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KERN DAMVALLEI

Succesvolle 
plantenbeurs in 
Destelbergen 
HUGO VINCK 

Kern Damvallei was de centrale gast op 
de plantenbeurs in het gemeentelijk 

park van Destelbergen op 21 september. 
En we konden op veel belangstelling reke-
nen, want de vele bezoekers (1200) waren 
erg geïnteresseerd in de openstelling van 
de nieuwe wandelpaden. Iedereen keek 
reikhalzend uit naar het verschijnen van 
de nieuwe wandelbrochure en het boek 
over de Damvallei. 
Ter gelegenheid van de beurs verkochten 
wij voor de eerste maal verschillende 
overblijvende tuinkruiden en we mochten 
dertien nieuwe leden verwelkomen. 

Damvallei in een nieuw kleedje 
Openstelling op 18 oktober 

Op zaterdag 18 oktober verzamelden 
heel wat prominenten, genodigden, 

pers en natuurliefhebbers in de Damval-
lei: de nieuwe wandelpaden in het gebied 
waren immers klaar. Na enkele toespraken 

kon iedereen meteen een kort stukje van 
de nieuw aangelegde en bewegwijzerde 
wandelpaden inwandelen. En daar moest 
natuurlijk een glas op geheven! 

In de namiddag kwamen al veel wandelaars 
de nieuwe wandelwegen uitproberen. 
Door de aanleg van in totaal achttien 
kilometer wandelroutes is het mogelijk 
het gehele gebied te verkennen. Om alles 
zo comfortabel mogelijk te maken, zijn er 
nieuwe bruggen en knuppelpaden getim-
merd. Twee rondwandelingen zijn ook 
toegankelijk voor buggy’s en rolstoelen. De 
lus van negen kilometer is een avontuurlijk 
pad dat enkel met laarzen begaanbaar is, 
maar het is zeker een must voor iedereen 
die de vele facetten van de Damvallei wil 
leren kennen. 

Alle routes zijn bewegwijzerd en diverse 
infoborden bieden nuttige informatie 
over de natuur in dit unieke gebied. In 
twee vogelkijkhutten kunnen bezoekers 
in alle rust de vogels op de waterplassen 
observeren. 
Een gratis wandelbrochure met veel nuttige 
informatie, de beschrijving en een kaartje 
van de verschillende wandelpaden is te 
verkrijgen in het gemeentehuis, de biblio-
theken en alle horecazaken rond de Dam-
vallei. De brochure is ook te downloaden 
op de website www.damvallei.be. 

Kom zeker ook eens genieten van een 
prachtig stukje natuur zo dicht bij Gent! 

HUGO VINCK 

Plantenbeurs in het prachtige kader van het Reinaertpark (linksboven) - Natuurpunt in de 
kijker met een kruidenstand (rechtsboven) - Geen beurs zonder natje en droogje (linksonder) - 
Deskundige uitleg over het natuurgebied

Woordje van Natuurpunt-voorzitter Walter Roggeman (linksboven) - Vrijwilligers werven 
(rechtsboven) - Burgemeester De Pauw legt de laatste hand aan een fonkelnieuw knuppel-
pad (linksonder) - File in het reservaat (rechtsonder)
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KERN DAMVALLEI

Wonderlijke 
visvangst op 
25 oktober 
HUGO VINCK 

Een van de doelstellingen van het Euro-
pese Life-project in de Damvallei was 

het herstel van de turfputten. Hiervoor 
moesten we elzen verwijderen op de oe-
vers, de waterplanten en de vissen inventa-
riseren en de waterkwaliteit onderzoeken. 
Op zaterdagmorgen 25 oktober stonden 
professionelen en vele vrijwilligers klaar 
om vier turfputten leeg te vissen om het 
natuurlijke visbestand te kunnen herstellen. 
Daarbij kregen we de volgende vissen te 
pakken: zeelt, bliek, baars, bittervoorn, 
vetje, snoek, graskarper, paling. De in-
heemse vissoorten zetten we terug, de 
aanwezige vissers gaven de andere soorten 
een nieuwe stek in hun viswaters. 

Door deze maatregelen konden we op-
nieuw krabbenscheer introduceren en dat 
is in sommige turfputten heel goed gelukt, 
onder andere in een put in de Bogten.

Eerst een natuurgebied, nu ook 
een boek 

De Damvallei, een bloeiend verhaal 

Het boek over de Damvallei is er en het mag gezien zijn. Enkele foto’s uit het boek 
kun je ook bewonderen op www.damvallei.be. 

‘Op zoek gaan naar de eerste dagen van de Damvallei, is tekenen voor een reis naar 
een ver verleden. Maar liefst 20.000 jaar geleden moeten we terug in de tijd. We 
schrijven de laatste IJstijd: het gebied dat nu Destelbergen, Heusden en Laarne is, 
lag er half ondergesneeuwd bij, rillend onder een gure barre noordwestenwind. Het 
is op het einde van deze barre periode dat de Schelde - onstuimiger en woester dan 
ooit - de contouren uitschuurde van een schitterend laagveen- en meersengebied: 
de Damvallei in wording... ‘ 

Met deze zinnen begint het kijk- en leesboek over de Damvallei. Meer dan 260 
unieke foto’s, prachtige reproducties van historische kaarten en beeldmateriaal en 
beschrijvingen van cultuurhistorie en natuurwaarden, heerlijk gebonden in een harde 
band. Een hebbeding van 176 bladzijden dat niet mag ontbreken in je boekenkast 
en je alle geheimen van de Damvallei onthult. 

Dit prachtige boek kost 20 euro en is te koop in het NMC De Bourgoyen. Je kunt 
het ook bestellen via onze website www.natuurpuntgent.be of via een mailbericht 
aan louis@damvallei.be. Voor 20 euro + 2 euro verzendingskosten krijg je het dan 
na overschrijving thuisbezorgd. 

Aankoopproject Damvallei 
Wie een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van de Dam-
vallei, kan ook een bijdrage storten op het aankoopproject van 
Natuurpunt. Storten kan op rekeningnummer 293-0212075-88 
met vermelding van ‘AANKOOPPROJECT 6630 – DAMVAL-
LEI’ Voor schenkingen vanaf 30 euro per jaar krijg je een fiscaal 
attest. 

Beet ! Deze prachtige snoek werd snel te-
ruggezet (boven) - Krabbenscheer (onder)


