9. Paardebroek

Dit gebied is een wetland, een
vochtig grasland, met laantjes,
dotterbloemen, weide- en zangvogels en typische hooilandvlinders met namen die de verbeelding prikkelen.

Scan de QR code om het verhaal over migratie van
vogels van dichterbij te bekijken.
Op hoge poten

In bepaalde gedeeltes van Paardeweide-Oost is het
moeras vrij ondiep, het perfecte biotoop voor
steltlopers. Met hun lange poten verplaatsen ze
zich vrij gemakkelijk in het ondiepe water en hun
lange snavel heeft net de juiste lengte om allerlei
lekkernijen uit de moddervlakte te halen.

Op stap in de Scheldebroeken

de Scheldebroeken in bloei - vzw Durme

oranjetipje op echte koekoeksbloem

- Fonny Schoeters

Wat is vzw Durme?

Vzw Durme is de regionale natuurvereniging voor
natuurbehoud langs Durme, Moervaart en Schelde,
actief in 11 gemeenten.
Vzw Durme beheert 12 natuurreservaten en zorgt
voor meer natuur in de buurt. Hiernaast brengt ze
mensen met een hart voor de natuur samen. Zo kan
jij met je familie of vrienden samen genieten van
begeleide wandelingen, tentoonstellingen, workshops,
(kinder)cursussen,verjaardagsfeestjes voor kinderen en
natuuruitstappen in het groene Waasland en
Scheldeland.
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Kom meer te weten over de Scheldebroeken en onze
vereniging.

grutto - Eddy Copers

Deze folder kwam tot stand in samenwerking
met de CVN-opleiding Natuurgids.

De wandeling vertrekt aan ‘t Oud Brughuys
(Brugstraat 55, Berlare), maar inpikken kan
je overal.Veel plezier!
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Op deze plek is er iets te beleven. Scan de QR- code!
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Deze vogels maken hun nesten in het gras van
hooilanden. Het beheer van de Scheldebroeken
stelt het maaien daarom uit tot laat in het voorjaar,
precies om hen de tijd te geven om hun nestje te
bouwen en hun jongen groot te brengen.

Verken Paardeweide-Oost
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V.U. vzw Durme, Molsbergenstraat 1, Lokeren - Foto voorpagina: Daan Stemgée

8. De Grote Vogeltrek
Het bruist van leven op en rond
het water. Het hele jaar door
vinden talrijke vogels hun weg
naar het water. Vooral eenden
hebben hier hun hartje verloren.
Maar zijn dit het hele jaar door
dezelfde? Sommige vogels broeden in het voorjaar
in Paardeweide-Oost en trekken in het najaar naar
het Zuiden. Maar evengoed ontvangen we wintergasten en vogels op doortocht.

Ga je mee?
Interactieve natuurwandeling door de
Scheldebroeken in Berlare.
6 km

WANDELEN IN
PAARDEWEIDE-OOST
EN OMGEVING

Welkom in Paardeweide-Oost, een deel van
natuurgebied de Scheldebroeken, beheerd door
vzw Durme.
Vroeger was dit een poldergebied met veeweiden
en akkers. Door het Sigmaplan werd dit gebied
nieuw leven ingeblazen. Naast veiligheid voor de
mens zorgt het plan onder andere hier ook voor
nieuwe natuur, recreatie en lokale economie. Dit
prachtig stukje natuur wordt ook wel ‘het Zwin
van Berlare’ genoemd. Het is hier een echt paradijs
voor watervogels, vissen, amfibieën, planten… en
voor jou.
Ontdek het plannetje van deze mooie route in
deze brochure. Bij elke halte vind je een QR code
met meer uitleg over wat er zoal te zien, te horen
en te beleven valt.
Opgelet: installeer eerst een QR code lezer op
je smartphone via de app-store (Apple) of playstore (Android) en scan dan de codes.

1. Getijden op de Schelde
We staan op de dijk langs de
Schelde. De regen- en getijdenrivier stroomt stroomopwaarts
richting Gent en stroomafwaarts
richting Antwerpen. De Schelde
ontspringt in het noorden van
Frankrijk en mondt uit in de Noordzee na een
tocht van 350 kilometer. Ze overbrugt daarbij een
hoogteverschil van wel 100 meter.

Sta even stil en kijk naar de stromende rivier. In welke
richting stroomt het water? Welk getij is het nu?

2. Het Zwin van Berlare
Hier sta je aan Paardeweide-Oost,
een Gecontroleerd OverstromingsGebied (GOG). Als onderdeel van
het Sigmaplan loopt de Schelde
hier bij extreem stormtij over de
dijk, in het gebied, om zo de
bewoonde gebieden te beschermen tegen overstromingen.

Nieuwe planten, vogels, vissen vinden al snel hun
weg naar deze gloednieuwe, ingerichte gebieden.
Zeker hier is dit van groot belang, aangezien de
Paardeweide een Europees vogelrichtlijngebied is.

4.Vistrap

De hoogteverschillen en de
tussenschotten die je hier ziet
tussen het riet is een vistrap.
Dankzij deze vistrap en de
inwatering- en uitwateringsluis
kunnen de vissen vrij in en uit het
overstromingsgebied zwemmen. Ze komen hier
voedsel zoeken, rusten, paaien en opgroeien.
En met succes! Heel wat bijzondere soorten werden
hier reeds gespot. Ontdek hier welke.

6. Hoge Berg met oud eikenbos
De Hoge Berg is het hoogste punt
van Berlare.
Als je even om je heen kijkt, merk
je dat je in een heel andere
omgeving bent. De Schelde lijkt
ver weg en toch ligt ze mee aan de
oorsprong van deze berg. Er groeien prachtige
bomen, voorjaarsbloeiers en de adelaarsvaren, die
in de zomer indrukwekkend over het bosje heerst.
Scan de QR code en maak kennis met de verschillende
soorten in het bos.

Scan de QR code en lees meer over GOG’s en het
Sigmaplan.

3. Roerdomp
De roerdomp is voor Paardeweide Oost dé VIB (“Very Important
Bird”). Als veeleisende moerasreiger is hij de doelvogel bij
uitstek. Het beheer van het gebied
is erop gericht om de vogel hier een veilige broedplek te bieden.
Vond hij reeds de weg naar zijn aards paradijs?

roerdomp - Joris Everaert

vistrap - Vildaphoto.net

5. Schijn bedriegt, is het hier werkelijk zo
rustig?

Tijdens een draai van 360 ° krijg je
heel wat verschillende natuurtypes
te zien. Het lijkt hier rustig,en je
ziet het niet altijd, maar de natuur
is continu druk bezig. Zo huist er
in het populierbos een schaars
geworden gast en de lisdodde is wel écht een
manusje-van-alles.

mysterieuze gast in het populierenbos - Wout Jonckheere

voorjaarsbloeier lelietje-van-dalen

7. Cohousing in de natuur

Weet jij wie oude konijnenpijpen
recycleert? Is het misschien hun
verre neef de haas?

We wandelen langs de rand van
Heidemeersen, een aanpalend
waardevol natuurgebied, op zoek naar het
antwoord.
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PRAKTISCH

Paardeweide-Oost - Scheldebroeken
START
‘t Oud Brughuys, Brugstraat 55
(zie plannetje)

9290 Berlare

TOEGANKELIJKHEID
In de Scheldebroeken zijn stevige schoenen
aangewezen. Geschikt voor kinderwagens
met grote wielen.
Honden aan de leiband.
CONTACT
Natuurvereniging vzw Durme
www.vzwdurme.be
info@vzwdurme.be
09 348 30 20

LID WORDEN
Lid worden kan je al voor 12 euro per jaar.
Storten kan, met vermelding van je naam, gezinsleden,
telefoonnummer en mailadres op
BE52 0012 2999 0009 (vzw Durme)

GELEIDE WANDELING BOEKEN
info@vzwdurme.be of 09 348 30 20

