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De kreken van het waterland

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 medewande-
laars. Deze lus is 6 km. Volg het kaartje of download de gps-tracks op www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel.

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

Met dank aan Bart Vandevoorde en Wim Slabbaert (Natuurpunt Meetjeslandse Kreken)
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 2 De Molenkreek: het schoolvoorbeeld
Natuurpunt is niet aan haar proefstuk toe wat 
betreft kreekherstel. De plek waar je nu staat is 
hét voorbeeld van succesvol erfgoed- en land-
schapsherstel. De oevers van de Molenkreek wer-
den ooit volgestort met afval en om het compleet 
te maken werd er later een varkensstal op neer-
gepoot. Op GoogleStreetview kan je dit trouwens 
nog zien, echt de moeite om het verschil te bekijken. 

Het oorspronkelijke bodemprofiel van de kreek 
werd hersteld. Het waterpeil in deze van nature on-
diepe kreek is in de zomer eerder droog, in de win-
ter is het een laagte met water. Eén van de gehoop-
te gevolgen hiervan is dat het gebied opnieuw een 
geschikte liefdesplek werd voor steltlopers zoals de 
grutto. Sinds een jaar broeden hier, als één van de 
weinige plaatsen in Vlaanderen, opnieuw grutto’s. 
In april zijn ze volop actief: met veel tralala brengen 
ze hun voor- en naspel te berde, een uniek schouw-
spel.

20 jaar Natuurpunt:  
Zoek onze mobiele vogelkijkpost  
op 10 en 11 april
Dat weekend kan je ergens langs deze route 
een omgebouwde zeecontainer tegen komen 
van Natuurpunt. Wie zoekt die vindt! Onder voor-
behoud van de corona-maatregelen – alle info 
op www.natuurpunt.be/20jaar

Wil je zelf de handen uit de mouwen steken?
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken organiseert 

elke maand beheeractiviteiten in het gebied. 
Bart Vandevoorde, 0472 47 26 63,

meetjeslandsekreken@npmeetjesland.be.

Je kan parkeren aan de kerk van Waterland- 
Oudeman (Kerkstraat). Heb je een verrekijker? 
Neem hem zeker mee, want in het voorjaar zijn 
heel wat vogels, waaronder steltlopers, actief en 
kan je hun prachtige baltsvluchten bewonderen 
(zie Molenkreek).

 1 De Brandkreek,  
brandnieuw of historisch?
Aan je linkerkant zie je wat momenteel nog over-
blijft van de Brandkreek. Deze kreekgeul werd rela-
tief laat ingepolderd en is daardoor vrij sterk opge-
slibd. Om diezelfde reden is het aandeel open wa-
ter beperkt. En het lijkt misschien niet zo, maar de 
Brandkreek speelt in deze omgeving een sleutelrol: 
het is de ruggengraat waarlangs vele kreken lig-
gen gedrapeerd. Bedreigde, typische polderplan-
ten en -dieren kunnen zich nog verplaatsen tussen 
de verschillende kreken in de omgeving. De Brand-
kreek is immers verbonden met de Oudemans-
kreek, de kreek waarlangs De Roste Muis ligt.

Onlangs kocht Natuurpunt zowat de helft van de 
kreek en het oostelijke deel ervan: de rietkraag 
en een historisch kreekgrasland. Het stuk natuur 
wordt volledig in handen gegeven van soorten als 
de bruine kiekendief, maar Natuurpunt hoopt hier 
de komende jaren ook op de bloemrijke polder-
graslanden van weleer. En niet onbelangrijk: het 
beheer van het grasland gebeurt in samenwerking 
met een plaatselijke landbouwer, die het gratis 
kan gebruiken op voorwaarde dat het niet wordt 
bemest of bespoten. Een win-win, toch?

Eén minpuntje: het historisch kreekgrasland werd 
opgehoogd. Natuurpunt wil die ophoging onge-
daan maken om het historische profiel van het 
landschap te herstellen. Historisch? Jazeker, want in 
de bodem van het gebied zitten bepaalde zaden 
al jarenlang te wachten om te kiemen, tot het juiste 
moment daar is. Bovendien wordt hiermee een stuk 
van ons landschappelijk erfgoed in ere hersteld.

Meer Brand- en Molenkreken!
Natuurpunt koopt gebieden zoals deze kreken 
omwille van de natuur- en erfgoedwaarden. 
Steun deze aankopen met een gift op BE56 2930 
2120 7588 van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11, 
2800 Mechelen met vermelding van ‘projectnr. 
6634 Meetjeslandse Kreken’. Je krijgt een fiscaal 
attest vanaf 40 euro, waarmee je 45% van het be-
drag kan terugkrijgen via je belastingen. 
www.NPMeetjesland.be/stort
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