Buiten de lijntjes wandelen
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Met deze rubriek nodigen we iedereen uit om op pad te gaan. Want dit jaar bieden we je elke maand een korte wandeling aan in de
Meetjeslandse natuur. Een frisse neus halen hoeft immers niet lang te duren! Op deze eerste wandeling zijn honden echter niet welkom in het
Nederlandse begrazingsgebied. Je kan de gps-tracks van de route downloaden via www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel.

Voor de eerste wandeling (±1,5 uur) gaan we meteen al over de schreef, jongens toch. We verkennen de grens tussen het Meetjeslands Krekengebied en het Zeeuwse landschap. Deze streek kenmerkt zich door heerlijke vergezichten, historische
dijken en kreken. Nog niet zo gek lang geleden
kwam de zee tot hier. En dat is nog steeds voelbaar.
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1 Start je wandeling aan Fred’s Café, Langeweg 3 Sint-Laureins. Dit eetcafé is beroemd in de
streek. Dus steek zeker je neus eens binnen voor
een soepje of zelfs een volledig menu.
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Je duikt meteen al in het volle Krekengebied.
Hier zie je rechts de Blokkreek en links de Vrouwkenshoekkreek. Deze laatste kreek werd in 2012
in haar volle glorie hersteld door Natuurpunt. De
kreek was namelijk opgevuld met baggermateriaal zodat ze onder een kale vlakte verdween. Na
grondige studies van het oude bodemprofiel werd
de kreek zo goed mogelijk hersteld in haar historische context. Een huzarenstuk. Dat betekent onder meer dat zaden die al decennia lang onder
de grond bedolven waren, nu opnieuw de kans
krijgen om te kiemen. Natuurpunt hoopt hiermee
enkele zeldzame (verdwenen) plantensoorten opnieuw te zien verschijnen. De kreek is tegelijk ook
een waterbuffer, zodat de omliggende landbouwgronden minder snel overstromen.
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Hier kom je aan de grens met Nederland. Zie
je de grenspaal? Hij is wit geschilderd en heeft
een zwart opschrift. Grenspalen hebben een
uniek nummer. Merk je verschillen op tussen het
Zeeuwse en Meetjeslandse landschap?
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VERHARDE WEGEN
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ONVERHARDE WEGEN

Eens terug in België, komt het Leopoldkanaal
al terug in zicht. De vochtige polders waren na de
Belgische onafhankelijkheid een broeihaard van
ziektes als malaria of ‘polderkoorts’. Daarom werd
het Leopoldkanaal gegraven, ter afwatering. Dat
gebeurde met de hand, van 1843 tot 1854. Een
hels karwei in een tijd zonder graafmachines!
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VEERPONT
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Met een veerpont steek je het kanaal over
om langs de onverharde weg terug te keren naar
het vertrekpunt. Tijdens je wandeling kan je op het
water verschillende soorten eenden, waterhoenen en meerkoeten bespeuren. Enkele bermen
van het kanaal worden ecologisch beheerd, wat
in de zomer voor bloemrijke taferelen zorgt. Het
Leopoldkanaal is zowat de fysische grens van het
Meetjeslands Krekengebied.

Gaea Rysselaere is coördinator bij Natuurpunt en Partners Meetjesland,
de regionale koepel voor de Meetjeslandse natuur- en milieuverenigingen.
Lees meer in het tijdschrift ‘Natuur en landschap Meetjesland’ en op www.NPMeetjesland.be.
> gaea@depromeet.be
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