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Een ‘krekenbosje’
Het bos in de Smoutersdijkstraat is in handen van 
Natuurpunt. Hier wordt gestreefd naar natuurlijke 
verjonging. De bomen die vallen, kunnen blijven lig-
gen. De vrijgekomen plekken zorgen voor extra licht 
in het bos, wat kiemplanten de kans geeft om zich 
een weg omhoog te banen langs de andere bos-
reuzen. Achter het bos liggen de rietkragen van de 
Vliet. Die zijn een toevluchtsoord voor onder meer 
reeën en allerlei zangvogels.

Overal oorlog
Een opmerkzame wandelaar ziet op een kleine 100 
meter voor de Dijkstraat aan zijn linkerkant het dak 
van een Duitse bunker die tegen de dijk aanplakt. 
Dit was een militaire post en vormde een onderdeel 
van de Hollandstellung in de Eerste Wereldoorlog. 

Met een krul
Aan de kruising met de Dijkstraat zie je voor je een 
plek waar je kan proeven van dé Vlaamse (zo-
niet Meetjeslandse) sport van weleer: krulbollen. 
Het Vlaamse petanque, zeg maar, naar het schijnt 
meer dan 1.000 jaar oud. Bijzonder aan deze sport 
is dat de schijf asymmetrisch is. Bedoeling is dan 
ook om die schijf zo dicht mogelijk rond een staak 
te laten ‘krullen’. Vergis je niet: er gaat wat vakken-
nis gepaard met zowel de aanleg van de bolders-
baan als met het spelen van het spel. 
Een infobord iets verderop in de Dijkstraat, veel 
meer rest er niet van de haven van Assenede, die 
in 1505 werd opgedoekt. Meer over het havenverle-
den van Assenede vind je in het bezoekerscentrum 
‘Vissersdorp zonder haven’ in Boekhoute. 

Assenede is een goede uitvalsbasis om de oost-
kant van het Meetjeslands Krekengebied te verken-
nen. Lang geleden had Assenede een haven, toen 
dit dorp nog verbonden was met de zee via de 
Vliet. Maar daarover straks meer, eens je het dorp 
achter je hebt gelaten.

Arbeiders strijden tegen de zee
Het standbeeld van de dijkwerker moet de herin-
nering aan de vele dijkwerkers levend houden, die 
hier in de 15de eeuw een 25 kilometer lange dijk 
aanlegden van Boekhoute naar Terneuzen. De dijk 
werd de ‘Landtdyck’ en later ook de ‘Graaf Jansdy-
ck’ genoemd. (bron: https://meetjes.land)

Klein, groot of rood?
Vanop deze dijk heb je een prachtig uitzicht over 
dit hoofdzakelijk landbouwgebied, afgewisseld 
met waterpartijen en dijken. Links zie je verspreid 
over twee kilometer achtereenvolgens de Kleine, 
de Grote en de Rode Geul liggen, restanten van 
zee-invloeden. Vroeger overspoelde de zee her-
haaldelijk het krekengebied. De aangespoelde 
klei maakte de grond vruchtbaar voor landbouw. 
Vanaf de 12de eeuw werden dijken aangelegd die 
deze vruchtbare gronden geleidelijk aan van zee-
invloeden vrijwaarden, en zo ontstonden de pol-
ders. Wanneer water binnenstroomde na een dijk-
doorbraak en het herstel lang op zich liet wachten, 
vormden zich geulen zoals deze.

Verbinding met het vissersdorp
Op deze plek kijk je recht op De Vliet, die onder 
de straat door stroomt. Ooit was De Vliet een bre-
de beek die het achterliggende zandgebied afwa-
terde. Zeewater schuurde de beek uit tot een geul, 
die de haven van Assenede met de Braakman ver-
bond. Die geul vertakte in kleinere geulen, waaron-
der de Grote Geul en de Rode Geul. In de 16de eeuw 
zorgden ‘platbodemschuitjes’ voor transport langs 
de Vliet, die toen een havengeul was die de haven 
van Assenede met de Braakman in Zeeuws-Vlaan-
deren verbond. Na inpoldering van het omliggen-
de schor verzandde de geul. Afgesloten van het ge-
tij konden de ingepolderde zijarmen niet dichtslib-
ben, waardoor ze nog altijd bestaan. Delen van de 
Vliet worden samen met het nabijgelegen natuur-
gebied De Smalle Gelanden door Natuurpunt in 
stand gehouden via een doelgericht maaibeheer.
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De krul 
van Assenede

In deze rubriek nodigen we je 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 mede-
wandelaars. Parkeren voordat je aan je tocht van 7 km begint, kan aan de voet van de kerk van Assenede. Volg het kaartje of download de 
gps-tracks op www.NPMeetjesland.be/fi etsenwandel.
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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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Foto: © www.ludogoossens.be

Met dank aan Philippe Grambras
(Natuurpunt Meetjeslandse Kreken)

Op stap met een natuurgids? Contacteer ons.

Steun het krekengebied met een gift
www.NPMeetjesland.be/stort
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