Grasland
Bos
Akker

VALLEI VAN DE OUDE KALE
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Molenmeers wandeling 3 km (2016)
Vinderhoute wandeling 4 km
Merendree wandeling 5,3 km

MEER INFO
Toon Spanhove: 0497-02 02 72 • natuurpuntderatel@
telenet.be • natuurpunt.lovendegem@skynet.be •
www.natuurpunt.be/vallei-van-de-oude-kale
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Coördinaten startpunt Merendree: +51.077875, +3.577015
Coördinaten startpunt Vinderhoute: +51.085016,+3.62595
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Drongense steenweg

De Lijn: Belbus 76, halte Vinderhoute Kasteel + 450m te voet
Lijn 69, Vinderhoute Neerstraat
Fietsknooppunt: tussen fietsknooppunt 48 en 55 (Meetjesland)
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Startpunt Vinderhoute (parking aanwezig):
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Startpunt Merendree (parking aanwezig):
NMBS: Landegem
De Lijn: Lijn 86, Bushalte Merendree Kapel + 500m te voet,
Lijn 18, naar Merendree dorp
Fietsknooppunt: tussen fietsknooppunt 18 en 73 (Meetjesland)
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TOEGANKELIJKHEID
Het hele jaar door toegankelijk met stevige stapschoenen.
Bij periodes van veel regen zijn laarzen aangewezen.
Honden zijn welkom aan de leiband.
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Vinderhoute wandeling 4 km: Kerkhof Vinderhoute,
ter hoogte van Molenslag 19, Vinderhoute.
Molenmeers wandeling 3 km: Kerkhof Vinderhoute,
ter hoogte van Molenslag 19, Vinderhoute. (2016)
Merendree wandeling 5,3 km: Kerk Merendree
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V.U.: Chris Steenwegen • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen. Foto’s: Lindsay De Decker, François Van Bauwel, Ludo Goossens, Shutterstock.com
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VALLEI VAN DE OUDE KALE
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Gekraagde roodstaart

Welkom!
hooilanden, oude knotwilgenrijen en
kleine broekbosjes. Geniet met
volle teugen van de rust in een van
de best bewaarde landschappen van
Oost-Vlaanderen.

Ree

Kale door een landschappelijk pareltje van bloemrijke

Luchtfoto vallei van de Oude Kale

Tussen Merendree en Vinderhoute kronkelt de Oude

Ijsvogel

D

e levensader van het gebied, de Oude Kale, was een van
grootste beken van het Meetjesland en vormde eeuwenlang een verbinding tussen de Poekebeek en de Durme.
Voor de ijstijden reikte de beek zelfs tot aan de Leie. De aanleg
van de Brugse Vaart, het Schipdonkkanaal en de ringvaart
heeft de waterhuishouding van de Oude Kale danig in de war
gestuurd. Ook de drinkwaterproductie in Kluizen beïnvloedt
het peil van de beek, want er wordt regelmatig water van de
Poeke- en Meirebeek via de Oude Kale overgepompt naar de
waterspaarbekkens. Toch is de Vallei van de Oude Kale tussen
Vinderhoute en Merendree nog bijzonder goed bewaard
gebleven en kan de beek er nog vrij meanderen. In de beek leven
tientallen vissoorten en heel wat bijzondere waterdiertjes en
waterplanten. Met wat geluk zie je zelfs een ijsvogel in het water
duiken.

De vallei
De Oude Kale stroomt tussen Merendree en Vinderhoute in een
vlakke vallei, die tot 600 meter breed is. Aan de noordkant
vormt een zogenaamde steilrand de scherpe grens tussen natte
meersen en omliggende kouters. De zuidelijke grens tekent zich
veel minder scherp af en de vallei loopt geleidelijk uit in “den
broek” op de grens van Merendree en Drongen. De valleibodem
bestaat vooral uit zware kleigronden, het gevolg van vroegere
winterse overstromingen. Op de natste plaatsen komen ook nog
veenpakketten voor waarin plantenresten zich eeuwenlang
hebben opgestapeld.
De vallei is een lappendeken van weilanden, knotwilgenrijen,
kleine veldbosjes en talrijke sloten. Die bijzondere omstandigheden zijn heel geschikt voor een diverse plantengroei: meer
dan 350 plantensoorten groeien gestaag in het gebied. In het
voorjaar en de zomer kan je genieten van de prachtige kleuren
van pinksterbloemen, koekoeksbloemen en hier en daar zelfs

ue
België-Belgiq
X
PB Antwerpen
3/1485

LAD
NATUUR.B
Driemaandelijks

ledentijdschrift

nt

van Natuurpu

Dec 2014 |

Jan | Feb 2015

Coxiestraat
Retouradres:
B-2800 Mechelen

Wist je dat?

| nummer 4
Jaargang 13
December |
Juni, September,

De
WOLF
komt
eraan

Verschijnt: Maart,

Van Vlaenderensmolen

| Afgiftekanto

or Antwerpen

X | P106230

met E
IG
HANDdel
wanart
ka

11

Oernatuur nden
Oude La
in de

Natuur.Blad biedt heel wat voordelen.
Ieder nummer bevat een
HANDIGE WANDELKAART en zet
steeds een natuurgebied in de kijker.

een orchidee. De vochtigste percelen zijn nauwelijks toegankelijk voor zware landbouwmachines waardoor er bloemenrijke
moerasspirearuigtes en kleine elzenbroekbosjes groeien. De
grote plantenrijkdom trekt uiteraard een weelde van dieren
aan: meer dan 15 soorten libellen, 20 soorten vlinders en 85
broedvogelsoorten werden hier al gezien. Geniet met volle
teugen van de prachtige oranjetipjes, kleine vuurvlinders,
gecamoufleerde steenuilen, gekraagde roodstaarten of groepjes
reeën die graag in de Vallei van de Oude Kale vertoeven.

‘De grote plantenrijkdom trekt
uiteraard een weelde van dieren
aan: meer dan 15 soorten
libellen, 20 soorten vlinders en
85 broedvogelsoorten werden
hier al gezien.’
Stappen door de vallei
Tot voor kort was het valleigebied tussen Merendree en
Vinderhoute, met slechts hier en daar een doodlopende
landbouwweg, vrijwel niet toegankelijk voor het grote publiek.
In 2011 opende de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) echter
een netwerk van wandel- en fietspaden dwars door het hele
valleigebied waarvan enkele zijn opgenomen in het
Meetjeslandse fietsknooppuntennetwerk. Hierdoor kan je met
volle teugen genieten van de schilderachtige uitzichten. De
wandelwegen passeren vlak langs de natuurpercelen van
Natuurpunt. Deze percelen zijn op aanvraag met een gids te
bezoeken. De Molenmeers is vrij toegankelijk voor wie de
natuur van dichterbij wil beleven. Het is een oude
zandwinningsput van Waterwegen en Zeekanaal langs de Oude
Kale die sinds 1995 beheerd wordt door Natuurpunt. Via een
goed verborgen weggetje in de Molenslag bereik je de ingang
van de Molenmeers en kun je het hele gebied verder verkennen
langs een wandelpad rondom de plas.

Cadeau!

WORD LID VAN

Nieuwe leden ontvangen een
welkomstpakket met daarin
onze fraaie Fiets- en Wandelgids
met 66 uitgestippelde wandelingen
en fietstochten in de mooiste
natuurgebieden van België.

NATUURPUNT!

Natuurpunt in de Vallei van de Oude Kale
Zonder Natuurpunt zou er geen sprake geweest zijn van een
groene ‘Vallei van de Oude Kale’. Dankzij de natuur- en
milieuorganisatie ‘De Ratel’ (de voorloper van Natuurpunt
Nevele) werden plannen uit de jaren 1980 om de Oude Kale
recht te trekken en de oevers te betonneren gelukkig verijdeld.
Sindsdien heeft Natuurpunt er 6 hectare in eigendom en 12
hectare in beheer. Niet toevallig vind je net op die percelen de
meeste dieren- en plantensoorten. Vergelijk zelf maar eens de
bloemenrijke natuurpercelen met de uniforme en intensief
gebruikte cultuurgraslanden.

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van
Vlaanderen en beschermt al meer dan 50 jaar
planten, dieren en hun natuurlijke omgeving.
En dat is nodig, want onze mooie natuur is bedreigd.
Met jouw steun kunnen we onze natuur verder
helpen. Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst
meer van genieten. Het lidgeld bedraagt 27 euro
voor het hele gezin. Sluit je aan en geniet volgende
voordelen:

FIETS- EN WANDELGIDS
Als nieuw Natuurpuntlid ontvang je een welkomstpakket met
onze Fiets- en Wandelgids met 66 uitgestippelde wandelingen en fietsroutes in de mooiste natuurgebieden van België.

NATUUR.BLAD
Ontvang 4 x per jaar Natuur.blad, ons ledenmagazine
boordevol informatie over de natuur.

WANDELINGEN EN FIETSTOCHTEN
Neem met je hele gezin gratis deel aan geleide wandelingen
en fietstochten.

NATUURPUNT WINKEL
Dotterbloem

Geniet 10% ledenkorting in de Natuurpunt Winkel op boeken,
verrekijkers, cadeautjes...

KORTINGEN BIJ ONZE PARTNERS

Ook jij kan ons steunen!
Je kan DIT PROJECT STEUNEN door een gift op IBAN
BE56 2930 2120 7588 (BIC=GEBABEBB) met vermelding
van “project 6617 – Vallei van de Oude Kale”. Voor giften
vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd.

Met je lidkaart van Natuurpunt geniet je ook heel wat
kortingen bij onder meer Schoenen Torfs, AS Adventure,
Tierra Natuurreizen, isolatiemateriaal Eurabo en Pixbook.

HOOR ZE FLUITEN
Download gratis onze wandelkaartjes en vogelgeluiden.
WWW.NATUURPUNT.BE/LIDWORDEN

