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Vzw Durme koopt opnieuw

meer dan 10 hectare natuur 

2020 zal voor veel mensen een jaar zijn om snel
te vergeten, toch zal dit ook het jaar zijn dat velen
de natuur in hun buurt hebben leren (her)ont-
dekken. Laat die regionale natuur net de red-
dingsboei geweest zijn voor velen die aan het
verdrinken waren tijdens de lockdown en het
thuiswerk binnen hun vier muren.

De doelstelling van vzw Durme (meer én betere na-
tuur in de buurt) is tijdens deze crisis on- veranderd
gebleven, maar misschien bent u als lezer wel nog
meer gaan beseffen dat de nood aan die natuur in-
derdaad hoog is. Voor het derde jaar op rij kon
vzw Durme meer dan 10 ha nieuwe natuur aan-
kopen en veiligstellen. 
Ondanks de bij momenten moeilijke periodes
waarbij rechtstreekse onderhandelingen niet mo-
gelijk waren en waarbij de ondertekening van een
aankoopakte soms diende uitgesteld te worden.
Toch slaagde vzw Durme er in 2020 in 15 ha aan
te kopen in de Moervaartvallei, de Durmevallei en
in de vallei van de Schelde en het Donkmeer.

Hiernaast vinden jullie een overzichtskaart van
deze aankopen uit 2020. Daar zie je dat er rond
het Donkmeer in Berlaremeer dan 28 ha natuur
werd veiliggesteld. Zo werd er 4,4 ha aangekocht
en werd er 23,8 ha in beheer genomen van de
provincie Oost-Vlaanderen. Het gaat hier voorna-
melijk over moerasbossen, vijvers en natte gras-
landen die een gerichter natuurbeheer zullen
krijgen. Dit in de directe omgeving waar de aan-
wezige zeldzame soorten als kwak, otter, gevlekte
witsnuitlibel of veenpluis van zullen meeprofiteren.

In de Moervaartvallei werden verschillende aan-
koopdossiers afgerond, goed voor een totaal van
9,6 ha, die zich vooral situeert in de Linie in Eks-
aarde. Het gaat onder andere over 2,39 ha be-
staand bos dat grotendeels zal omgevormd
worden van een monotone sparrenaanplant naar
gevarieerde lichtrijke loofbossen (ondertussen wer-
den 1.500 bomen en struiken aangeplant door lo-
kale vrijwilligers).

Daarnaast werd ook 2,41 ha weiland aangekocht
dat binnen twee jaar zal omgevormd worden tot
loofbos. Dat weiland grenst nl. aan één van de
waardevolste boscomplexen uit die regio en zal een

meerwaarde betekenen voor lokale zeldzaamhe-
den als grote weerschijnvlinder, mopsvleermuis of
zwarte wouw. Indien u trouwens interesse heeft
om de komende jaren mee een handje te helpen
in de Linie, kan u altijd contact opnemen via
LMS@vzwdurme.be.

Tenslotte werden in de Durmevallei in Zele (in het
reservaat de Durmemeersen) twee dossiers af-
gehandeld goed voor 1 hectare grasland. Die per-
celen zullen zich onder ons natuurbeheer kunnen
ontwikkelen tot soortenrijke graslanden (zie foto)
met dotterbloem, pinksterbloem en echte koe-
koeksbloem. Vooral het oranjetipje (zie foto) en de
roodborsttapuit zullen hier meteen van kunnen pro-
fiteren.

Naast een aankoopsubsidie van de Vlaamse Over-
heid, kon een groot deel van deze aankopen op
extra steun van de provincie Oost-Vlaanderen re-
kenen. Daarnaast leverden de stadsbesturen van
Sint-Niklaas en Lokeren een bijdrage voor re-
spectievelijk een aankoop in de Fondatie van Bou-
delo (Sinaai) en in de Eenbes (Eksaarde). Bij het
schrijven van dit artikel zijn reeds zeven compro-
missen getekend en zijn tal van aankoopdossiers
lopende waardoor vzw Durme ook in 2021 meer
dan 10 ha hoopt aan te kopen in de regio rond
Durme, Moervaart en Schelde. 
Op naar een ‘vier op een rij’?

Thomas Van Lancker

foto  Pascal Jonckers
oranjetipje
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