdat we door begrazingsblokken wandelen.
Info: Marc Bogaerts 03 779 89 31 of marc@panneweel.be
Zondag 3 mei
Open Schuurdag
Onze eerste Open Schuurdag van het jaar in het Natuurhuis
Panneweel. Een lentedag vol activiteiten. Schuur geopend
doorlopend van 14 u tot 17 u. Meer informatie in ons
volgend tijdschrift.

kalender
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Zondag 26 april - Maldegemveld
Aan de noordoostelijk rand van het Drongengoedbos, vlakbij de gemeentegrens van Maldegem en Knesselare, ligt het
natuurgebied Maldegemveld. Het is gelegen op de cuesta van het Meetjesland, een langgerekte rug die zich uitstrekt van
Oedelem tot Zomergem en waarvan de hoogte oploopt tot 29 meter. De bodem in dit natuurgebied is arm en zuur en bestaat
uit zand en stugge ondiepe kIei. Het is er dikwijls nat en drassig, vooral in de winter en de lente staat tijdelijk het grondwater
aan de oppervlakte. In de beboste delen vind je naast naaldhoutaanplanten ook de eik en berk, de typische boomsoorten
van onze streek. Omwille van de sterke achteruitgang van de heidevegetatie en de diersoorten die er voorkomen bestaan
de beheersmaatregelen in dit natuurgebied uit het omvormen van naaldbosaanplanten naar eiken-berkenbos en heide,
het herstel van vennetjes en de instandhouding van de bestaande heiderelicten. Door de heide te laten begrazen met
schapen en runderen, een landgebruik dat ook eeuwenlang werd toegepast in het oude veldgebied, zorgt men er voor
verjonging en wordt de vergrassing en boomopslag sterk tegengegaan. Kortom, dit wordt een zeer interessante excursie.
Afspraak:
Praktisch:
Info:

13.15 uur aan de Park & Ride (zuidzijde) langsheen de E34 te Kemzeke.
Voorzie u van degelijke wandelschoenen, het terrein kan er drassig bijliggen. Honden zijn niet toegestaan
omdat we door begrazingsblokken wandelen.
Marc Bogaerts, 03 779 89 31 of marc@panneweel.be

Natuurweekend 2015 – 15 tot 17 mei – Utrecht en omgeving
Ook dit jaar hebben we voor een bestemming in Nederland gekozen, meer bepaald de streek rond Utrecht. Een streek die zeer
rijk is aan natuur, keuzemogelijkheden te over.
Op vrijdag maken we een fietstocht rond de Loosdrechtse Plassen. Dit gebied maakt deel uit van De Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Deze werd aangelegd tussen 1815 en 1940 ter bescherming van Nederland. Een strook land van 85 km lang en 3 tot 5 km breed
die op korte tijd volledig onder water kon worden gezet. De Linie is in die periode drie maal gebruikt (tijdens de Frans-Duitse
oorlog in 1870, en tijdens de eerste en tweede wereldoorlog).
Op zaterdag trekken we voor een ganse dag door de Utrechtse Heuvelrug, bossen en heide zullen ons deel zijn.
Op zondag eindigen we in de Amerongse Bovenpolder, een stuk ‘nieuwe’ natuur langsheen de Nederrijn.
We kunnen de deelnemers ook dit jaar weer een zeer mooi en gevarieerd natuurprogramma aanbieden.
Praktisch:
Verblijf: We verblijven in Landgoed Zonheuvel in Doorn. Ons hotel is omgeven door bossen, ideaal om tot rust te komen.
Kostprijs: 170 € voor leden, 200 € voor niet-leden
Fietsverhuur: Op vrijdag maken we een fietstocht, fietsverhuur is mogelijk (9 € per persoon, betaling ter plaatse).
Breng je uw eigen fietsen mee, dan betaal je niets extra.
Inbegrepen: overnachting (één- of tweepersoonskamer), 2x avondeten, 2x ontbijt en 2x picknick (drank niet inbegrepen)
Inschrijven: Meld uw deelname aan Marc Bogaerts (03 779 89 31 of marc@panneweel.be). Bij inschrijven vermelden of je
vegetarisch of enkel vis wenst te eten, en of je een fiets wenst te huren. Schrijf hierna het juiste bedrag over op rekeningnummer
BE38 0000 1056 0872 (BIC: BPOTBEB1). Het aantal deelnemers is beperkt tot 27 personen, de ervaring leert ons dat we dit snel
bereiken. Wil je een dag langer blijven of vroeger aankomen, dit kan. Laat ons dit weten bij je inschrijving, we reserveren dan
de kamer voor een extra nacht.
Informatie: Ruim vòòr het vertrek versturen we alle praktische informatie aan de deelnemers. Heb je nog vragen, neem dan
contact op met Marc Bogaerts ( 03 779 89 31 of marc@panneweel.be).
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Natuurbehoud

Metamorfose
Natuurpunt Waasland Noord nodigt jullie uit om deel te nemen aan de unieke heraanleg van een heuse rustige autovrije
landelijke weg op de rand van het Saleghemkrekengebied.
Zoals eerder in ons tijdschrift gemeld kochten we begin dit jaar de Sint-Jacobsstraat (voorheen de Waterstraat) aan, samen
met de belendende percelen een 2 hectare groot. In 1985 werd deze toen zeer mooie en rustige onverharde dreef in het kader
van de ruilverkaveling ten onrechte aangelegd als betonweg. Na een lange procedure voor de rechtbank kunnen we nu de
ondertussen sterk verloederde sluipweg voor autoverkeer in ere herstellen.
Hoewel de rechter had bepaald dat de weg in zijn oorspronkelijke staat moest worden hersteld hebben we als eigenaar gekozen
voor een compromis met het Bestuur van de Polder en het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas. De betonverharding is slechts
gedeeltelijk opgebroken zodat landbouwers nog gemakkelijk hun akkers kunnen bereiken maar de doorgang voor auto's is
onmogelijk. De straat heeft nu haar rust terug gevonden en het is er aangenaam fietsen en wandelen.
Met een vernieuwde aanpak van het beheer van de bermen, poelen en greppels willen we ook de natuur in ere herstellen.
De door de vorige eigenaar gekapte populieren zullen we vervangen door zomereiken, houtresten werden opgeruimd, afval
opgehaald en greppels en poelen hier en daar geschoond. In het voorjaar zullen de boskersen en meidoorns bloeien en de
grasmussen zingen.
.
De aankoop van de St-Jacobsstraat begin 2014 geeft ons garantie voor het behoud van dit stuk natuur. Ons werk zal niet
tevergeefs zijn. En in twee jaar tijd bedraagt de aanwinst nu 12 hectare krekengebied.

Schenk nieuwe bomen aan de Sint-Jacobsstraat
Maak samen met ons van de Sint-Jacobstraat terug een lommerrijke dreef.
Op zondag 8 maart willen we er tweehonderd zomereiken van twee meter hoog aanplanten. Ook jou nodigen we uit om
hieraan mee te helpen.
Met een gift van 40 euro kopen en planten we de zomereiken en geven we ze de komende jaren de nodige zorg zodat ze
kunnen uitgroeien tot statige bomen. Met dat bedrag betaal je ook mee de aankoop van de grond. Je krijgt dan bovendien een
uitnodiging om zelf jouw eik te komen planten op 8 maart. Wil je meer dan één boom kopen (en planten) of wil je de uitbreiding
van het Krekengebied van Saleghem een extra steuntje geven, dan zullen we je bijkomende gift met grote dank aanvaarden.
Jouw steun voor dit project kan je storten op rekening BE56 293-0212075-88 van Natuurpunt Beheer, Coxiestraaat 11
2800 Mechelen met de mededeling ‘Project 6080, Kreken van Saleghem’ . Vanaf 40 euro ontvang je ook een fiscaal attest.
Bert Raets

Natuurstudie
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Natuurstudie: water- en oppervlaktewantsen
Wie kan er een poeltje of zelfs een volle regenton voorbijlopen, zonder even stil te staan en vol interesse te kijken naar al wat
daar wriemelt en kronkelt in het troebele water of wat daar wandelt op het wateroppervlak. Schaatsenrijders, bootsmannetjes,
duikerwantsen, vijverlopers of dwerglopertjes, zoveel verschillende families, die boeiend genoeg zijn om er meer van te weten
en te begrijpen. Hoe ademen ze, wat eten ze en hoe planten ze zich voort en vooral hoe herkennen we ze.
Deze cursus richt zich dan ook tot iedereen die deze groep insecten grondig wil leren kennen. We beogen een praktische cursus
waarbij de nadruk ligt op het zelf determineren aan de hand van een nieuwe determinatiesleutel .
Indien mogelijk meebrengen : ” De water- en oppervlaktewantsen van België” (E. Stoffelen e.a.)
Praktisch:
Datum: zaterdag 7 en 14 maart 2015 van 9.30 tot 12.30 uur
Cursusplaats: Natuurhuis Panneweel.
Prijs: 5 euro
Aantal deelnemers: Max. 10
Inschrijven: Marc.Bogaerts1@telenet.be

Ongewenst bezoek
Dit najaar heeft het polderbestuur Land Van Waas
baggerwerken laten uitvoeren langs de Kieldrechtse
Watergang te Meerdonk.
Voor het uitvoeren van deze werken in natuurgebied gelden
strikte regels waarbij oevers en natuurgebieden niet mogen
worden beschadigd.
Groot was onze verontwaardiging dan ook toen we tijdens
beheerswerken moesten vaststellen dat zware tractoren
onze terreinen doorploegden om het slib te deponeren
op aanpalende akkers. Ook werd een klein perceel dwars
gekruist waarbij omheiningen werden verwijderd.
Het herstelbeheer dat we sedert meer dan 10 jaar hier
hebben uitgevoerd is voor een deel vernietigd.
Na onze klacht bij de overheid (ANB) zijn de rijsporen
platgestreken. Het herstel van de aangedrukte grond in ons
bloemrijk hooiland zal evenwel vele jaren duren.
Ook in het Steengelaag te Stekene kregen we ongewenst
bezoek. In het voorjaar wilden een aantal mensen genieten
van de natuurpracht aan de Grote Vijver en vonden er
niet beter op dan met hun auto tot daar te rijden. De
helling terug oprijden was iets anders als je niet over
een 4 x 4 beschikt. Samen met de politie hebben we de
auto dan ook nog terug naar boven mogen duwen, ook
dit behoort tot het takenpakket van een conservator.
In september was het weeral prijs, enkele jongeren vonden
het plezierig om te komen crossen op het hooilandje aan
de IJzerhandstraat. Gelukkig was een buur alert en kon er snel opgetreden worden. Maar intussen was het hooiland wel grondig
omgeploegd.
Maar laat ons positief eindigen, de meeste van onze bezoekers hebben veel respect voor de natuur en komen om ervan te
genieten.
Marc Bogaerts
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Vereniging

Lab15 cvba
Nieuwevaart 118 A007 - 9000 Gent
www.lab15.be - info@lab15.be - 0498/49.70.34
Houtskeletbouw van laag-energie woningen en bijbouwen en passiefhuizen
en bijhorende ramen en deuren.
Inblazen cellulose-isolatie. Luchtdichtheidstests. Begeleiding zelfbouwers.

Erik Weyenberg
Dorpsstraat 101/102
Kieldrecht
03 773 48 29
weyenberg.erik@aveve.be

Bioboerderij Uilenbos
thuisverkoop
bio groente- en fruitmanden
Afhaalpunten van groentemanden in Kieldrecht,
Beveren, Sint-Niklaas, Sint-Pauwels, Stekene,
Sint-Gillis-Waas, Waasmunster, Moerbeke, ...
meer info: www.uilenbos.be
Eksaardsedam 42, Moerbeke-Waas
Tel. : 09/346 74 92

tuin dier bakplezier

Ook uw advertentie kan hier staan.
Interesse ? Contacteer Bert Raets 03 7770402

Natuurbeleving
Uitstap naar het Verdronken Land van Saeftinghe : een impressie
De dag voordien nog een paar nieuwe hoge laarzen
aangeschaft die meer of min aansluitend waren bovenaan.
Je weet maar nooit waar dat goed voor is ... Eenmaal
aangekomen stonden reeds een aantal wandelaars ons op
te wachten .
Het weer was ideaal, geen regen en een vrijwel open hemel.
Na het invullen van de nodige formaliteiten en het innemen
van enig “ krachtvoer” konden we op stap. De maan en een
vlucht “vogels” kondigden onze eerste stappen aan. Het is
ongeveer half tien.
Verderop een turfblok. Bram vertelde ons dat dit één van de
reden was van de rijkdom in het verleden. In vroegere tijden
sprak men niet van turfwinning, maar van “moernering”,
vandaar de namen zoals Moerbeke en Moervaart in onze
streek. Naast turfwinning als brandstof, werd er ook zout uit
de turf geëxtraheerd (selnering) en werd dit ook verhandeld.
Het zout was toen héél kostbaar. De naam “Zel”zate is ook
een getuige van dit verleden.
Nog verder, bijna aan het einde van de IJskelder, kwamen
we op de Rijksdam. Deze werd aangelegd voor de Tweede
Wereldoorlog om het aanslibben te bevorderen in een tijd
dat in Nederland landaanwinning nog een hoge prioriteit
had. Naast deze dam heeft men toen ook het Engels
slijkgras geïntroduceerd, dit om het gebied sneller te doen
aangroeien. Men dacht dat deze plant met zijn wortels het
slib zou vasthouden en daardoor het inpolderen of verhogen
van de schorren zou bespoedigen
Wat hebben we onderweg zoal opgestoken van Bram?
Wel, dat hetgene we in een restaurant krijgen geen lamsoor
is maar zeeaster. Dat er vroeger een stroompje liep dat de
Honte heette (zie Hontenisse). Dat er af en toe wel eens een
koe moet uitgegraven worden. Dat Bram al eens een Sea
King heeft moeten oproepen om iemand uit het schor te
evacueren. Dat er maar één boom staat die naam waardig is
en dat dit de plek is waar vroeger de schaapsherder al eens
durfde “overtijen “. Dat het Verdonken Land van Saeftinghe
hoger ligt dan de omringende polders. Dat door het
aanslibben van het gebied het gebied verzoet en daardoor
de fauna en flora verandert. Dat dit in de toekomst door
het onder water zetten van de Hedwigepolder zou kunnen
opgevangen worden. Dat er een vluchtroute is aangelegd
met paaltjes, waarin nagels de weg wijzen om veilig terug
op de dijk te geraken. Dat de slikken het modderige gedeelte
is dat bij hoogwater onderloopt en de schorren het hogere
drogere gedeelte is dat begroeid is met planten. En dat we
na vier uur stappen maar een klein gedeelte gezien hebben,
wat de uitgestrektheid van dit gebied nog eens benadrukt .
Aan alle deelnemers bedankt voor het plezier onderweg en
aan Bram een dikke merci voor ons mee te nemen op deze
aangename en leerrijke tocht .
foto’s en tekst : Genie Saman & Luc Van Achte

Schenk NIEUWE BOMEN
aan de Sint-Jacobsstraat

ar geleden
erstraat 30 ja
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Jarenlang was de toekomst van die Sint-Jacobsstraat in Sint-Gillis-Waas onzeker. Maar sinds
2014 is er duidelijkheid: deze weg blijft afgesloten voor autoverkeer. Alleen fietsers, voetgangers en
landbouwvoertuigen zijn nog toegelaten. En meer nog, in 2014 heeft Natuurpunt Waasland-Noord deze
weg – de vroegere Waterstraat, met zijn brede bermen vol struiken en gelegen in natuurgebied - volledig
aangekocht.

Maak samen met ons van de Sint-Jacobstraat terug een lommerrijke dreef.
Met een gift van 40 euro kopen en planten we jouw boom op 8 maart 2015. En wij geven hem de
komende jaren de nodige zorg zodat hij kan uitgroeien tot een statige boom.
Jouw gift is welkom op BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt,
vermeld project 6080 - Kreken van Saleghem.
Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd.

