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3  Het kanaal

Het Leopoldkanaal werd uitgegraven in de eerste 
helft van de 19de eeuw, door meer dan 1.200 man-
nen en met schop en kruiwagen. In 1938 werd het 
kanaal verlengd van de Oesterputbrug tot de Ha-
vendijk in Boekhoute. Goederenvervoer is er nooit 
geweest op het Leopoldkanaal. Vroeger kwam je 
hier wel platbodemschuiten tegen: palingbootjes 
uitgerust met kruisnet en katrol. 
Bijzonder is de wilde marjolein in de bermen 
langs dit deel van het kanaal. Zeker als je weet dat 
deze plantensoort een hoog kalkgehalte in de bo-
dem verkiest. De brede rietkraag in het water zorgt 
dan weer voor broedgelegenheid voor vogels als 
de kleine karekiet, rietzanger en bruine kiekendief. 
Oeverzones met veel wilde planten zijn ook be-
langrijk voor vissen.

4  De Oesterputbrug

Deze brug is vooral gekend bij vogelkijkers: de brug 
ligt knal op een vogeltrekroute en je kan hier dus 
geregeld mooie waarnemingen doen. Wees dus 
niet verbaasd als je tijdens je tocht een groepje 
mensen op een klapstoeltje ziet zitten, alsof ze zit-
ten te wachten op een passerend peloton. Hun 
verrekijkers en telescopen staan echter strak op de 
horizon en de lucht gericht, op zoek naar doortrek-
kende vogels. Spreek hen gerust aan en vraag wat 
uitleg – met onze groeten!

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 km het kaartje, of download 
de gps-tracks op www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel. Vertrek in de buurt van eetcafé ’t Spoor (Schare 12 Assenede), één van de oudste 
cafeetjes in de buurt. Zo heb je meteen ook iets om naar uit te kijken na je wandeling.

5  Natuurontwikkeling  
aan Notelaarsbrug

Net als de Oesterputbrug is ook de Notelaarsbrug 
een onlangs gerestaureerde Baileybrug (meer 
info hierover is online te vinden). Ten zuidwesten 
van de brug ligt een perceel dat Natuurpunt op 
lange termijn wil gebruiken als wachtweide voor 
haar schaapskudde. Het is een goede plek waar 
de dieren ’s nachts kunnen rusten, terwijl ze over-
dag de bermen van het Leopoldkanaal begrazen. 
Maar dat is toekomstmuziek. In afwachting daar-
van werd de voormalige tuin omgevormd tot rust-
punt, met een gemengde haag van vooral mei-
doorn. Binnenkort zal je hier van op een bankje 
kunnen genieten van de omgeving.

Kom naar de Schapendag
Kijk hoe je een schaap moet scheren. En wat kan 
je doen met de wol? Beleef met je gezin een bijzon-
dere namiddag in het Meetjeslands Krekengebied.
Zondag 29 mei, 14-18u, hoeve Philippe Grambras, 
Valkendijk 2, Assenede
www.natuurpunt.be/meetjeslandsekreken

Gaea Rysselaere is coördinator bij 
Natuurpunt en Partners Meetjesland. 

Lees meer in het tijdschrift
‘Natuur en landschap Meetjesland’

en op www.NPMeetjesland.be.
> gaea@depromeet.be
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Over dijken, kreken en kanalen

Het Meetjeslands Krekengebied loopt van Mid-
delburg (Maldegem) over Sint-Laureins en As-
senede tot in Zelzate, Wachtebeke en Moerbe-
ke. Het is een prachtig gebied met bijzonder vlak-
ke vergezichten, al moet je de meeste wegen de-
len met alle soorten weggebruikers. Op deze wan-
deling nemen we je mee naar Boekhoute en  
Watervliet, langs enkele typische elementen in het  
historisch landschap van het Meetjeslands Kre-
kengebied.

1  De dijk

Dijken hebben een groot cultuurhistorisch be-
lang omdat ze herinneren aan het ontstaan van 
de polders. Ze werden (met de hand!) aangelegd 
als barrière tegen het zeewater. Het is dus logisch 
dat ze een steile, landwaarts gelegen zijde hebben 
en een minder steile zijde die zeewaarts is gelegen. 
Links van de Noorddijk liggen verschillende waar-
devolle, zogenaamde ‘historische graslanden’ en 
rietlanden. Dus werp de komende anderhalve kilo-
meter zeker af en toe een blik naar links.

2  De (verborgen) kreek in het grasland

De historische gras- en rietlanden aan je linkerkant 
zijn kreekrelicten. De kleine reliëfverschillen op de 
graslanden zijn uniek en geven kansen aan zeldza-
me, zouttolerante planten. De graslanden zijn ook 
van belang als broedgebied voor weidevogels en 
ganzen. Hoewel de graslanden op deze plek offici-
eel beschermd zijn, worden ze vaak nog illegaal 

‘gescheurd’ en omgezet naar akkerland. Op die 
manier gaat een waardevol stuk erfgoed verloren…

Natuurpunt kon op deze plek al enkele van die 
kreekrestanten vrijstellen voor de toekomst. Hier ligt 
de Faictkreek, zo genoemd naar een plaatselijke 
familie die veel betekent voor het natuurbehoud 
in onze polders. Deze kreek is zoet, in tegenstelling 
tot de kreken die iets verder naar het westen liggen. 
Zoet of zout maakt een groot verschil voor de soor-
ten planten en dieren die er voorkomen.

Alle zilte poldergraslanden die Natuurpunt hier be-
heert, worden begraasd met koeien. Valt dit beheer 
weg, dan evolueren die graslanden al snel naar 
een rietland met weinig plantensoorten. Koeien 
en zilt grasland zijn dus een onafscheidelijk duo. 
Natuurpunt werkt hiervoor samen met plaatselijke 
landbouwers.
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