Boekhoute:
schaapjes tellen
op de grens
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In deze rubriek nodigen we je uit om op pad te gaan. De ProMeet biedt je elke maand een wandeling aan in de Meetjeslandse natuur.
Honden hou je steeds aan de leiband, uit respect voor de omgeving en je medewandelaars. Voor deze wandeling van 8 km volg je het kaartje, of download de gps-tracks op www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel. Parkeren kan in het centrum van Boekhoute.
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Bekijk een kaart en het zal je meteen opvallen dat
Boekhoute een verleden heeft dat nauw verbonden is met de zee. Volg je kaart even noordwaarts
en merk op dat de watergang de Vliet over de
grens met Nederland verbinding heeft met de Isabellahaven en vervolgens via de Braakman aansluiting maakt met de Westerschelde. Veel fantasie heb je niet nodig om te zien dat ooit schepen
tot in Boekhoute konden varen. Boekhoute is dan
ook een voormalig vissersdorp, waar de haven
verdween maar de aloude schaapskuddes terugkwamen op een moderne manier.
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1 De Kapellepolder:
‘nieuwe’ natuur in de maak
In de Kapellepolder gaat een kreek schuil. Deze
kreek werd in het verleden grotendeels volgestort
met afval, het overige deel is volledig verriet. Er
is momenteel dus nog weinig te bespeuren van
een kreek. Het gebied werd onlangs door Natuurpunt verworven, met als doel het herstel van de
kreek door het stort te saneren. Dat kost handenvol geld, dus het zal nog even duren voordat Natuurpunt het nodige geld bijeen heeft verzameld.
Het herstel van deze historische kreek zal niet alleen de biodiversiteit verhogen en het uitzicht verfraaien, de Kapellekreek zal ook als waterbuffer
dienst doen in tijden van hevige neerslag. Daarmee helpt Natuurpunt opnieuw een stukje uniek
landschap van het historische Meetjeslandse Krekengebied te verfraaien.
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De iconische Doornendijk

Natuurpunt kocht vorig jaar een stuk van 500 meter van de Doornendijk aan. Dit stuk van de dijk,
waar Verzeles put ligt, is in privéhanden. Elke inwoner van Assenede kent de Doornendijk: totdat
jaren geleden een privéstuk voor het grote publiek werd afgesloten, was dit een geliefkoosde
plek voor een zondagswandeling. De Doornendijk
heeft zijn naam niet gestolen. Dankzij de dichte
begroeiing van de dijk kunnen zangvogels er ongestoord wonen. Dit was trouwens de laatste plek
in het Meetjesland waar je de broedende nachtegaal kon horen zingen. Dat is intussen zo’n tiental jaar geleden.
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Braakmanstraat:
voorrangsweg voor… schapen
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Hier wandel je op de grens met Nederland. In deze
straat is het schaap koning. Een robuust schapenras (Hebrideans) mag vrij rondlopen op de dijk en
de taluds. Gelieve je hond aangelijnd te houden.
De verschillende veeroosters maken het mogelijk om ‘stootbegrazing’ toe te passen: gedurende
een korte periode grazen de schapen de vegetatie kort, om ze dan naar een volgend compartiment van de dijk 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.
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De Zwarte Sluisbeek

Tot aan de Noordstraat wandel je langs een beek
die heel belangrijk is voor Assenede. Via de Zwarte Sluisbeek wordt immers zowat al het water
uit deze poldergemeente afgevoerd. Onder de
Noordstraat mondt de beek uit in het Leopoldkanaal. Aan je linkerkant ligt trouwens opnieuw de
Kapellepolder, met daarin de ‘verborgen’ kreek
(zie 1).
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De verdwenen haven(s)

In deze omgeving lag vroeger één van de havens van Boekhoute. De haven werd door de eeuwen heen een paar keer verplaatst, maar dat is
een ander verhaal. In elk geval bezat Boekhoute
pas in de veertiende eeuw een haven. Rond 1950
werd de haven van Boekhoute definitief gesloten.
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Natuurpunt werkt verder aan het herstel van oude kreken, dijken en graslanden. Dat kost handenvol
geld. Help je mee? Doe een gift doen op rekeningnummer 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. www.NPMeetjesland.be/stort

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
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