Kastelen en vogels kijken
in de Vallei van de Oude Kale
foto: www.ludogoossens.be
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 bijna 7 km volg je het kaartje, of download de gps-tracks op
www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel. Parkeren kan op één van de parkings in de Brugstraat in Vinderhoute. Een verrekijker
kan handig zijn op deze wandeling.

De Vallei van de Oude Kale heeft haar kerngebied in Vinderhoute en Merendree.Typerend aan
het gebied zijn de bulken, kouters en meersen. Op
de prachtige uitzichten markeren knotwilgen de
kronkelende kale. Maak kennis met het dorp Vinderhoute, dat langs het kanaal Gent-Brugge en
het kerngebied van de vallei ligt.
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De Oude Kale

Tussen de dorpskernen van Nevele en Lovendegem ligt de Vallei van de Oude Kale. Het is een
lappendeken van hooilanden en graasweiden,
oude knotwilgenrijen, kleine veldbosjes en sloten. De levensader van het gebied, de Oude
Kale, was ooit één van de grootste beken van het
Meetjesland en vormde eeuwenlang een verbinding tussen de Poekebeek en de Durme. Tussen Merendree en Vinderhoute kan de beek nog
steeds vrij meanderen in een schitterend groen
landschap. Een groot deel van de vallei is momenteel in (vrij intensief) landbouwgebruik, maar
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De recente aankoop in de Kalevallei kostte Natuurpunt handenvol geld. Men zoekt nog 20.000 euro.
Help de Kalevallei met je gift via https://iksteun.natuurpunt.be/project/33479.

Molen als herkenningspunt

De Van Vlaenderensmolen gaat terug op een
staakmolen, die opgericht werd vóór 1591 en herbouwd werd in 1731. Hij waaide om in 1905; datzelfde jaar werd de huidige stenen bergmolen opgetrokken. De molen bleef in gebruik tot in 1958.
Het is een herkenningspunt als je in de Vallei van
de Oude Kale wandelt. Hij staat dan ook vijf meter
hoger dan de omgeving, die in 1984 beschermd
werd als dorpsgezicht, een landschap waartoe
ook de Molenmeers behoort (zie verder).
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Hier staat een indrukwekkend en merkwaardig
eclectisch kasteel, omringd door wallen en dreven: het kasteel Schouwbroek. Al even indrukwekkend zijn de drie monumentale, oude tamme
kastanjebomen die achter het hek staan. Eén ervan is de dikste kastanje in België. Onlangs mat
de bomenwerkgroep van Natuurpunt en Partners
Meetjesland de stamomtrek van deze kanjer: die
bedraagt 9,33 meter om precies te zijn. De leeftijd van deze drie oudjes wordt geschat op 450
tot 500 jaar. Ze zijn dus een pak ouder dan het
(heropgebouwde) kasteel dat hier staat…
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het blijft een landschappelijk pareltje. Natuurpunt
beheert in de vallei intussen meer dan 75 hectare
natuur, bestaande uit prachtige, bloemrijke hooilanden en broekbossen. Onlangs nog kocht Natuurpunt 16 hectare hooiland, zodat iedereen in
de zomer zal kunnen genieten van vlinders en
bloemen. Voor het beheer van het gebied wordt
ook samengewerkt met plaatselijke landbouwers.
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De Molenmeers

De Molenmeers is een gewezen zandwinningput. Naast een diepe plas bestaat het gebied uit
een vochtig weiland, een houtkant en een populierenbosje. Deze verschillende biotopen hebben
elk hun eigen waarde. Het water is erg in trek bij
fuut en meerkoet, maar ook kuifeend en ijsvogel
zijn hier vaak aanwezig. Rond de plas groeien opmerkelijke moerasplanten zoals dotterbloem en
vele zeggen- en biezensoorten. Op zonnige zomerdagen
tref je op de oeverplanten vaak tienN461
tallen libellen en waterjuffers aan. Het gebied is eigendom van De Vlaamse Waterweg en is in beheer bij Natuurpunt.

Vrijwilligers zijn er dan ook regelmatig actief. Toch
verzetten de runderen hier het meeste werk: deze
grote grazers houden de plantengroei in toom. Je
kan ervoor kiezen om even door het poortje te
gaan. In de winter is het gebied toegankelijk voor
bezoekers, maar laarzen zijn een must. Honden
zijn er niet toegelaten omwille van de runderen.
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Nog meer zandwinning

Ook de Zuurhoek is een grote, voormalige zandwinningsput naast de Oude Kale in Vinderhoute. Het nieuwe brugje over de Oude Kale en een
vogelkijkhut kwamen er in 2015, waardoor je nu
heel wat eendensoorten kan spotten. Welke vogels kan jij waarnemen?
Met dank aan Frederik Lapeire (Natuurpunt Lovendegem)

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

