
Snep! · 2de trimester 2010
42

xxxxxxxxxxxxxxx

FRANS VAN HAVERMAET 

De Warmoeshoek is een perceel tussen de Schelde, de spoorweg Gent-Brussel 

en een in onbruik geraakte spoorwegberm. Enkele jaren geleden sloegen enkele 

vrijwilligers de handen in elkaar en vormden de Werkgroep ‘De Warmoeshoek’. 

Zij verzorgen onder andere de opvolging en begeleiding van een natuureducatief 

project in het gebiedje.  

De Warmoeshoek 

De Warmoeshoek was een godver-
geten stukje grond van iets meer 
dan één hectare groot, tot Jan-Jan 

Sabbe het in 2006 ontdekte en er ‘wilde’ 
plannen mee had. Het driehoekig perceel 
zit gevat tussen de Schelde, de erg drukke 
spoorweg Gent-Brussel en een in onbruik 
geraakte spoorwegberm van ongeveer één 
kilometer lang. Die spoorweg werd vroeger 
benut door Amcor Flexibles Transpac. Dit 
bedrijf is eigenaar van de verlaten spoor-
wegberm en bezit ook het grootste deel 
van de Warmoeshoek (10.030 m²). Het 
resterende deel (434 m²) is eigendom van 
de NMBS. 

Hoe het begon 
Jan-Jan Sabbe nam contact op met de 
NMBS en de firma Amcor. Dat bedrijf was 
alvast heel enthousiast over de plannen om 
dit verruigde perceel in te richten als na-
tuurgebiedje met educatieve en recreatieve 
doelstellingen. Daarop richtte Jan-Jan een 
werkgroep op, die het plan voor de inrich-
ting uitwerkte: er zou een amfibieënpoel 
komen, enkele wandelpaden en een steiger 
voor rolstoelgebruikers. De werkgroep zou 
ook instaan voor de verdere opvolging 
van de beheerwerken en het educatieve 
en recreatieve luik. Om de Warmoeshoek 
op langere termijn te kunnen blijven be-
heren, sloot de werkgroep een dertigjarige 
beheerovereenkomst af met Amcor en de 

NMBS. Hierdoor kreeg de Werkgroep de 
terreinen gratis ter beschikking en had nu 
de volledige bevoegdheid over de War-
moeshoek. Amcor engageerde zich even-
eens om als sponsor mee te helpen aan de 
uitbouw van de Warmoeshoek. 

Jan-Jan zag dit project slechts als een 
eerste stap in een ruimer plan van ‘Gentse 
natuurhoekjes’. Het is de bedoeling om in 
Gent waardevolle stadshoekjes ecologisch 
te herwaarderen en te beschermen, in 
samenwerking met scholen en vrijwilligers. 
Op die manier kunnen jongeren en volwas-
senen op ongedwongen manier de waarde 
van de natuur en van natuurbescherming 
leren kennen. 
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Uitgangssituatie 
Ongeveer twintig jaar geleden werd de 
spoorweg van Amcor afgebroken en werd 
het perceel naast de spoorlijn verhuurd en 
gebruikt als ezelweide. De laatste tien jaar 
stonden er echter geen ezels meer. Het 
schuilhok voor de ezels werd daarna enkele 
jaren als uitvalsbasis gebruikt door een 
kunstschilder. Maar het geheel verkom-
merde en verviel tot een groot sluikstort. 
Door de aanwezigheid van enkele koppel-
tjes grasmus, een koppel braamsluiper, een 
nest van de dwergmuis en een wegschie-
tende hagedis (levendbarende of muurha-
gedis) was dit toen al een natuurplekje met 
veel potenties. 

Aan de slag… 
De werkgroep ging meteen aan het werk 
in de Warmoeshoek. De vrijwilligers ruim-
den al het zwerfvuil op en sloopten ook 
het vervallen schuilhok voor de ezels. Het 
belangrijkste en ingrijpendste werk was het 
graven van een amfibieënpoel. Er werd een 
steigertje aangelegd, zodat ook rolstoelge-
bruikers gemakkelijk tot aan de rand van de 
poel kunnen komen. Met de uitgegraven 
grond werd een dijkje aangelegd langs de 
kant van de Schelde. Ter afscherming van 
de oevers van de poel plantte de werk-
groep een haag met streekeigen soorten 
aan. Eind 2007 sloot de werkgroep ook 
een meterschap- en beheerovereenkomst 
met de leerlingen van de Freinetschool 
‘De Spiegel’. Intussen hebben kikkers en 
salamanders hun weg gevonden naar de 
poel. Deze winter verbleven er een hele 
tijd een twintigtal putters die zich te goed 
deden aan de zaden van teunisbloem en 
grote klit. 

Hernieuwde start voor de 
werkgroep 
Sinds het overlijden van Jan-Jan Sabbe in 
2008 vonden nog diverse beheerwerken 
plaats, maar de verdere realisatie van de 
educatieve en recreatieve doelstellingen 

lag een beetje stil. Begin dit jaar kwam de 
werkgroep weer bijeen om met hernieuw-
de kracht en enthousiasme verdere plannen 
te maken voor de Warmoeshoek. Tijdens 
een tweedaagse opruimactie van zwerfvuil 
werden twintig vuilniszakken gevuld en 
gratis opgehaald door IVAGO. Tijdens die 
werkdagen stelden de vrijwilligers ook een 
honderdtal eikjes vrij en verwijderden ze 
wilgenopslag. 

Een bezoekje aan de 
Warmoeshoek? 
De Warmoeshoek vind je langs de Schelde 
aan het einde van de Warmoezeniersweg 
(vlakbij de ijsbaan Kristallijn). De Warmoes-
hoek is ook gemakkelijk en veilig te berei-
ken met de fiets vanuit de stad Gent.  

Jan-Jan Sabbe 

De drijvende kracht achter het project van de Warmoeshoek was Jan-Jan Sabbe. 
Jan-Jan was van kindsbeen af enthousiast over alles wat met natuur te maken 

had. Hij genoot een opleiding tuinbouw en tuinarchitectuur. Jarenlang was hij actief in 
de ‘Blankaart’ in Woumen in West-Vlaanderen. Op 23-jarige leeftijd raakt hij tijdens 
een val bij boomsnoeiwerken bijna volledig verlamd. Ondanks zijn fysieke beperking 
was hij zeer gedreven in alles wat hij deed. Na een jarenlange inzet voor de gehandi-
captenwerking (hij speelde onder andere een voortrekkersrol in het zelfstandig wonen 
voor mensen met een beperking) keerde hij met dit project terug naar zijn ‘roots’: 
natuur en natuurbescherming. Jan-Jan Sabbe overleed op 13 mei 2008. 

Contactpersoon: Teresa De Smet,
09/228.99.05, 0478/23.46.07, 
teresa.de.smet@telenet.be 

Jan-Jan Sabbe (zittend) tijdens 
de ondertekening op het Stad-
huis van de overeenkomst tussen 
de werkgroep Warmoeshoek en 
de Freinetschool ‘De Spiegel’.

Werkdag

Op zondag 19 september organiseert 
de werkgroep een werkdag in de War-
moeshoek. Die dag gaan we onder 
andere een deel maaien en het maaisel 
afvoeren, wilgenopslag verwijderen, 
eiken vrijstellen enzovoort. De afspraak 
is om 10.00 uur aan de Warmoezeniers-
brug op het einde van de Warmoeze-
niersweg. De werkgroep voorziet soep 
en een boterham. Iedereen kan de hele 
dag door aansluiten. 


