persbericht
09/08/2021

Natuurpunt organiseert 1000 soortendag:

Op één dag meer dan 500 soorten
planten en dieren op Asseneedse teller
Assenede - Natuurpunt organiseert in het Meetjesland elk jaar een 1000 soortendag. De naam is
symbolisch gekozen, het idee erachter is om op één dag tijd zoveel mogelijk plant- en diersoorten
op naam te brengen in een bepaald natuurgebied. Het is voor de vrijwilligers van Natuurpunt een
uitgelezen moment om een gebied intensief te onderzoeken. Elk jaar worden bijzondere
ontdekkingen gedaan.

Toetsen aan natuurbeheer
Het resultaat van deze inventarisaties is voor Natuurpunt interessant bij het beheer van een gebied.
Natuurgebieden worden immers beheerd met het oog op bepaalde resultaten op natuurvlak. De
manier waarop gemaaid of begraasd wordt, hoe het waterpeil is ingesteld, of je een bos laat
verwilderen of uitdunt: het maakt een groot verschil om bepaalde planten of dieren in een gebied te
krijgen (of houden). Na jarenlang natuurherstel duikt dan plots een plant- of diersoort op waar al
lang naar werd uitgezien.
Schapen schenken bloemen
In het Krekengebied van Assenede heeft Natuurpunt heel wat gebieden liggen die nog weinig zijn
onderzocht op de aanwezige fauna en flora. De vrijwilligers van de Natuurhistorische Werkgroepen
Meetjesland speurden op 26 juni onder meer de Braakmanstraat af. Deze dijk tussen de Vlietbeek en
Belgisch-Nederlandse grens wordt al jarenlang begraasd door hebrideans, een oud schapenras dat
tegen een stootje kan. Dankzij veeroosters kunnen de dieren vrij rondlopen op de weg en de
dijktaluds, wat toelaat om ‘stootbegrazing’ toe te passen: gedurende een korte periode grazen de
schapen de vegetatie kort, om ze dan naar een volgend compartiment door te schuiven. Misschien
klinkt het onlogisch, maar de dieren knabbelen aan
allerlei struiken en planten, waardoor speciale
plantensoorten meer kans krijgen om er te groeien.
Op die manier worden de dijken bloemrijker, wat
dan weer zorgt voor meer insecten, vogels,
zoogdieren en noem maar op. Kortom: het komt de
biodiversiteit ten goede.
Mooi resultaat van jarenlange inspanningen
In dit gebied werden 343 soorten planten en dieren
op naam gebracht, waaronder 203 niet eerder

genoteerd werden voor dit gebied – of tenminste niet eerder werden ingevoerd op de databank
waarnemingen.be. Enkele speciale soorten die de onderzoekers vonden zijn rode ogentroost,
donderkruid en greppelsprinkhaan. Maar vooral de vondst van fijne ooievaarsbek is een opsteker.
Deze nieuwe vindplaats is slechts de tweede gekende groeiplaats in ons krekengebied, naast de
Noorddijk in Watervliet. Net als donderkruid is het een typische dijkplant, gebonden aan zonnige,
kalkrijke dijkhellingen. Bart Vandevoorde, voorzitter van Natuurpunt Meetjeslandse Kreken, is
tevreden: “Dit is een mooi resultaat van het unieke begrazingsbeheer op de Braakmanstraat,
waarvoor we al jarenlang samenwerken met de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Assenede
en de Zwarte Sluispolder.” En deze notoire vogelijker voegt er nog aan toe: “De Braakmanstraat is
trouwens ook de enige plek in het Meetjesland waar je de zomertortel als broedvogel nog kan horen
koeren.”
Plant imiteert gras
Ook de graslanden van Natuurpunt langs
de Vliet werden onderzocht. Hier werden
382 soorten op naam gebracht, waaronder
279 soorten ‘nieuw’ zijn voor dit gebied.
Onopvallend en eerder zeldzaam, maar
bijzonder mooi zijn de graslathyrus en de
klavervreter. Bart Vandevoorde: “Zoals de
naam al doet vermoeden, imiteert
graslathyrus grassen: ze gaat volledig op
tussen de bladeren en stengels van de
grassen. Enkel de subtiele, paarsrode
bloempjes trekken de aandacht. Het is de
eerste keer dat deze soort wordt
aangetroffen in het Meetjeslands Krekengebied. Nochtans is het in het nabije Zeeland een typische
soort van bloemdijken. Deze vondsten zijn te danken aan het feit dat Natuurpunt alle bemesting en
pesticidengebruik op haar percelen weert en aan het maai- en begrazingsbeheer.” ’s Avonds werd
nog een nachtvlindervangst georganiseerd, die 31 soorten motten opleverde, veel minder dan
gehoopt door het natte weer.
Opsteker voor jarenlang natuurbeheer
Bart Vandevoorde is best tevreden met het resultaat: “Vijftien vrijwilligers vonden samen 548
soorten planten en dieren, met daaronder heel wat speciale soorten. Dat was een opsteker voor
onze plaatselijke afdeling Natuurpunt Meetjeslandse Kreken. Onze vrijwilligers zetten zich immers al
decennialang in voor het verhogen van de biodiversiteit in het Krekengebied door het aankopen en
beheren van natuur.”
Meer cijfers en een overzicht van alle waargenomen planten en dieren vind je op
www.NPMeetjesland.be/1000soorten. Wil je je verdiepen in een bepaalde dieren- of plantengroep?
Neem dan contact op met Natuurpunt Natuurhistorische Werkgroepen Meetjesland,
chris.bruggeman@skynet.be, 09 377 71 40. Natuurpunt Meetjeslandse Kreken kan je dan weer
steunen met een gift op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat
11, 2800 Mechelen, met in de mededeling ‘projectnr.6634 Meetjeslandse Kreken’. Giften vanaf 40
euro zijn fiscaal aftrekbaar, waarmee je 45% van je gift via je belastingsaangifte terug krijgt.
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Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw is een erkende regionale natuur- en milieuvereniging en werkt in de elf gemeenten
van het Meetjesland. Acht Meetjeslandse afdelingen van Natuurpunt en twaalf andere lokale verenigingen zijn aangesloten

bij NPM. Ze helpen mee de natuur in onze streek te behouden en beschermen. Dat gebeurt onder meer via activiteiten,
beheerwerken en projecten met gemeenten. Het driemaandelijks tijdschrift ‘Natuur en landschap Meetjesland’ informeert
de leden.

