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Op stap met de Zonnekoning
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. Voor deze wandeling van een goeie 6 km volg je het kaartje, of down-
load de gps-tracks op www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel. Parkeren kan aan het provinciaal sportcentrum de Boerekreek, 
Sint-Jansstraat 132, Sint-Jan-in-Eremo.

leefgebied van insecten, muizen en hermelijnen. 
Ook het fruit is een bron van voedsel voor allerlei 
dieren. Oudere boomgaarden zijn dan weer ge-
geerd bij holenbroeders zoals de steenuil en ge-
kraagde roodstaart, maar daar is het dus nog 
even op wachten. Deze boomgaard werd zonet 
tien jaar oud, proficiat!

Rond deze periode wordt op de picknickbank 
die beneden aan het wandelpad langs het ka-
naal staat een educatief bordspel gemonteerd. 
Neem gerust een pauze, speel het spel en leer 
iets bij over de vogels op en rond de kreek. Dit 
project is het resultaat van de samenwerking tus-
sen de toeristische dienst van Sint-Laureins en  
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken. Het Regio-
naal Landschap Meetjesland subsidieerde het 
paneel. In het Zonnebos kan je straks het twee-
de deel van dit project zien. Wat vind je ervan? We 
horen graag je mening!

De wandeling loopt door het gehucht ‘Zonne’, 
waaraan Natuurpunt de naam van een bos en 
een kreek ontleende. Nog bijzonder is dat deze 
wandelroute de komende jaren verder ontwikkeld 
wordt als gezinsroute. Lees maar verder…

 1 Zie hem blinken!
Het Leopoldkanaal is het enige kanaal in Vlaan-
deren dat specifiek voor het afvoeren van water 
werd gegraven. Vandaar dat je hier geen boten 
ziet. Een paar kilometer westwaarts, in Maldegem, 
lopen dit kanaal en het Schipdonkkanaal netjes 
naast elkaar. Het Afleidingskanaal van de Leie (zo-
als het Schipdonkkanaal officieel heet) sluit ter 
hoogte van Nevele aan op het Kanaal Gent-Brug-
ge en de Leie. Het Leopoldkanaal werd vroeger 
in de volksmond de Blinker genoemd. Het Schip-
donkkanaal werd dan weer de Stinker genoemd. 
Het water van de Leie bracht namelijk geen al te 
best geurtje mee van de vlasindustrie rond Kortrijk. 
Daar werd vlas ‘geroot’: de stengels werden in wa-
ter geweekt en de vrijgekomen vezels werden ver-
werkt in de textielindustrie.

De meeste kanaaloevers zijn gebetonneerd, wat 
het moeilijker maakt voor planten om er te groei-
en. Langs het Leopoldkanaal is dat niet het geval. 
Er is zelfs plaats voor een brede rietkraag waar 
planten als watermunt en gele lis voorkomen, 
waardoor rietvogels zoals de blauwborst en de 
kleine karekiet er een geschikte nestplaats vin-
den. In de zomer kan je genieten van de uitbun-
dige bloei van wilde planten in de bermen langs 
het kanaal, zoals margriet en Sint-Janskruid. 

 2 Jarige boomgaard aan Bentillekreek
De Bentillekreek wordt beheerd door de Vereni-
ging van Belgische Karpervissers. Tussen de kreek 
en het Leopoldkanaal ligt een geboorteboom-
gaard van Natuurpunt met een veertigtal fruitbo-
men. Boomgaarden zijn goed voor de biodiversi-
teit. De bloesems leveren voedsel aan bestuivers 
en de ondergroei van kruiden en grassen zijn het 

 3 Het Zonnebos, alias de Fleinus
Op een kaart van 300 jaar geleden staat op deze 
plek ‘le Soleil’: een bosgebied dat toen deel uit-
maakte van het grotere ‘Bois de Warrande’. Het 
Zonnebos is daarmee het enige bos van Sint-Lau-
reins van enige betekenis. Het wordt plaatselijk 
ook wel de Fleinus of Flenus genoemd, wat ver-
moedelijk verwijst naar de Noord-Franse abdij van 
Flines die hier toen grond bezat.

Tot 2013 werd het bos tientallen jaren gebruikt als 
fazantenkwekerij. In 2016 kocht Natuurpunt het 
bos, doopte het tot Zonnebos en verwijderde de 
restanten van de kwekerij zodat het gebied kon 
worden opengesteld voor het publiek. Het bos is 
nog steeds herstellende van de fazantenkweek, 
vooral de ammoniakrijke uitwerpselen van de fa-
zanten spelen het bos parten maar het krijgt nu 
vooral de kans om verder te groeien. 
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Imposant is de beukendreef, waar Natuurpunt in-
tussen ook de gestorven of ontbrekende beuken 
verving door een jonge aanplant.

Wil je meer weten over het Zonnebos, neem dan 
plaats op de picknickbank in de beukendreef. 
Daar zou tegen de tijd dat dit artikel verschijnt 
een bordspel op te vinden moeten zijn met heel 
wat informatie over bosvogels, de Graafjansdijk 
en de geschiedenis van het bos.

Volgend jaar legt Natuurpunt in het Zonnebos 
een belevingsparcours aan. Dan zullen kinderen 
hun energie kwijt kunnen en hun evenwicht kun-
nen oefenen op boomstammen en andere na-
tuurlijke elementen.

 4 De grootste kreek
Links van het kanaal, tot aan de volgende brug, 
van je af en toe glimpen op van de grootste en 
bekendste kreek van het Meetjesland: de Boe-
rekreek. Op een kaart of luchtfoto zie je duidelijk 
de hoekige vormen van de kreek. Tijdens de mid-
deleeuwse overstromingen volgde het water de 
gemakkelijke weg: die van bestaande sloten en 
grachten die de perceelsranden markeerden. Die 
werden verder uitgeschuurd tot kreken, waarin de 
hoekige vormen nog zichtbaar zijn.

De Boerekreek is belangrijk voor overwinterende 
watervogels, want hier vind je de hoogste aan-
tallen wilde eend, smient, wintertaling en kuifeend. 
Je passeert ook langs het Natuurpunt-grasland 
dat in het voorjaar wit kleurt van de madeliefjes. In 
de zomer grazen er koeien, want Natuurpunt werkt 
ook samen met plaatselijke landbouwers, en in 
de winter grazen er vriezeganzen (kolgans, grauwe 
gans) en meerkoeten. Wulpen vissen er pieren uit 
de grond en ook kieviten proberen iets mee te pik-
ken. Welkom in het natuurrijke Krekengebied.
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Natuurpunt  
werkt verder aan 
het herstel van 
oude kreken, 
dijken en 
graslanden.
Dat kost 
handenvol geld. 

Help je mee? 
Doe dan een gift 
op BE56 2930 
2120 7588 van 
Natuurpunt 
Beheer, 
Coxiestraat 11,  
2800 Mechelen 
met vermelding 
van 
‘projectnr. 6634 
Meetjeslandse 
Kreken’. Vanaf 
40 euro is je gift 
fiscaal aftrekbaar.

Met dank aan Bart Vandevoorde (Natuurpunt Meetjeslandse Kreken)
www.natuurpunt.be/meetjeslandsekreken

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


