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Voor wie nog nooit van het natuurreservaat St.-Donaaspolder gehoord heeft, wordt 
het wel eens tijd om dit uniek stukje polderreservaat te bezoeken. Iedereen kent wel de 
Uitkerkse polder of de Stadswallen van Damme, maar ook de Sint-Donaaspolder is een 
bezoekje waard.

Op wat we ondertussen verwezenlijkt heb-
ben in de mooie Westkappelse polder mo-
gen we zeker trots zijn. Wat begon met een 
kleine weide van een 2 ha groot groeide 
in alle stilte uit tot een reservaat van nu 
reeds een kleine 16ha op het grondgebied 
van Knokke-Heist en een goede 6ha op het 
grondgebied van Damme. Samen is dit dus  
goed voor 21 ha poldergronden, beheerd als 
weidevogelreservaten. In de voorbije jaren 
werd niet alleen grond aangekocht, maar 
werden ook de nodige infrastructuurwerken 
uitgevoerd op deze gronden.

Het reservaat ligt in de uiterst zuidelijke 
hoek van Westkapelle, geprangd tussen de 
Roden ossenstraat en de Damse vaart. We 
proberen zoveel mogelijk onze stukjes ter 
plaatse kenbaar te maken met behulp van 
de gekende bordjes van Natuurpunt.

Hieronder geven we een kleine chronologi-
sche opsomming van de aankopen en van 
de gebeurde (of nog te gebeuren) infrastruc-
tuurwerken op de verschillende stukken re-
servaat:

De Zwaluwstaart
Ons eerste stukje weide, aangekocht als late 
ganzenweide, werd ondertussen reeds voor 
het grootste gedeelte ingericht. De werken 
beginnen hun vruchten af te werpen. Zo 
werden de twee bunkers ingericht als vleer-

muisoverwinteringsplaats en brachten niet 
alleen een aantal overwinterende vleermui-
zen, maar ook de zeldzame kamsalamander. 
In het kader van de ‘Staats-Spaanse linies 
werden werken uitgevoerd aan de walgracht 
van de restanten van het fort. Meer bepaald 
betreft het hier het gedeelte van het fort ge-
kend als de Zwaluwstaart, gebouwd door de 
gekende Nederlandse fortenbouwer Meno 
Van Coehoorn.
 
Dankzij een herprofilering van de veedrink-
put verscheen daar in 2014 de eerste zingen-
de boomkikker. De nieuwe struikengordel zal 
daar natuurlijk ook voor iets tussen gezeten 
hebben. Door het graasbeheer, uitgevoerd 
door de beestjes van Jan Tilleman, bestaat 
dit perceel voor een groot gedeelte uit kam-
gras en de zeldzamere veldgerst. De evolutie 
oogt goed en wij hopen ook op plantenge-
bied op enkele opmerkelijke resultaten. Dit 
stukje reservaat is om te zeggen zo goed als 
afgewerkt qua inrichtingswerken en vraagt 
enkel nog onderhoud (voornamelijk begra-
zen).

Het stortje van Vermeersch 
De heer Vermeersch gebruikte dit afgedekte 
stort eigenlijk als overslagplaats en sorteer-
plaats en niet als stort. Het is vooral de laat-
ste gebruiker,  Valère  Demeulenaere, die het 
gebied echt als stort gebruikte. Dit stukje 
evolueerde ondertussen tot een waar insec-

tenparadijs midden in een kale, bijna dode 
omgeving. Dit dossier was een van de moei-
lijkste wat betreft de aankoop en het tot een 
goed einde brengen van de sanering van dit 
stortje (meer dan één nagel aan mijn doods-
kist en bijna tien jaar van onderhandelen).

Zoals eerder gezegd is het nu één van de 
mooiste stukjes reservaat met een schat 
aan insecten. Eén van de belangrijkste wer-
ken die daar uitgevoerd werden met behulp 
van de provincie (bedankt Tom en ploeg) en 
met steun van een Europees project, was de 
plaatsing van een kijkhut en een kijkwand.
Het werk is er echter bijlange nog niet af. De 
exoten die op dit stuk een plekje gevonden 
hebben, verwijderd moeten worden. Een re-
gelmatige snoei van de bomen en struiken 
dringt zich bijna jaarlijks op. In het najaar is 
het stortje een pleisterplaats voor het zeer 
mooi gekleurd puttertje en in de zomer is 
het een must voor de vlinderliefhebbers. De 
kijkhut is in de wintermaanden een gezellig 
schuiloord die bij gunstige omstandigheden 
een uitkijk geeft op een aantal waterplassen 
met alle mogelijke steltlopers die er komen 
voedsel zoeken.

De Grote Weide
De Grote Weide heeft zijn naam niet ge-
stolen. Met zijn bijna 9 ha  is dit namelijk 
de grootste weide in ons bezit. De weide 
heeft dit jaar, o.a. dankzij een Life-project, 
een facelift gekregen. Niet alleen werden 
nieuwe paaltjes, een vangkraal en draad 
aangebracht, maar ook werden de laantjes 
hersteld en werd gezorgd voor de nodige 
waterbuffering.

KNOKKE-HEIST
St.-Donaaspolder, een natuurreservaat in wording
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Vroeger werden laantjes aangebracht om 
het water versneld van het weiland te krij-
gen. Nu worden de laantjes door ons ge-
bruikt om de waterafvoer niet meer zo snel 
af te voeren en zo het water de kans te geven 
om in de bodem door te dringen. Deze om-
gekeerde werking is noodzakelijk omdat het 
polderbestuur een zo laag mogelijke water-
stand bewerkstelligt door zelfs in de winter 
het peil van onze polderwaterlopen uitzon-
derlijk laag te houden.

Komt daarbij nog de veelvuldig op land-
bouwgrond voorkomende drainage en je ziet 
dat onze moderne landbouw de natuur op 
termijn meer kwaad dan goed doet; uitzon-
derlijke droogtes in de zomer met noodza-
kelijke bevloeiing, stelselmatig steeds maar 
dieper komen te liggen grondwaterlaag, 
overbemesting met daaruitvolgende grond-
waterbevuiling met nitraten en fosfaten, 
vervuiling van het grondwater met allerhan-
de chemische spuitmiddelen en residues.  
Moet het nog gezegd worden dat reeds deze 
winter de weide een buitenkansje was voor 
steltloperfanaten?

De Grote Vijverweide
De weide ligt rechts van de Zwaluwstaart. 
Het gaat hier om bijna 5 ha weide met in-
begrip van een vijver van ongeveer 1 ha. De 
meesten onder  jullie zullen dit stukje nog 
niet bij ons reservaat gerekend hebben. Dit 
jaar (2016) werd het compromis getekend 
en nog dit jaar zal de definitieve bescher-
ming een feit zijn. Hoewel deze nieuwe 
aankoop reeds zonder ingrijpen een hoop 
potenties heeft, zijn toch nog een aantal 
inrichtingswerken nodig. Er zijn nog enkele 
laantjes te herprofileren (Life-project) en zal 
gekeken worden hoe de inrichting verder zal 

moeten gebeuren. Ook nieuwe weidepalen 
dringen zich op, met daarbij natuurlijk ook 
een nieuwe prikkeldraad.

Administratief dringt een herziening en uit-
breiding van het bestaande beheerplan zich 
op en daar zouden wij dit jaar werk willen 
van maken. We gaan ook voor de erkenning 
als natuurreservaat.

Over onze aankopen op het grondgebied 
Damme lees je meer in een volgende De 
Spille. 

Je ziet het, beste mensen natuurliefhebbers, 
het  bestuur van Natuurpunt Knokke-Heist 
zit niet stil en probeert zo veel mogelijk toffe 
natuur in Knokke-Heist veilig te stellen voor 
de toekomst. Het landschap in Knokke-Heist 
verdwijnt als sneeuw voor de zon. Er is dus 
dringend werk aan de winkel om nog vlug 
mooie stukjes natuur te redden. Maar voor 
niets komt enkel en alleen de zon op. Je voelt 
mij al komen zeker? 

Luc Van Rillaer

Zaterdag 24 oktober: het Dir. 
Gen. Willemspark laag bij de 
grond
Afspraak om 14u aan de par-
king Chalet Suisse, Elisabeth-
laan, Knokke, tot 17u.
Gidsen: Kurt Van Damme en 
Rita Croes.

Zaterdag 26 november: Zwin-
duinen: over paddenstoelen 
en bomen
Afspraak om 14u aan het Oost-
hoekplein, Knokke, tot 17u.
Gidsen: Chantal Jacobs en Ellij 
Clijncke.

Info en organisatie: NP 
Knokke-Heist: Krabboen: Ellij 
Clincke: 0031/117.39.29.49.
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Steun jij ons? 
Doe het niet voor ons. Het zijn de on-
mondige dieren en de mooie prachtige 
natuur die er wel bij varen en niet al-
leen uw steun nodig hebben maar die 
zeker en vast ook verdienen. Kom alvast 
genieten van jullie  reservaat.
Stort jouw gift op rekeningnumer  
BE56  2930 2120 7588 met vermelding: 
Gift Natuurpunt project nr: 5538 St.-
Donaaspolder
Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest.


