Zomer langs het kanaal
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Met deze rubriek nodigen we iedereen uit om op pad te gaan. De ProMeet biedt je elke maand een korte wandeling aan in de Meetjeslandse natuur. Een frisse neus halen hoeft immers niet lang te duren! Honden moeten wel steeds aan de leiband, uit respect voor de omgeving en je medewandelaars. Start aan de Zwaaikomhoeve, Jezuïetengoed 15 in Aalter. Daar is beperkte parkeergelegenheid aan de rustbank met zicht op de Zwaaikom. De wandeling aan het kanaal Gent-Brugge is 4 km lang.

Ga het Patersveld in, volg het kanaal. Je wandelt nu
in het Patersveld en het Jezuïetengoed. In de middeleeuwen bestond het Patersveld uit bos en open
velden begroeid met gras, heide en struikgewas.
Vandaar ook de naam Patersveld. De bodem was
in die tijd te schraal voor landbouw. Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw werd het grootse deel
bebost, om in de 19de eeuw dan toch grotendeels
omgevormd te worden tot landbouwgebied. De
van nature schrale bodem werd verrijkt met kunstmest om hogere landbouwopbrengsten te krijgen.
In de kanaalbermen vind je gaspeldoorn, brem en
struikheide: restanten van het vroegere heidegebied. De schapen die hier grazen, doen dienst als
natuurlijke grasmachines en zorgen voor bloemrijke
bermen. De geleidelijke afwisseling van open plekken, ruigtes en bos is ideaal als voedselbron en beschutting voor vlinders en vogels. Kom tussen juni
en augustus op zonnige dag wandelen, dan kan
je genieten van de vlinders. Vind jij het koevinkje?
Het is een zeldzaam vlindertje dat donkerbruin gekleurd is en bleke vlekken heeft aan de rand van
zijn vleugels. Vandaar ook de naam ‘zandoogjes’
van de familie waartoe deze vlinder behoort.
1 De houtkant langs dit pad bestaat uit inheemse bomen en struiken zoals vlier, hazelaar en meidoorn. Het zijn soorten die van nature voorkomen
op de zandige bodems van deze streek. Vlinders,
vleermuizen, zangvogels en andere dieren gebruiken houtkanten als veilige wegen door het landschap. Veel plantensoorten in houtkanten krijgen vroeg hun bladeren, waardoor ze veel insecten aantrekken. Hoor je het gezang van de zwartkop of de winterkoning? Kom hier ook eens langs
bij valavond, dan ontmoet je misschien een hermelijn of een vos.
2 Het Kanaal Gent-Brugge werd gegraven in een
natuurlijk waterlopenstelsel. Dit verklaart het kronkelende verloop van het kanaal, vooral in de zone tussen Beernem en Brugge. Ook de Oude Vaart was
een oude meander. Voor de scheepvaart zijn zulke
kronkels hinderlijk. Daarom werd het kanaal hier in
1940 verbreed en rechtgetrokken. De oude kanaalarm bleef bewaard en is sinds 1977 beschermd als
landschap. Het open water wordt vandaag vooral als hengelwater uitgebaat. In de bermen vind
je een waardevolle bosbegroeiing met enkele typische planten- en diersoorten voor voedselarme,
zandige bodems.
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3 Ook in een typisch landbouwlandschap zoals het Patersveld kunnen we de natuur kansen geven. Een geschikte manier om dat te doen is houtkanten, hagen en dreven herstellen en behouden.
Ze vormen nuttige verbindingen tussen natuurgebieden. Zo verplaatsen vleermuizen zich langs dreven. Rusten doen ze vaak in boomholtes. Toen men
hier in de 17de eeuw de heide begon te ontginnen, werden wegen aangelegd in dambordpatroon, omzoomd met hoogstammige bomen. De eikendreef waar je zonet door wandelde is daarvan
nog een restant.

4 Met een beetje geluk zijn de Zomerbar De
Zwaaikomhoeve en de Agapanthuskwekerij open.
In dat geval kan je in deze prachtige tuin gezellig
nagenieten van je wandeling. Zie www.agapanthuskwekerij.be voor de openingsuren.
In dit gebied worden de bermen van het kanaal
beheerd door Natuurpunt. Deze vereniging koopt
gebieden aan om ze verder te (laten) ontwikkelen tot waardevolle natuur. Jij kan daarbij helpen.
www.NPMeetjesland.be/natuurgebieden
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