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VRIJE WANDELING – TIJD VOOR BIODIVERSITEIT

Je start de wandeling aan de hoofdtoegangspoort van De
Kaaihoeve, een ideale uitvalsbasis om de natuur te ontdekken. Ga van hier naar
de parking aan de oude scheldearm.

1 De Kaaihoeve ligt langs een afgesneden oude meander van de Schelde in de vallei
van de Bovenschelde. De vallei vormt één van de laatste groene assen met veel open
ruimte. Het woonhuis van De Kaaihoeve werd eind 18de eeuw opgetrokken in ter
geplaatse gebakken scheldestenen. Van in de eerste helft van de 19 de eeuw tot
omstreeks 1926 deed De Kaaihoeve dienst als overslaghoeve voor goederen die via
de Schelde aangevoerd werden. Na die periode heeft het woonhuis nog even dienst
gedaan als herberg. Nadien werd het bewoond door de familie Van Lancker, die De
Kaaihoeve in 1993 uiteindelijk verkocht aan het provinciebestuur.

Ga nu terug en wandel De Kaaihoeve voorbij (richting Dikkelvenne, met de zon dus
in de rug). Aan het kruispunt sla je links de Eikstraat in. Vervolgens ga je rechts tot
aan de boomgaard, net voorbij het huisje aan de rechter kant.

2 In de boomgaard van de plaatselijke fruitteler
worden zo weinig mogelijk insecticiden gebruikt.
Insecticiden zijn vaak weinig soortspecifiek en
vormen een serieuze bedreiging voor een
gezonde voedselketen. Omdat fruittelers het
belang van biodiversiteit inzien en omdat ze er
zelf ook belang bij hebben om zo weinig mogelijk
insecticiden te gebruiken, worden vaak
voorzieningen getroffen om de natuurlijke
vijanden van schadelijke insecten extra in de watten te leggen. Een goede observator
zal hier ongetwijfeld een aantal nestkasten zien voor koolmezen en pimpelmezen.
Beide vogelsoorten zijn uitgesproken insecteneters.
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Even verderop, op de rechter kant, net voor de weg links afbuigt…

3 …kan je genieten van de natuurlijke inrichting van een perceel grond waarbij met
verschillende zaken rekening gehouden is. Hoewel het hier niet echt om een tuin gaat

zijn er verschillende elementen op te merken die ook kunnen gehanteerd worden bij
het aanleggen van een natuurlijke tuin. Zo werd er bij de beplanting met bomen en
struiken rekening gehouden met het feit dat de overgang in hoogte tussen de hoog
opgaande bomen en de niet beplante zone geleidelijk moet gebeuren. Deze
overgangszone wordt best ingevuld door laagblijvende beplanting, zoals struiken
(mantelvegetatie) en hoge kruiden (zoomvegetatie). Deze geleidelijke overgang zorgt
niet alleen voor een goede schuilplaats voor verschillende kleine zoogdieren en
vogels, maar kan tevens een goede voedselbron zijn voor veel nectarminnende
insecten (bestuivers).
Bij de aanleg van een natuurlijke tuin is het aan te raden om niet in rechte lijnen te
planten. Afgebogen en kronkelende lijnen zorgen vaak ook voor plaatsen waar er wat
meer zon en minder wind aanwezig is, wat veel vlinders en andere nuttige insecten
ten goede komt.
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Op het perceel is ook een poel te zien. De ecologische rijkdom van een poel (of
tuinvijver) wordt niet alleen bepaald door de waterkwaliteit en de begroeiing in de
poel, maar ook door de omgeving van de poel. Het is ideaal als je een poel kunt
aanleggen in de onmiddellijke omgeving van een weiland, een bosje of een houtkant.
Veel dieren (amfibieën zoals kikkers, padden en salamanders) zitten namelijk niet
continu in het water en hebben ook een goed landbiotoop nodig waarin ze zich
kunnen verstoppen en overwinteren.

Aan het einde van de Eikstraat zie je rechts recent aangelegde
bufferbekkens en links een kleinschalige waterzuivering (KWZI)

4 Huishoudelijk afvalwater wordt via
de riolering afgevoerd naar een grote
zuiveringsinstallatie
(RWZI).
In
landelijk en heuvelachtig gebied is
aanleg van een rioolnetwerk vaak een
knelpunt.
Daar
moet
de
waterzuivering gebeuren door een
kleinschalige
waterzuiveringsinstallatie (KWZI) of door een
Individuele
Behandelingsinstallatie
van Afvalwater (IBA). KWZI’s zoals deze die je hier links ziet, zuiveren het afvalwater
van 20 tot 500 Inwoners Equivalenten (IE) en worden door de gemeente aangelegd.
In zones waar noch een riolering noch een KWZI voorhanden is, ben je als eigenaar
zelf verantwoordelijk voor de zuivering van het afvalwater door de installatie van een
IBA (1 tot 20 IE).
Daar waar een KWZI
het afvalwater van
een groep woningen
bundelt, zuivert een
IBA enkel het water
van één individuele
woning.
Een IE of Inwoners Equivalentis gelijk aan de gemiddelde hoeveelheid afvalwater die
één persoon per dag produceert (IE = 150 liter/dag).
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KWZI's en IBA's maken een wereld van verschil voor de waterkwaliteit van beken en
rivieren. Ze verhogen dus sterk de biodiversiteit. Bufferbekkens om water te bergen
die aangelegd zijn met min of meer natuurlijke oevers en beddingen, zoals rechts van
je, kunnen dan weer deels het schaarse aanbod van vijvers en poelen opvangen. Deze
bufferbekkens kunnen door de ontwikkeling van een natuurlijke water- en
oevervegetatie deels het verlies aan biodiversiteit van waterbiotopen compenseren.

Op het einde van de weg kom je op een T-splitsing, waar je rechts afslaat.
Je bereikt op die manier de hoofdweg door het centrum van Dikkelvenne
(= de Kerkstraat). Ook nu moet je rechtsaf, weg van de kerk.
Steek hier alvast over. Neem daarna de eerste straat op je linker kant (=
Graaf Louis de Lichterveldestraat). Wanneer je de meeste bewoning achter
je gelaten hebt, kom je in het meer groene deel van Dikkelvenne.

5 Aan beide kanten van de weg kun
je een ander type bosperceel
ontdekken. Zo zie je aan de
rechterkant een cultuurbos van
populieren terwijl je aan de
linkerkant een bosperceel ziet
waarin verschillende boomsoorten
naast elkaar leven. In het linker
perceel zie je ook een specifieke
beheervorm die men in vaktermen
hakhoutbeheer
noemt.
Bij
hakhoutbeheer wordt de boom tegen de grond afgezet, waarna hij met meerdere
stammen terug uitschiet. Dit proces dient om de 6 à10 jaar herhaald te worden.
Hoewel hakhoutbeheer in de loop der tijden meer en meer in onbruik raakte (het is
zeer arbeidsintensief en dus ook zeer duur geworden), biedt deze beheervorm
verschillende voordelen. Niet alleen is er een regelmatige houtproductie van zowel
geriefhout als brandhout(dit is ook de reden waarom het vroeger heel vaak toegepast
werd), maar hakhoutbeheer brengt ook een dynamiek van kleinschalige
veranderingen in het bos. Dit komt de biodiversiteit sterk ten goede. Zo is er na de
kap, in de zgn.'naakte fase' het bloemrijke aspect: zelfs een deel van de planten die
door gebrek aan licht verdwenen, kan via de zaadbank terugkeren als er terug
voldoende licht wordt ingebracht. Voorts trekt dit soorten aan als boompieper,
houtsnip, … en profiteren ook vlinders, zweefvliegen en vleermuizen van deze
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situatie. Enkele jaren na de kap, in de
'dichte fase', is het perceel dan weer
aantrekkelijk voor zangers zoals
nachtegaal.

Op het eerstvolgende kruispunt ga je linksaf de Kasteelstraat in tot het diepste
punt van de Kasteelstraat waar het beekje onder de straat door loopt.

6 Dit meanderende beekje ontstaat enkele honderden meter verderop door de
samenvloeiing van twee kwelbeekjes uit de kouters van Baaigem (kwel is het aan de
oppervlakte komen van grondwater, zonder dat een duidelijke bron zichtbaar is).
Door de weerstand van de ondergrond krijgen beken en rivieren een bochtig
karakter: aan de buitenkant gaat het water sneller stromen en wordt grond
uitgeschuurd, terwijl aan de binnenkant het water gaat vertragen en er grond wordt
afgezet. Hoe geringer het hoogteverval (hoe trager de stroming van het water), hoe
meer de bochten de neiging hebben om groter te worden, waardoor de beek of rivier
steeds langer wordt. Vroeger dacht men dat het rechttrekken van waterlopen een
goede zaak was omdat het water bij hevige regenbuien sneller afgevoerd wordt.
Nochtans heeft een meanderende beek veel meer voordelen. Doordat de waterloop
veel langer is kan ze ook veel meer water bergen en afvoeren, wordt het water
afgeremd en wordt het niet te snel afgevoerd (minder kans op overstroming in de
winter en minder kans op
droogte
in
de
zomer).
Kronkelende
waterlopen
hebben ook een veel groter
zuiverend vermogen (betere
waterkwaliteit) en een grotere
verscheidenheid
in
de
beekstructuur.
Dit
schept
kansen
voor
landschapsbeleving, natuur, (biodiversiteit)
en recreatief medegebruik.
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Kijk ook eens hoe het uitzicht van het beekje en zijn oevers verandert aan de andere
kant van de weg (rand kasteeldomein)!
In de weide waar het beekje door stroomt, zie je ook een veedrinkpoel op een
plateautje dat ontstaan is door grondverschuiving van de helling.
Grondverschuivingen zijn een typisch fenomeen voor de Vlaamse Ardennen, waar
klei- en zandlagen in de ondergrond elkaar opvolgen. Onder
invloed
van
grondwater
worden
de
contactzones
tussen de zandlaag en de
(gladde) kleilaag onstabiel,
waardoor grondverschuivingen
ontstaan. Dit resulteert in een
hobbelig uitzicht van de
hellingen.

We vervolgen onze wandeling door de Kasteelstraat. Op het einde van de
Kasteelstraat ga je linksaf de Bossemstraat in. Op het kruispunt van de
Hukkelgemstraat en de Gemeentestraat houden we even halt.

7 Op de linker kant zie je een aantal hoog opgaande
bomen. Let echter eens extra op hun kruinen. De
kruin van de boom die het dichtst tegen de weg staat
en dus maar aan één kant omgeven is door een
andere boom, heeft een zeer asymmetrische kruin.
Niet verwonderlijk, natuurlijk. Elke (groene) plant
heeft nood aan licht en zal er dus alles aan doen om
zoveel mogelijk licht te kunnen opvangen. Wanneer
een boom echter 2 buren (en dus ook 2
'lichtconcurrenten' heeft) zal de kruin zich
symmetrisch ontwikkelen.
Op de rechter kant zien we een aantal bomen die
begroeid zijn met klimop. Er bestaat nogal wat
verwarring over het al of niet schadelijk zijn van
klimop voor de boom waartegen hij groeit. Algemeen kan gesteld worden dat klimop
voor de boom niet schadelijk is omdat hij die enkel gebruikt als aanleunplaats. In
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tegenstelling tot wat veel mensen denken, trekt de klimop geen voedsel uit de boom.
De "worteltjes" die te zien zijn op de stam van de klimop zijn geen echte wortels
waarmee de plant voedsel opneemt, maar wel hechtworteltjes om zich vast te
hechten en zo naar het licht te kunnen klimmen. Klimop windt zich ook niet rond de
boom (in tegenstelling tot bijv. wilde kamperfoelie) waardoor hij de sapstroom van
zijn 'gastheer' niet afsnoert. Wanneer klimop echter heel groot wordt en erg zwaar
begint te wegen aan één bepaalde tak, kan er eventueel wel takbreuk optreden.
Klimop zorgt op vlak van biodiversiteit voor heel
wat voordelen.
Doordat de plant groen blijft, biedt hij een
perfecte nestgelegenheid voor heel wat vogels.
Als zeer late bloeier in de herfst is hij een laatste
nectarbron. Op een late bloei volgt ook een late
vruchtzetting (de zwarte bessen zijn rijp op het
einde van de winter) wat voor veel vogels een
redmiddel is om een strenge winter door te
komen.
Heb je trouwens al opgemerkt dat één en
dezelfde klimopplant vaak 2 soorten bladeren kan
hebben? Bij oudere planten zie je zowel takken
met ruitvormige bladeren als takken met 3puntige, handvormige bladeren. Enkel op de
takken met de ruitvormige bladeren zullen zich
bloemen en later ook vruchten vormen. Dit zijn
de fertiele takken. De takken met de handvormige bladeren zullen nooit bloemen en
vruchten dragen. Dit zijn de steriele takken.

Blijf rechtdoor de Bossemstraat volgen, tot je opnieuw op de hoofdbaan door
Dikkelvenne komt.
Steek de straat over en ga rechtsaf. Even later neem je het tweede straatje
linksaf. Je stapt nu de Diepestraat in.

8 Deze straat heeft duidelijk zijn naam niet gestolen. Je gaat nu langs de steilrand
terug de oude Scheldevallei in. Aan de rechter kant van de weg zie je dat het op
verschillende plaatsen vochtig is. Bronnen met grondwater die aan de oppervlakte
komen, zijn hiervoor verantwoordelijk.
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Blijf de Diepstraat volgen tot aan taverne 'De Rotse' .
Opgelet! Kies je voor de kortere wandeling van 4 km, dan ga je hier rechtdoor tot aan
het volgende kruispunt waar de Boeversbeek onder door stroomt. (vervolg  zie blz 15)
Wie kiest voor het langere traject, gaat hier rechtsaf, de Rotsestraat in tot je op de
linkerkant een dode omgevallen knotboom ziet.

9 Dood hout speelt een enorme rol in het
verhaal over biodiversiteit. We moeten een
onderscheid maken tussen "staand dood
hout" (nog niet omgevallen afgestorven
bomen of boomdelen) en "liggend dood
hout" zoals de liggende stam van deze
afgestorven knotboom.
In natuurlijke bossen ontstaan voortdurend
grote hoeveelheden dood hout (tot 30% van
de totale houtmassa). In onze moderne
honingzwam
vliegend
hert
(cultuur)bossen daarentegen vind je nauwelijks nog dood hout. Nochtans
is dood
hout onontbeerlijk voor de biodiversiteit van bossen en andere landschapstypes
omdat in de evolutie tal van dieren, planten, zwammen en andere organismen, zich
aangepast hebben aan deze leefruimte. Vooral zwammen (paddenstoelen,
schimmels) en kevers zijn betrokken in het vervalproces van dood hout (tot 600
soorten paddenstoelen en meer dan 1300 keversoorten). Ze zijn in verschillende
stadia van de afbraak actief. Planten en andere dieren maken dan weer vaak gebruik
van het verterend hout om zich te
vestigen of te schuilen. Ieder type
dood hout heeft dan ook vaak een
eigen fauna en flora. Er ontstaan
leefgemeenschappen in de schors; in
het hout; in de humus en in de holten
en spleten. Dood hout biedt ook
geschikte overwinteringplaatsen voor
allerlei larven of volwassen insecten,
kleine zoogdieren, amfibieën zoals
padden en salamanders of voor
reptielen
zoals
levendbarende
vliegend hert
vliegend hert
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hagedis. Verschillende vogelsoorten en kleine zoogdieren vinden er voedsel, een
nestplaats of een schuilplaats.

De Rotsestraat volgen (ga aan de splitsing NIET rechtsaf) en stap tot net voor het
eerste huis links.
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Hier in dit stukje meersengebied zie je verschillende knotwilgen die het

landschap sieren. Je kan hier knotbomen in verschillende stadia van hun groei
ontdekken. Er staan bomen die pas geknot zijn , bomen die een 2-tal jaar geleden
geknot zijn, een 4-tal jaar geleden geknot,… noem maar op. Voor biodiversiteit is dit
niet onbelangrijk. Zo blijft elke diersoort zijn favoriete 'teruggroeistadium' vinden.

Knotbomen en knotwilgen in het bijzonder zijn sowieso belangrijk als we het over
biodiversiteit hebben. Vaak hebben ze heel wat holtes. En juist omwille van die holtes
is de knotwilg zo populair bij veel diersoorten. Vleermuizen, zangvogels, kleine
zoogdieren en marterachtigen verschuilen er zich of brengen er hun jongen in groot.
Het humuslaagje op het kapvlak, ontstaan door de vertering van de afgevallen
bladeren van de terug groeiende takken, vormen een ideale zaadbodem voor
verschillende andere planten. Kijk maar eens hoe vaak je zaailingen van vlierstruiken
ziet in de knot van knotwilgen. Zou een rustende vogel daar voor iets tussenzitten?
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In een weinig groene omgeving is een knotboom vaak een stapsteen om de afstand
van de ene groene plek naar de andere te overbruggen. Ook andere kleine
landschapselementen (KLE's), zoals poelen, hagen, kaphagen, houtkanten,
fruitboomgaarden, ed… kunnen deze rol vervullen.
Vervolg je weg verder via het onverharde pad langs het hellingbos.

11 Geniet hier van de prachtige vogelconcerten.

Opgepast! Het pad gaat straks even naar rechts en buigt dan onmiddellijk terug af
naar links. Blijf het pad volgen tot je aan de kasteelvijver komt.

12 Bij goed weer heb je kans om hier
zonnebadende roodwangschildpadden of
geelwangschildpadden te zien. Deze
soorten met Noord-Amerikaanse roots
komen hier van nature niet voor en zijn
dus exoten.
Roodwangschildpadden werden vanaf de
jaren '80 ingevoerd en hier verkocht voor
een paar oude Belgische franken. Ook op
geelwangschildpad
kermissen waren ze in veel 'viskraampjes'
een graag geziene prijs. Velen belandden echter na enige tijd in vijvers of poelen
omdat ze te groot werden om als huisdier te houden: ze kunnen namelijk tot 35 cm
groot worden en tot 50 jaar oud!!! Hoewel ze zich in het koude water (nog) niet
kunnen voortplanten, veroorzaken ze veel problemen. (Met de klimaatwijziging zou
dit wel eens kunnen veranderen!) Roodwangschildpadden zijn vraatzuchtige dieren,
die zich tegoed doen aan jonge vissen, larven van amfibieën en verschillende
insecten. Soms worden zelfs kuikens van watervogels gewond aangetroffen.
Daarnaast eten volwassen exemplaren ook nog planten. Ze vormen een ernstige
bedreiging voor de Europese zoetwaterschildpad en kunnen het verdwijnen van
bepaalde inheemse soorten veroorzaken.
Eind 1997 is een verbod gekomen op de invoer, het verkopen en verhandelen van
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roodwangschildpadden. Dit om de inheemse flora en fauna te beschermen.
Geelwangschildpadden, roodbuikschildpadden en geelbuikschildpadden worden wel
nog ingevoerd en verkocht, maar kunnen voor dezelfde problemen zorgen als
roodwangschildpadden.
Niet alleen schildpadden zijn exoten die hier de revue passeren. Denk bij de vogels
maar aan canadese ganzen en nijlganzen. Als we bij planten over exoten spreken,
denken we gauw aan soorten als amerikaanse vogelkers, japanse duizendknoop,
reuzenberenklauw, en …..
Hoe invasief, en dus hoe schadelijk een exoot is voor de inheemse biodiversiteit,
hangt vaak samen met de mate waarin de soort zich voortplant.

Ter hoogte van het einde van de vijver, zie je links een draaimolentje
waardoor je op het pad langs de afgesloten Scheldemeander komt. Ga links
het pad op en volg de buitenbocht.
Vervolg het pad tot je een doorgang in de afsluiting bereikt. Zo kom je
uiteindelijk uit aan de nieuwe, rechtgetrokken Schelde. Ga nu naar links,
stroomopwaarts tot aan het sas van Asper.

13 Aan de linkerkant van de dijk zie je in de natte
gracht een spontaan opschietend bosje van wilgen.
Traditioneel hadden zich na de laatste ijstijd
meerdere
wilgensoorten
gevestigd
in
de
moeraszones van de overstromingsvallei. De twijgen
van sommige wilgensoorten waren uiterst buigzaam
en dus geschikt voor allerlei vlechtwerk. De eenjarige
takken, de wijmen of wissen, waren het
basismateriaal voor lokale mandenvlechters. Die
manden moesten ook hersteld worden, wat een
ambacht op zich was. De Zingemse "wannelappers"
genoten tot heel ver in de omtrek bekendheid. Ze
trokken van landgoed naar landgoed om wannen te herstellen (wannen zijn grote
platte manden waarmee de boeren het kaf van het koren scheidden).
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Na de kanalisatie van de Bovenschelde en het bedwingen van de jaarlijkse
overstromingen, ging de wijmenteelt teloor. Ook voor vissen had de bouw van sluizen
op de Schelde gevolgen. Tijdens hun leven verplaatsen heel wat soorten vis zich van
het ene leefgebied naar een ander om zich voort te planten. Dit fenomeen wordt
vismigratie genoemd. Door de bouw van sluizen konden verschillende soorten niet
meer vanuit de Zeeschelde en Benedenschelde stroomopwaarts zwemmen. Vissen
migreren niet alleen naar de Bovenschelde, maar ook naar haar zijrivieren (Zwalm,
Maarkebeek).
Om dit probleem op te lossen werden vismigratiepassages aangelegd naast de
stuwen van Asper en Oudenaarde. Beide stuwen worden met een nevengeul omzeild
zodat de vissen rond het knelpunt heen kunnen zwemmen. De nevengeul is zo
gemaakt, dat er een grote variatie in structuur en stroming aanwezig is. Hierdoor
worden ook rustzones ingebouwd voor minder goed zwemmende soorten. Ook op de
zijrivieren werden nevengeulen (van een kleiner formaat) aangelegd om de
problemen veroorzaakt door watermolens te omzeilen.
Regelmatig wordt hier onderzoek gedaan naar de effecten van deze nevengeul. De
resultaten zijn ronduit verbluffend. Zo worden hier steeds meer uiterst zeldzame
soorten opgemerkt zoals bot en rivierprik die vanuit zee de Bovenschelde
opzwemmen.

Zoals je zal merken is de nevengeul uit natuurlijke materialen opgebouwd waardoor
het erosieproces van het schurende water ook hier inwerkt op de oevers van de
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nevengeul. Van tijd tot tijd krijg je dus
afkalvende stukken oever met rechte wanden.
Die zijn dan weer een geschikt biotoop voor
oeverzwaluwen en ijsvogel die dergelijke steile
oevers nodig hebben om hun tunnelvormige
nestgangen in uit te graven. De nestgangen
eindigen
in
een
nestkamer
die
bij
oeverzwaluwen bekleed wordt met veertjes,
terwijl die van de ijsvogel kaal blijft.

Stap verder tot je rechts op de dijk 2 blauwe borden ziet.

14 Van hieruit heb je een mooi zicht op het landschap van de Gaverse
scheldemeersen en de steilrand van de scheldevallei (half-open landschap of
compartimentlandschap)
Landschappen kan je op verschillende manieren indelen: volgens de inbreng van de

half-open landschap

mens, volgens de schikking van de landschapselementen, de afmetingen van de
landschapselementen of volgens de ouderdom. Vanuit natuureducatief oogpunt
wordt een landschap meestal ingedeeld op basis van de schikking van de
landschapselementen. Men spreekt van een open landschap wanneer je weidse
panoramische vergezichten hebt in verschillende richtingen (bijv. het open
kouterlandschap op sommige plaatsen in de Vlaamse Ardennen). Bij een gesloten
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landschap is het zicht eerder beperkt tot een afstand van ca. 250 meter door de
aanwezigheid van bomen, houtkanten en hagen. In de scheldevallei kan je,
afhankelijk van de plaats waar je staat, zowel het landschap als open of als gesloten
ervaren. Dat komt omdat het landschap hier uit een mozaïek van open en gesloten
landschappen bestaat door de combinatie tussen het reliëf enerzijds en de begroeiing
anderzijds die sterk gestuurd wordt door de mens. Men spreekt van een half-open
landschap of compartimentlandschap. Half-open landschappen herbergen vaak een
grotere biodiversiteit omdat ze zowel elementen van gesloten als van open
landschappen combineren en voor heel wat soorten belangrijke stapstenen vormen
tussen natuurgebieden binnen het sterk door de mens beïnvloedde
(cultuur)landschap .
Het vervolg van de lange wandeling kan je vinden op pagina 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je bent aan "De Rotse" rechtdoor gestapt tot aan het kruispunt met de
Boeversbeek en je kiest dus voor de korte wandeling.

9 Langs de beek staan knotwilgen die de tand des tijds hebben doorstaan. Veel van
deze wilgen hebben al een uitgeholde stam omdat de kern vanuit het knothoofd door
insijpelend water is weggerot.
Knotbomen en knotwilgen in het bijzonder zijn in bosarm Vlaanderen heel belangrijk
als we het over biodiversiteit hebben. De holtes in knotwilgen zijn populair bij veel
diersoorten. Vleermuizen, zangvogels, kleine zoogdieren en marterachtigen
verschuilen er zich of brengen er hun jongen in groot.
Het humuslaagje op het knothoofd, ontstaan door de vertering van afgevallen
bladeren en hout van het knothoofd zelf, vormen een ideale zaadbodem voor
verschillende andere planten. Kijk maar eens hoe vaak je zaailingen van vlierstruiken
of andere bomen ziet in de knot van knotwilgen. Ook vind je er dikwijls verschillende
bloeiende kruidachtige planten.
In een weinig groene omgeving is een knotboom vaak een stapsteen om de afstand
van de ene groene plek naar de andere te overbruggen. Ook andere kleine
landschapselementen (KLE's), zoals poelen, hagen, kaphagen, houtkanten,
fruitboomgaarden, ed… kunnen deze rol vervullen.
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Stap verder langs de straat (rechts aanhouden) tot je het bosje na de
paardenweide gepasseerd bent. Van hieruit heb je langs beide kanten van
de straat een verschillend zicht op het landschap.

10 Landschappen kan je op verschillende manieren indelen: volgens de inbreng van
de mens, volgens de schikking van de landschapselementen, de afmetingen van de
landschapselementen of volgens de ouderdom. Vanuit natuureducatief oogpunt
wordt een landschap meestal ingedeeld op basis van de schikking van de
landschapselementen. Men spreekt van een open landschap wanneer je weidse
panoramische vergezichten hebt in verschillende richtingen (bijv. het open
kouterlandschap op sommige plaatsen in de Vlaamse Ardennen). Bij een gesloten
landschap is het zicht eerder beperkt tot een afstand van ca. 250 meter door de
aanwezigheid van bomen, houtkanten en hagen. Aan de linker kant zal het landschap
eerder als een open landschap ervaren, aan de rechterkant heb je een gesloten
landschap.

half-open landschap

In de scheldevallei kan je vaak afhankelijk van de plaats waar je staat, het landschap
zowel als open of als gesloten ervaren. Dat komt omdat het landschap hier uit een
mozaïek van open en gesloten landschappen bestaat door de combinatie tussen het
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reliëf enerzijds en de begroeiing anderzijds, waarvan de laatste sterk gestuurd wordt
door de mens. Men spreekt van een half-open landschap of compartimentenlandschap. Half-open landschappen herbergen vaak een grotere biodiversiteit omdat
ze zowel elementen van gesloten als van open landschappen combineren en voor
heel wat soorten belangrijke stapstenen vormen tussen natuurgebieden binnen het
sterk door de mens beïnvloedde (cultuur)landschap .
Stap verder tot je op de rechterkant een doorsteek naar de scheldedijk ziet. Via dit
pad langs de oude schelde stap je tot op de scheldedijk en ga linksaf. Je komt nu
terug op het parcours van de lange wandeling.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stap verder tot aan de wegwijzer naar De Kaaihoeve (links). Halverwege het
pad kan je tot aan de kijkhut stappen waar je een zicht hebt op de
Kaaimeersen. Dit is meteen het einde van de wandeling.

15 Op de binnenoever van de oude meander, in het historisch overstromingsgebied
van de Oude Schelde, bevindt zich het natuurreservaat 'De Kaaimeersen'. In het
kader van een natuurinrichtingsproject werden de Kaaimeersen door het
provinciebestuur aangekocht. Door een kunstgreep wordt nu het oude
overstromingsgebied terug hersteld, zodat de Kaaimeersen elke winter en voorjaar
deels terug onder water staan. Pas op het einde van de lente kan het water terug
zakken naar het zomerpeil en worden de meersen op het einde van de zomer
gehooid.
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