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Grutto’s
op de grens

FRISSE
BADMODE
EN EEN
STRALENDE
LACH
Want we hebben
allemaal behoefte
aan zomers optimisme

Omdat je graag
geholpen wordt,
kies je voor
Step In Lingerie.
Elegantie en comfort
sinds 1985.

Foto: www.ludogoossens.be
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. Volg voor deze wandeling van 8,5 km het
kaartje, of download de gps-tracks op www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel. Je kan de route ook met de fiets volgen. Parkeren kan in de
Kerkstraat in Waterland-Oudeman. Aan de kerk staat een picknickbank en ligt een speeltuintje.

“Grúttoo, grúttoo, grúttoo,” klinkt het in deze periode hier en daar in het Krekengebied van Sint-Laureins. Eén van de hotspots voor de grutto, een weidevogel op hoge poten, is de Molenkreek. Natuurpunt herstelde de kreek, waardoor de biodiversiteit de hoogte in schoot.
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Een deel van de Krakeeldijk is eigendom van Natuurpunt. In 2017 plantten vrijwilligers samen met
kinderen van basisschool De Regenboog hier bijna 100 fladderiepen aan over een afstand van
een halve kilometer, langs beide zijden van de
weg. De fladderiepen zijn resistent tegen de iepenziekte, dus het is de bedoeling dat ze oud worden.
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Het is van op deze plek moeilijk te zien, maar in
het open land links in de bocht ligt een restant
van de Brandkreek. Het aandeel open water in de
kreek is beperkt. En het lijkt misschien niet zo, maar
de Brandkreek speelt in deze omgeving een sleutelrol: het is de ruggengraat waarlangs vele kreken liggen gedrapeerd. Bedreigde, typische polderplanten en -dieren kunnen zich nog verplaatsen tussen de verschillende kreken in de omgeving.
Natuurpunt kocht een deel van de kreek, een stuk
rietkraag en een historisch kreekgrasland. Het beheer van het grasland gebeurt in samenwerking
met een plaatselijke landbouwer, die het gratis
kan gebruiken op voorwaarde dat het niet wordt
bemest of bespoten. Het historisch kreekgrasland
werd in het verleden helaas opgehoogd. Natuurpunt draagt haar principes hoog in het vaandel, dus ook hier zal de vereniging het historische
profiel van het landschap herstellen. Maar eerst
moet daarvoor wel het nodige geld worden gevonden…
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Grutto levert spektakel

Toen Natuurpunt de Molenkreek aankocht, lag
die nog verstopt onder een grasland met daarop een stal. Midden de vorige eeuw werden de
oevers immers opgehoogd met steenpuin, om er
vervolgens een varkensstal in neer te poten. Dankzij giften en subsidies kon de kreek in 2015 hersteld
worden. De varkensstal verdween en de kreek
werd opnieuw uitgegraven tot op het niveau van
de voormalige kreekbodem. Het waterpeil in deze
van nature ondiepe kreek fluctueert: in de zomer
is het er eerder droog, in de winter is het een laagte met water. Dit soort plas-dras gebieden zijn een
feest voor steltlopers zoals de grutto.

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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Gepland: herstel van de Brandkreek
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De positieve effecten van het kreekherstel waren
snel te merken: verschillende soorten waterplanten en -dieren kwamen hier (terug), met als meest
spectaculaire effect de terugkeer van de grutto
als broedvogel.
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Dijk met twee identiteiten

De Krakeeldijk loopt door over de Nederlandse
grens, die hier gemarkeerd is met karakteristieke
witte palen, elk met een uniek nummer. Eens over
de grens ga je letterlijk het hoekje om. Vanaf de
Nederlandse kant van de Krakeeldijk kan je op
sommige plaatsen goed zien dat de zuidoostelijke (Belgische) kant van de polder, dus aan je linkerkant, hoger ligt dan de polder in het noordwesten (rechts). Deze hoger gelegen polder, die ongeveer de grens tussen België en Nederland volgt,
is namelijk het laatst ingepolderd waardoor er
langer sedimentatie heeft plaatsgevonden.
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Eerlijk is eerlijk: het is niet de eerste keer dat we
met de ProMeet in deze buurt wandelen. Dit keer
gaan we de grens met Nederland over en nemen
we ook (opnieuw) een kijkje aan de Molenkreek.
Verwacht je vooral aan rechte paden en landelijke vergezichten. Het loont de moeite om hier te
komen uitwaaien op de fiets of tijdens een wandeling.
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LINGERIE, BADMODE
EN NACHTMODE VOOR
DAMES EN HEREN
Oosteeklodorp 42
Oosteeklo
09 373 78 64
do, vr en za van 9 tot 18 uur
VOLG ONS

MEER DAN
35 JAAR ERVARING
BVBA

DIRK VAN HOLDERBEKE
WEEGSE 26 EVERGEM - TEL 0475 35 18 99

Ooit was deze sierlijke steltloper algemeen in
Vlaanderen, maar de ingrijpende veranderingen
in ons landschap eisten een zware tol. Want de
grutto is behoorlijk kieskeurig: hij zoekt open gebieden met bloemrijke wei- en graslanden die nat
zijn. Bovendien moet het gras vrij kort zijn.
In april en mei zijn de grutto’s hier erg actief. Na
een lange trek vanuit de zuidelijke overwinteringsgebieden maken ze werk van het nageslacht. In
deze periode kan je misschien nog het indrukwekkende baltsgedrag zien als de grutto’s een partner uitkiezen. In april maken ze hun nest (een ondiep kuiltje in het gras) of zijn ze hun jongen aan
het grootbrengen.
Ook al kan je de grutto’s hier van heel dichtbij bekijken, ze zijn erg kwetsbaar. Maaimachines, koeienpoten en predatoren vormen de grootste gevaren voor de eieren en de kuikens. Enkel bij een beheer op maat groeien de kuikens op. En het bewijs is geleverd: kreekhersel is noodzakelijk voor de
verdere natuurontwikkeling in het Meetjeslands
Krekengebied. Dus ook op andere plaatsen in het
Krekengebied zet Natuurpunt hierop in.

Grutto’s in zicht!
Mobiel bezoekerscentrum
op 23 en 24 april
Dit weekend moet je zeker langs de Molenkreek passeren. Het mobiel bezoekerscentrum van Natuurpunt strijkt er neer
met meer informatie over het kreekherstel en de terugkeer van de grutto. Je kan
er door een telescoop de grutto’s bekijken
of gewoon iets komen drinken om de grutto’s te steunen. Bekijk het programma op
www.natuurpunt.be/meetjeslandsekreken

Meer grutto’s voor het Meetjeslands
Krekengebied
Help Natuurpunt zodat de vereniging nog
meer kreken en graslanden kan herstellen
voor weidevogels. 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.

Opritten en terrassen in klinkers kasseien natuursteen
Zwembaden en zwemvvijvers
Grond en rioleringswerken
Vrijblijvende prijsofferte
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