klaar voor het klimaat
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Gebieden in
overgang naar
klimaatbuffer

Galloway

In de Scheldevallei werken we hard
aan de terugkeer van kostbare
getijdennatuur. Die natte natuur is
een noodzakelijke bondgenoot in
de strijd tegen de gevolgen van de
klimaatverandering. Onder meer in
Vlassenbroek, Waasmunster en Temse
bereiden we de gebieden zo goed
mogelijk voor op hun nieuwe rol.
Door de klimaatverandering
stijgt het risico op overstromen
vanuit de Schelde en haar
zijrivieren. Met het Sigmaplan
wapenen we Vlaanderen
tegen deze overstromingen.
Voor de ontwikkeling van acht
gebieden tot klimaatbuffer,
is er steun van het Europese
project LIFE Sparc (Space for
Adapting the River Scheldt to
Climate Change). De Schelde
en Durme krijgen meer ruimte
en kostbare getijdennatuur zal

zich ontwikkelen. Er komen ook
volop mogelijkheden om van
die natuur te genieten.
We bieden de Schelde en de
Durme meer ruimte. Dit doen
we door 3 gecontroleerde
overstromingsgebieden met
gereduceerd getij en 5 ontpolderingen te verwezenlijken.
Slikken, schorren, rietvelden en
wilgenvloedbossen. Het wordt
een gedroomd leefgebied
voor watervogels en vissen dat
bovendien de rivier ruimte geeft
bij stormtij.
Voor het zover is, moet er nog
heel wat grond verzet worden. In
afwachting wordt het terrein zo
goed mogelijk klaargestoomd
voor het moment waarop het
wordt ontpolderd of in werking
treedt als gecontroleerd
overstromingsgebied met

gereduceerd getij. Er worden
nu al belangrijke stappen
gezet om te komen tot een
goede uitgangssituatie voor de
getijdennatuur.

Samen met vrijwilligers
en landbouwers
Voor het overgangsbeheer
werkt De Vlaamse Waterweg nv
samen met vrijwilligers of
landbouwers. Door te maaien of
grazers in te zetten, vermijden
we dat het binnengebied, dat
eerder werd vrijgemaakt om
de nieuwe natuur alle kansen
te geven, spontaan dichtgroeit
met struiken en bomen die niet
bestand zijn tegen de komst
van de getijden. Zo kunnen
slikken en schorren zich later
sneller ontwikkelen en kan er
een typisch wilgenvloedbos
ontstaan.

Door te maaien vermijden
we dat het binnengebied
van Vlassenbroek
dichtgroeit.

Vlassenbroek:
weilanden maaien

niet alleen grassen, maar ook
bramen, takken en twijgen.

die er zijn schapen zal laten
grazen.”

Voor het overgangsbeheer
in Vlassenbroek wordt er
samengewerkt met plaatselijke
landbouwers. Zij blijven de
weilanden maaien en hooi
oogsten.

Waasmunster & Temse:
grazende schapen

“In het Meulendijkbroek,
onderdeel van Groot Broek, is
een sluis op een gecontroleerde
manier opengezet”, vervolgt
André Verstraeten. “Daardoor
vloeit bij elk hoog- en laagtij
een beetje water in en uit het
gebied.”

Hamme: grazende
Galloways
In De Bunt in Hamme rekenen
we op de hulp van Natuurpunt
Waasland kern Hamme. Samen
zetten ze gallowayrunderen
in als grazers. Galloways eten

In Groot Broek en Klein Broek
in Waasmunster en Temse
wordt de hulp ingeschakeld
van natuurvereniging vzw
Durme. Met begrazing en het
gecontroleerd toelaten van
rivierwater wordt het gebied
open gehouden. André
Verstraeten van vzw Durme:
“We zaten bijvoorbeeld mee
aan tafel om te beslissen welke
sterk verruigde stukken grond
we best omzetten naar grasland.
Daarnaast werken we samen
met een lokale schapenherder

Word klimaatgids
Ben jij een gids en wil jij graag gidsen in de
overstromingsgebieden? Wij plannen een
bijscholing voor gidsen rond klimaatverandering,
de Schelde en het Sigmaplan. Deze opleiding gaat
door in het voorjaar van 2020. Voor meer info: kijk
op de website van Life Sparc.
Ontdek ook andere activiteiten op:
www.life-sparc.eu.

Het resultaat? Een aantrekkelijk
landschap en een gedroomd
leefgebied voor watervogels als
de kuifeend, lepelaar en grote
zilverreiger. Een voorproefje
van wat we in de toekomst op
nog veel grotere schaal mogen
verwachten.

Samen met de natuur
keren we het tij !
foto © Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières

Wil jij weten wat er allemaal staat te gebeuren in
de overstromingsgebieden in jouw gemeente?
Wil jij het gebied wel eens bekijken door de bril
van een ervaren gids of projectleider?
Wandel mee en ontdek meer over het effect van
de klimaatverandering op de Schelde of verken
de werf met een projectleider!
VLASSENBROEK (Dendermonde)
01/12/19 10 -12 u. WERFWANDELING
i.s.m. De Vlaamse Waterweg nv
23/02/20 10 -12 u. KLIMAATWANDELING
i.s.m. Natuurpunt ’S Heerenbosch
10/05/20 10 -12 u. BEVERWANDELING
i.s.m. Natuurpunt ’S Heerenbosch
23/08/20 10 -12 u. WERFWANDELING
i.s.m. De Vlaamse Waterweg nv

DURME (Hamme , Temse, Waasmunster)
12/10/19 14 -17 u. SIGMAFIETSTOCHT
door Grenzeloze Schelde
10/11/19 9 -12 u. SIGMAWANDELING De Bunt
door Grenzeloze Schelde

V.U. Stijn Van Belleghem, Markt 1, 9230 wetteren

Wandel mee en ontdek hoe...

HINGENE (Bornem)
22/12/19 10 -12 u. KLIMAATWANDELING
i.s.m. Natuurpunt Klein-Brabant
09/02/20 10 -12 u. SCHORRENWANDELING
i.s.m. Natuurpunt Klein-Brabant

WAL-ZWIJN (Hamme)
17/11/19 10 -12 u. WERFWANDELING
i.s.m. De Vlaamse Waterweg nv
15/12/19 9 -12 u. KLIMAATWANDELING
i.s.m. Natuurpunt Waasland - Hamme
17/05/20 10 -12.30 u. KLIMAATWANDELING
i.s.m. Natuurpunt Waasland - Hamme
06/09/20 10 -12 u. WERFWANDELING
i.s.m. De Vlaamse Waterweg nv

Inschrĳven en meer info via lise@rlsd.be
Ontdek ook onze andere activiteiten!

www.life-sparc.eu

In opdracht van en in samenwerking met bovenstaande partners. Deze activiteiten zijn mede mogelijk dankzij de bijdrage van de Europese Gemeenschap in het kader van LIFE Sparc.

