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Nood aan bescherming 

rietzoom Koningsdijk

Na de aanleg van het fietspad in 2012 bovenop de
Koningsdijk tussen De Klinge en Kieldrecht kwa-
men de dijkhellingen tussen de Polderstraat en
Fort Bedmar terug onder  (intensief) graasbeheer.
Een goede zaak voor de zeldzame dijkflora maar
niet voor de brede rietzoom in de dijkputten langs
de dijk waartoe de runderen van een veeteler ook
toegang hebben.   Die 15m brede en 700m lange
rietkraag dreigt geheel te verdwijnen door de jaar-
rond begrazing.

ABLLO en Natuurpunt Waasland-Noord gaan nu
aankloppen bij het provinciebestuur van Oost-Vlaan-
deren, de initiatiefnemer voor de aanleg van het
fietspad,  voor de bekostiging van een schrikdraad
en palen die de drassige rietzone moeten afscher-
men en om het broedgebied van  rietvogels te vrij-
waren, met goedkeuring van de landbouwer. Zo
zou een belangrijke natuurverbinding tussen De
Klingse wielen en bossen en de nieuwe natuurge-
bieden in Kieldrecht en Doel functioneel blijven.

Jan Dhollander
Natuurpunt Waasland-Noord

** Vlotter combineren met Hoppin

Hoppin bundelt verschillende vervoersoplossin-
gen in Vlaanderen en helpt reizigers zich zo effi-
ciënt mogelijk te verplaatsen naar hun
bestemming. De routeplanner van Hoppin zal aan-
geven welke vervoermiddelen we kunnen combi-
neren, waar we het best overstappen, hoe lang we
onderweg zijn en hoeveel de verplaatsing ons zal
kosten. Vanaf 2022 kunnen we via de app, website
of het callcenter bij Hoppin terecht.
www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/hoppin
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De Klingse Warande

Hoe landbouw en natuur 

kunnen samengaan

Het gebeurt niet elk jaar dat Natuurpunt 12,5ha
grond geschonken krijgt. De verrassing was dan
ook groot toen de Stichting Wilthinissi begin 2021
aanklopte, eerst voor hulp bij het beheer, later voor
de schenking van een blok zandige percelen bij de
Nederlandse grens in De Klinge.
De nog jonge stichting uit Hulst heeft tot doel gron-
den aan te kopen en ze “terug te geven aan de na-
tuur”. De voorzitter van deze stichting, die in
Lochristi woont, riep de hulp in van Natuurpunt
omdat een en ander niet liep zoals gewenst op het
nieuw verworven terrein. Na de aankoop in de-
cember 2019 werd het gebied ongemoeid gelaten
in de hoop dat het zou verbossen.  Maar al snel
palmde de buurt het terrein in... om de hond uit te
laten, een fietsparcours aan te leggen,  afval te
storten...  De eigenaar,  nog zonder enige ervaring
in natuurbeheer, zag de problemen op zich afko-
men en besloot scheep te gaan met Natuurpunt.
In de geest van de schenkingsakte gaat Waasland-
Noord  er nu een soort “wastinelandschap” trach-
ten te creëren. Dit is een gebied waar bomen,
struiken, open graslanden en braambossen onge-
ordend voorkomen.  Dit biotoop kwam vroeger
meer voor op gemeenschappelijke gronden buiten
de dorpen waar de koeien en schapen mochten
grazen. Waar in het verleden een wastine ontstond
door overbegrazing van het bos  willen wij er nu
juist een (open) bos spontaan laten opschieten. Een
beperkt aantal runderen van een landbouwer uit
de buurt zal ons daarbij helpen.  Door hun grazen,
bemesten en het open trappen van de bodem zul-
len de dieren mee bepalen waar bomen en struiken

zullen opschieten, waar het gras kort zal blijven of
ruigte zal groeien. De keuze voor klassieke hoeve-
dieren biedt een mooie kans tot samenwerking en
bevestigt de agrarische bestemming  van de per-
celen.
De omheining voor  het vee zal de buurtbewoners
en andere bezoekers niet weren uit het gebied .
Langs een vijftal toegangspoortjes krijgen ze vrije
toegang  om te wandelen en te genieten van de
nieuwe natuur. En die biedt al verrassingen zoals
een nest onbehaarde rode bosmieren en de aan-
wezigheid van de gekraagde roodstaart in een van
de bosjes op het terrein (mededeling Guy De Vos).
In twee van de vijf bospercelen zullen de kinderen
kunnen ravotten.
De naam “Warande”, een veel voorkomend topo-
niem, verwijst naar een vroeger omheind jachtge-
bied in de buurt. Op het terrein zijn met enige
moeite ook nog de contouren van het “Fort De
Klinge” uit 1591(?) en van een verdwenen dijk te
zien En vlakbij was er ook de “Blauwe Hoeve”, een
buitenhuis van de burgemeester van Gent uit de
18-19e eeuw. Hiervan zijn enkel de “Kettingen”,
restanten van een van de ingangspoorten (?),  “be-
waard” .
Ook de wat verder gelegen Forten Bedmar en Spi-
nola uit het begin van de 18e eeuw zijn zonder aan-
wijzingen moeilijk of niet meer terug te vinden in
het landschap.
Nu is het uitkijken naar wat de natuur gaat brengen
in de Klingse Warande. Zijn de milieuomstandig-
heden er nog optimaal voor  een nieuw en rijk bio-
toop? Niet om er te schieten op klein wild, maar
nu om er  te genieten van alles wat er  groeit en
bloeit.

Jan Dhollander
Natuurpunt Waasland-Noord

 


