Langs verzwolgen dorpen
en herstelde kreken
Foto: © www.ludogoossens.be
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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 medewandelaars. Parkeren voordat je aan je tocht van 6 km begint, kan op het Kerkplein van Sint-Margriete. Volg het kaartje of download de gps-tracks op
www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel.

Sint-Margriete ontstond in de dertiende eeuw. De
kerk waar je onder staat, is intussen de vijfde sinds
het ontstaan van het dorp. Het geeft een idee over
het woelige verleden van deze streek.
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Roeselare ligt in het Krekengebied
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Op deze plek werd in de dertiende eeuw het dorp
Nieuw-Roeselare gesticht. Het zou begin de veertiende eeuw zelfs beperkte stadsrechten gehad
hebben. Een handelscentrum in volle expansie,
zouden we kunnen besluiten. Het heeft echter niet
mogen zijn: in 1375 en ’76 werd het dorp verzwolgen door natuurgeweld. Een storm leidde die winter tot een bres in de waterkering en bijgevolg tot
overstromingen. De Roeselarekreek een kilometer
zuidelijker van deze plek herinnert met zijn naam
aan het dorp van weleer.
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(bron: De Keyser A. 1980. Nieuw-Roeselare en St-Margriete.
Acht eeuwen Geschiedenis samengevat)
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Landbouw nieuwe stijl

De vruchtbare polders zijn een uitstekend landbouwgebied. Op het Livinushof, dat aan je rechterzijde ligt, boert de familie Noë-Sucaet intussen al vijf
generaties lang. Dat doen ze al meer dan twintig
jaar biologisch. Je kan hun producten kopen in de
hoevewinkel.
Niet alle percelen in de polders zijn trouwens geschikt voor akkerbouw. Wat te nat en te zout is, wordt
meestal als weiland beheerd. Voor Natuurpunt zijn
heel wat van die zilte graslanden of poldergraslanden zeer gegeerd. Het zijn als het ware de kapelletjes van het natuurerfgoed. Er staan speciale plantencombinaties, ze bevatten historische informatie
over waterhuishouding, menselijke activiteiten en zo
meer. Maar dat is een apart verhaal…

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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Molenkreek versie 2.0
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Midden de vorige eeuw werden de oevers van de
Molenkreek opgehoogd met steenpuin, om er vervolgens een varkensstal in neer te poten. Natuurpunt kon de kreekoever begin deze eeuw aankopen. Dankzij giften en subsidies kon de kreek in 2015
eindelijk hersteld worden. De varkensstal verdween
en de kreek werd opnieuw uitgegraven tot op het
niveau van de voormalige kreekbodem. Het oppervlakte- en grondwater van de Molenkreek is brak,
een restant van de historische overstromingen met
zout zeewater. Het waterpeil in deze van nature ondiepe kreek fluctueert. In de zomer is het er eerder
droog, in de winter een laagte met water – een feest
voor vogelsoorten als steltlopers. Het gebied kan
bovendien als bufferbekken dienen bij overvloedige regens, waarmee we door de klimaatverandering meer en meer te maken krijgen.

De andere kant van de Molenkreek

Op deze plek zie je veel riet. Door natuurogen bekeken is het een waardevolle ruigte: de bruine kiekendief, een roofvogel typisch voor het krekengebied, broedt er. Ook rietvogels zoals de blauwborst
of rietzanger vinden een knus plekje in het riet om
hun kroost groot te brengen.
Je kan hier ook het verschil zien in hoogte tussen
de polders. Wie dit typische polderlandschap kan
‘lezen’, weet dat de hoogteverschillen wijzen op de
verschillende momenten waarop de percelen zijn
ingepolderd. Een ultieme beleving van deze omgeving heb je in B&B De Molenkreek( ). Je slaapt er
bijna letterlijk op de oevers van de kreek. Gezinnen
kunnen er ook speciale fietsarrangementen boeken.

Met dank aan Bart Vandevoorde
(Natuurpunt Meetjeslandse Kreken)
Lees meer en steun het krekengebied met een gift
www.npmeetjesland.be/natuurgebied/meetjeslands-krekengebied

