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2 ha nieuw bos in de Fondatie

van Boudelo

In het najaar van 2021 breidde vzw Durme haar
bosareaal uit met 2 ha nieuw bos in de Moer-
vaartvallei. De bosuitbreiding werd zowel gere-
aliseerd in Sinaai (Sint-Niklaas) als in Klein-Sinaai
(Stekene) en zal de bestaande bosverbindingen in
het natuurgebied van de Fondatie van Boudelo
versterken. Het gaat hier trouwens over de
grootste bosuitbreiding van vzw Durme en komt
overeen met maar liefst vier voetbalvelden.

Het grootste deel van deze nieuwe bosuitbreiding
(1,35 ha) vond plaats in Sinaai waar de nieuwe
bomen en struiken (in totaal 1.900 ex) werden aan-
geplant in een aantal grotere ‘bomencirkels’ en ver-
schillende kleinere ‘struikencirkels’. Die
bomeneilanden zullen dankzij de dense aanplant
van de bomen vrij snel kunnen evolueren tot echte
bosbiotopen terwijl de struikeneilanden eerder een
hotspot zullen worden voor tal van insecten en
soorten die houden van dichte ontoegankelijke ve-
getaties. De ruimtes tussen deze cirkels zullen
spontaan kunnen verbossen. 

De soortensamenstelling van dit bos bestaat uit
zomer- en wintereik, zomerlinde, zwarte els, flad-
deriep, zoete kers, lijsterbes, veldesdoorn, eenstij-
lige meidoorn, sleedoorn, spork, Gelderse roos,
hondsroos en Europese vogelkers. Een boomsoort
die we hier voor het eerst hebben aanplant is de
veldesdoorn. Deze kalkminnende boomsoort (zie
foto hiernaast) zal het hier ongetwijfeld naar zijn zin
hebben in de kalkrijke bodems van de Fondatie van
Boudelo. De meerwaarde van deze soort is nl. dat
zijn zaden in de winter een belangrijke voedselbron
vormen voor de zeldzame en sporadisch in het ge-
bied broedende appelvink. 

Het andere deel van de bosuitbreiding (0,65 ha)
gebeurde ten noorden van de Stekense Vaart. In
functie van het versterken van het bestaande bo-
sareaal werd op deze locatie integraal gekozen
voor een kunstmatige aanplant en geen spontane
verbossing. In de kern van de bosaanplant werd ge-
kozen voor wintereik, fladderiep, veldesdoorn,
zwarte els, zoete kers en hazelaar. De bosranden
werden ingeplant met eenstijlige meidoorn, slee-
doorn, spork, Gelderse roos en Europese vogel-
kers. Beide aanplanten werden voorzien van
wildbescherming tegen de vraat van konijn en ree. 

In de Fondatie van Boudelo treffen we ook reeds
een grote populatie reeën aan, net zoals zeldzame
soorten als boommarter, zwarte specht, wespen-
dief en houtsnip. Tijdens het aanplanten werd de
roep van de kleine bonte specht en boomklever
meermaals gehoord. Ook zij zullen op termijn on-
getwijfeld meeprofiteren van deze bosuitbreiding.
Deze bosuitbreidingen zijn trouwens overzichtelijk
terug te vinden op de website www.bosteller.be.
Neem zeker eens een kijkje naar waar in jouw om-
geving nieuwe bossen werden aangeplant. 

Thomas Van Lancker

Blauwe van Eksaarde

Begin december werden er in het Liniereservaat
te Eksaarde 90 canada’s aangeplant. Dat zou
geen speciaal nieuws zijn, mocht er niet gekozen
zijn voor een toch wel heel speciale soort: “De
Blauwe van Eksaarde”.

Normaal wordt in een natuurreservaat bij de her-
aanplant van een dreef niet voor canada’s geko-
zen. De meeste van deze soorten zijn immers niet
inheems. Toch werd in het Liniereservaat per uit-
zondering (en met goedkeuring van het Agent-
schap voor Natuur en Bos) wel voor deze
populierensoort geopteerd omdat die in het verle-
den de typische dreefboom was voor Eksaarde en
omstreken.
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Het was de laatste heer van Eksaarde, François
De Kerckhove (1780-1850), die waarschijnlijk
rond 1800 de populierensoort “Blue d’Exa-
erde/”Blauwe van Eksaarde” liet registreren.  De
soort is moeilijk van andere canada’s te onder-
scheiden. 

Maar 1 ding valt zeker op: hij komt pas eind
april/begin mei in blad en is daarmee van alle pop-
ulieren de laatste. De soort is ook een tragere
groeier, vandaar dat hij nu nauwelijks nog wordt
aangeplant. 

Omdat tijd en opbrengst in een reservaat van on-
dergeschikt belang zijn, werd voor de heraanplant
van de dreef vlakbij de Kruiskapel toch voor de
“Blauwe van Eksaarde” gekozen. Als de bomen kap-
rijp zijn, zullen ze ook niet gerooid worden. In het
reservaat groeien er trouwens vlakbij de nieuw
aangeplante dreef nog enkele van deze canada’s.
Ze zijn al ruim 70 jaar oud en hebben een stam-
omtrek van meer dan 3 meter! Dankzij de nieuwe
aanplant wordt zo een stukje “plaatselijk cultuur-
erfgoed” van Eksaarde voor het nageslacht be-
waard.

Wat deze actie ook nog bijzonder maakt, is dat de
aankoop van de jonge bomen gerealiseerd kon
worden dankzij de sponsoring van heel wat “Vrien-
dinnen en Vrienden van de Linie”, een groep na-
tuurliefhebbers die het natuurreservaat een warm
hart toedraagt. Tenslotte nog een hartelijk woordje
van dank aan de terreinvrijwilligers
die met groot enthousiasme en
zorg “De Blauwe Dreef” hielpen her-
aanplanten.

Geert Braem

Klik - Berichten
1) Dingen die stukgaan 

en dingen die blijven

Misschien kan een verlangen naar dingen die blijven een
beetje de weg tonen naar hoe een duurzame en recht-
vaardige welvaart eruit zou kunnen zien. Dat schrijft
MO*columnist Jan Mertens. ‘Het moet mogelijk zijn een
model van welvaart te ontwerpen of te herontdekken dat
meer aansluit bij de dingen die echt van waarde zijn.’
Meer lezen? www.hetgroenewaasland.be/klik

. . . ge l e zen  aan  een  conta inerpark . . .

2) Duidelijkheid blijven scheppen

over de rol van atoomkernenergie
...  Niet gehinderd door enige kennis van de avonturen en
de feitelijke prestaties van de atoomkernenergie sector,
blijven pseudo deskundigen op dit terrein stellen dat de
atoomenergie belangrijk en nodig is om de doelen van
het klimaatbeleid te realiseren. In verschillende publica-
ties en presentaties heb ik de valse beweringen van de
atoomsector geanalyseerd en weerlegd....
Aviel Verbruggen, emeritus hoogleraar Universiteit Antwerpen

Meer lezen? www.hetgroenewaasland.be/klik

Dingen

Hier danken wij de dingen
af die ons jaren hebben omringd.

Hier scheiden wij de dingen
van de jaren toen wij dachten

dat ze onscheidbaar waren.
Hier wachten nu de dingen

in steenslag van herinneringen,
op nieuwe jaren, ontbonden

maar geduldig als alleen de dingen
konden in de jaren onder ons.

Bernard Dewulf
stadsgedicht Antwerpen 2013
ook te lezen in  “Naar het gras”
(overleden op 23 december 2021)



Vier op een rij
Voor het vierde jaar op rij breidde vzw Durme
haar regionale natuur uit met meer dan 10 ha
en komen we over die periode van vier jaar zelfs
uit op meer dan 52 ha nieuwe natuur. In tegen-
stelling tot de vorige jaren werden er dit jaar ech-
ter meer kleine aankopen verricht, goed voor in
totaal 13 verschillende aankoopdossiers.

Veel hangt uiteraard af van de kadastrale opper-
vlakte van deze percelen; die kunnen regionaal
soms sterk verschillen. Zo vinden we langs de
Schelde in het natuurgebied de Scheldebroeken
(Berlare en Zele) een lappendeken van kleinschalige
hooilanden en sloten terug die getuigen van een eeu-
wenlang beheer als hooiland. Door verdroging, over-
bemesting en veelvuldig gebruik van herbiciden is
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de natuurwaarde hier echter zeer sterk achteruit-
gegaan. Gelukkig komt het spreekwoord ‘Wie het
kleine niet eert, is het grote niet weerd’ voor in het
woordenboek van vzw Durme en werken wij verder
- door aankoop en inrichting van deze kleine per-
ceeltjes - aan het herstel van dit historisch meer-
senlandschap waar soorten als grutto, kievit,
blauwborst of roodborsttapuit zich thuis voelen.

Van die 13 aankoopdossiers in 2021 werden er
trouwens meer dan de helft gerealiseerd op grond-
gebied Berlare, nl. vier aankopen in de Schelde-
broeken en drie binnen de Reservaatzone van het
Donkmeer. Een speciale vermelding en dank vanuit
vzw Durme gaat dan ook uit naar haar lokale afde-
ling uit Zele-Berlare-Wichelen voor hun jaarlijkse bij-
drage voor de aankoop van meer natuur in en rond
Berlare. Een gezellige bende vrijwilligers die jaarlijks
zorgen voor tal van activiteiten, workshops, werk-
dagen en zoveel meer. 

Ook bij de verdere uitbouw van haar natuurgebie-
den in de Moervaartvallei zit vzw Durme niet stil. 

Zowel in de Linie (Eksaarde, Lokeren) als in de Fon-
datie van Boudelo (Sinaai, Sint-Niklaas) werden er
dit jaar een aantal interessante aankopen verricht.
In de Linie ging het over een tweetal akkers (in to-
taal meer dan 4 ha) die grenzen aan bestaande per-
celen in natuurbeheer. Twee vliegen in één klap
aangezien we door deze aankoop zowel de bemes-
ting in ons natuurgebied laten stoppen én vzw
Durme zo verder werk kan maken van de realisatie
van nieuwe bossen in de Moervaartvallei. In de Fon-
datie daarentegen ging het over een aantal be-
staande bossen, maar vooral de aankoop van de
volledige Hooidreef met een 200-tal populieren
springt in het oog. Een deel van die populieren be-
treft nl. de variëteit ‘Blauwe van Eksaarde’ (meer
info in dit nummer op pagina 14).

Tot slot werd er nog een aankoop van een bos ver-
richt in de Kerregavers (Grembergen, Dender-
monde) en werden de laatste percelen in de
Hagemeersen (deelgebied van het Molsbroek in Lo-
keren) in beheer genomen door vzw Durme. 
Dan rest nog de vraag: ‘wat mag je verwachten van
vzw Durme in 2022?’ 
Veel! Want bij het ter perse gaan van dit arti-
kel zijn er reeds 7 concrete aankoopdossiers lo-
pende in Sint-Niklaas, Zele, Hamme, Berlare en
Lokeren.

Thomas Van Lancker

Klik - Berichten (vervolg)

3) 250 miljard euro schade door

natuurrampen in 2021
Volgens Munich Re, een van de grootste verzekerings-
bedrijven ter wereld, is dat een duidelijk teken dat de kli-
maatverandering zich steeds meer laat voelen....
Overstromingen, orkanen, bosbranden en aardbevingen
hebben in 2021 minstens 9200 mensenlevens geëist,
De overstromingen van afgelopen zomer in België, Ne-
derland en Duitsland, veroorzaakt door zware regenval,
hebben in totaal voor zo’n 46 miljard euro aan schade
veroorzaakt. Daarbij verloren ook minstens 220 men-
sen het leven. ...
Meer lezen?   www.hetgroenewaasland.be/klik

Nieuwe treinhalte Lokeren-Zuid

kan het verschil maken (2)

Dit voorstel van Fred Van Remoortel (zie HGW nr 224)
is op denkwebsite van de stad Lokeren gezet.
(https://denkmee.lokeren.be/nl-BE )   En met een eer-
ste succes. De nodige 100 stemmen zijn bereikt. 

Antwoord van de stad Lokeren :
Dag Fred,
Jouw voorstel heeft 100 stemmen behaald dus de stad
engageert zich om hierover verder in interactie te gaan.
We vragen echter gezien de eindejaarsperiode en va-
kantie van onze medewerkers nog eventjes geduld. Na
de kerstvakantie gaan de betrokken diensten hiermee
aan de slag en komen we bij je terug.
Alvast een prettig eindejaar toegewenst.
Stad Lokeren ;  
Geplaatst op 28 december 2021

www.hetgroenewaasland.be/klikmeer info op


