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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. Volg voor deze wandeling van bijna 7 km het 
kaartje, of download de gps-tracks op www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel. Parkeren kan aan Doornzele Dries. Dit keer maak je kennis 
met een stuk ‘nieuwe’ natuur. Want in de zogenaamde koppelingsgebieden in Evergem wordt natuur gecreëerd als buffer (of verbinding, 
hangt ervan af hoe je het bekijkt) tussen de dorpskernen en de industrie in de Kanaalzone. 

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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Plaats voor 
nieuwe natuur in Evergem

Voor de inrichting werkt de Vlaamse Landmaat-
schappij samen met heel wat partners. Meer info 
en gedetailleerde plannetjes vind je op de web-
site www.evergem.be/koppelingsgebieden.  Tij-
dens deze wandeling maak je kennis met het kop-
pelingsgebied Doornzele-Noord, dat in 2021 werd 
opengesteld en nog in volle ontwikkeling is.

1  Oude plek

Het contrast met de wandeling van straks kan 
niet groter zijn. Want je start op één van de oud-
ste plekken in Evergem. In de 13de eeuw werd in 
Doornzele een abdij opgericht, waar rond de 

‘dries’ het dorp ontstond. Een dries was de plek 
waar gemeenschappelijk vruchtgebruik plaats-
vond. Aangelanden mochten er bomen planten 
en hun dieren laten grazen. Deze plek is trouwens 
beschermd als cultuurhistorisch landschap. Wil 
je meer weten? https://inventaris.onroerenderf-
goed.be
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2  Vogels lokken

Langs het Molenvaardeken werden vijf stroken af-
gegraven om zo enkele steile wanden te creëren 
die oeverzwaluwen en ijsvogels aantrekken. Oe-
verzwaluwen hebben de combinatie nodig van 
zoet water en steile wanden. In gebetonneerde 
of op een andere manier verstevigde oevers van 
veel rivieren kan deze zwaluw niet nestelen. Door 
aarden oeverwanden kunstmatig aan te leggen 
of steil af te graven krijgen ze nieuwe kansen. In 
die wanden maken ze namelijk hun nesten, tot 
meer dan een meter diep! Van juli tot oktober trek-
ken zwaluwen naar het zuiden om te overwinteren. 
In het voorjaar keren ze terug.

Ook ijsvogels maken een nesttunnel in een steile 
wand, al graven ze minder diep dan oeverzwalu-
wen. Van op een takje loerend naar vissen kan je 
de ijsvogel wel eens betrappen. Maar meestal zie 
je enkel een blauwe flits met een hoog gepiep bo-
ven het water scheren.

Met een beetje geluk maken beide vogelsoorten 
hier de komende jaren hun vaste stek, zodat je ze 
kan bewonderen. Want in de buurt zaten de voor-
bije jaren wel al kolonies: naast het containerpark 
van Evergem en aan de Kluizendokken.

3  Fietsverbindingen

De vreemde mix van industrie, een wegennet-
werk vlakbij en de rust van de natuur weerspiege-
len onze maatschappij. Deze plek biedt mogelijk-
heden om te verpozen, zowel aan de woon-werk-
fietser die dagelijks het fietspad langs het kop-
pelingsgebied neemt als aan een gezin op zoek 
naar een verkeersvrije speelplek in de buurt. Na-
tuur in de buurt is van onschatbare waarde!

1  Riet en bufferbos

De noordelijke oever van het Molenvaardeken 
(aan je linkerkant) werd op deze plek zachthel-
lend afgegraven, met een heel geleidelijke over-
gang van water naar hooiland. Dat is ideaal voor 
de ontwikkeling van riet. In dat riet nestelen heel 
wat vogels. Kom hier in het voorjaar luisteren naar 
karekiet, rietzanger en andere rietvogels. Daar-
achter vormt de bebossing een visuele buffer om 
het zicht op de industrie weg te nemen. Daartoe 
werden hier in totaal meer dan 100.000 inheemse 
bomen en struiken geplant. 
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Met dank aan Dirk Minnebo 
(Interessegroep Natuur Sleidinge)


