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Natuurinrichtingsproject
Berlare Broek – Donkmeer
Het waterrijk landschap en de groene omgeving van het Donkmeer bekoort de mens al
lang. Turfontginning, de aanleg van visvijvers, weilanden, akkers en populieren hebben
het landschap zijn huidige uitzicht gegeven en de oorspronkelijke natuur teruggedrongen. Het natuurinrichtingsproject wil de resterende kwetsbare natuur - nog
steeds een hotspot voor biodiversiteit - een duwtje in de rug geven en veiligstellen,
zodat zich opnieuw een uniek en stabiel ecosysteem ontwikkelt. Wie weet zijn we
binnenkort weer getuige van enkele broedende woudaapjes en kunnen we opnieuw
volop genieten van een zeldzame kamvaren, wateraardbei of grote weerschijnvlinder.

Hoe is het Donkmeer ontstaan?
Waar nu het Donkmeer en Berlare Broek liggen, liep duizenden jaren geleden een
meander van de Schelde rond een zandheuvel. Beetje bij beetje veranderde de loop
van de rivier, waardoor er een hoefijzervormig meer ontstond. Uiteindelijk kwam het
gebied droog te liggen, en bleef er een laag veen of turf achter. In de late zeventiende
eeuw is men die turf beginnen opgraven om te gebruiken als brandstof. De putten die
achterbleven, liepen beetje bij beetje weer vol en kennen we nu als het Donkmeer en
Berlare Broek.

Wat doet natuurinrichting?
Natuurinrichting herstelt, ontwikkelt en behoudt de bijzondere natuurwaarde die
Berlare rijk is, via een projectmatige en gebiedsgerichte aanpak. De Vlaamse minister
van Leefmilieu heeft het natuurinrichtingsproject Berlare Broek – Donkmeer ingesteld
op 28 mei 2014. Hiermee maakt de Vlaamse overheid financiële middelen vrij om een
uitgebreid natuurherstel uit te voeren, en zet ze de schouders onder het versterken
en herstellen van een uniek ‘laagveenecosysteem’ in de oude Scheldearm. Door deze
grootschalige inrichtingswerken krijgen de Berlaarse natuurgebieden een heuse facelift
en kan een geschikt milieu voor plant en dier ontstaan.

Twee Vlaamse overheidsdiensten werken hiervoor samen: het Agentschap voor Natuur
en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
Daarnaast zijn ook volgende partners betrokken in het project: gemeente Berlare,
vzw Durme, de polder tussen Schelde en Durme, de intercommunale Dender Durme
Schelde, het Regionaal Landschap Schelde Durme en de provincie Oost-Vlaanderen.

2016: uitwerking visie in concreet ontwerp
najaar 2016: infodag
2018: eerste realisatie
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Hoe zal de natuur versterkt worden?

Hoe kan de recreatie er uitzien?
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Hoe ziet dit er uit per gebied?
Turfput

Reservaatzone Durme

Schuitje

Broekmeers Noord

Vliet Noord

Broekmeers Zuid

Vliet Zuid

Heykens - Polsmeersen

Hemelse Rij

Maeydonkbossen - Voorste Sloot
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Wat met de Eendenkooi?
Naast natuurherstel staat ook de relatie tussen mens en natuur in de kijker.
Ontdekken, genieten en beleven in een natuurlijk landschap staat daarbij
centraal. Paden, toegangspoorten, infoborden, hengelsteigers, uitkijkpunten, ... ze worden allemaal aangepakt met het oog op eenheid en
duidelijkheid.
Vooral de omgeving van de Eendenkooi zal een opvallende verandering
ondergaan. Concreet komt er een meer natuurlijke aanleg met heel wat
speelse elementen, om educatie en recreatie met elkaar te verzoenen.
Het is de bedoeling dat planten en dieren die zich thuis voelen in het
natuurgebied, zich er kunnen ontwikkelen, maar dat ook jij hier je plekje
vindt om tot rust te komen. Kinderen kunnen er spelen en meteen wat
opsteken over de natuur. Misschien kan je over enkele jaren wel een toren
beklimmen om de Eendenkooi uit de hoogte te bekijken!
2016: uitwerking visie in concreet ontwerp
najaar 2016: infodag
2018: uitvoering werken
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En de diertjes?
Het dierenpark krijgt een nieuwe locatie aan de rand van recreatiedomein
Nieuwdonk. Dit gebied sluit aan bij de bestaande Eendenkooi. Het wordt
ingericht in de vorm van een aaidierenweide, waar je zal kunnen wandelen
tussen de meest kindvriendelijke diertjes.

voorjaar 2016: terreinaanleg en eerste aanplantingen
2017: oprichten schuilhokken en bergplaats
2018: opening aaidierenweide

Het Berlaarse gemeentebestuur is initiatiefnemer voor deze werken.
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Andere projecten met
invloed op het Donkgebied
Naast het natuurinrichtingsproject zullen ook de projecten Masterplan Donkfront en Onthaalplan Donkmeer –
Kalkense Meersen de toekomst van ons Donkgebied en haar ruimere omgeving bepalen.

Masterplan Donkfront
Een langetermijnvisie van gemeente Berlare voor ‘de voorkant van de Donk’. De visie beschrijft hoe het openbaar domein
kwalitatief kan worden ingericht. Zo bevat het plan een inrichtingsvoorstel voor de Brielstraat en de herinrichting van de
gemeentelijke parking. Daarnaast bevat het ook een toetsingskader voor het afleveren van nieuwe bouwvergunningen
binnen het gebied.
2016 - 2018: uitvoering kleinere ingrepen openbaar domein
vanaf 2019: uitvoering grotere infrastructuurwerken

Onthaalplan Donkmeer – Kalkense Meersen
Dit plan wil het bredere recreatie- en groengebied langs de Schelde, waar het Donkmeer deel van uitmaakt, toeristisch als één geheel op de kaart zetten. Het wil het gebied aantrekkelijk en overzichtelijk maken voor de bezoeker met oog voor samenhang
en uniformiteit. Onder meer de uitbouw van wandelnetwerken, het zoeken van betere
linken tussen de Schelde en het binnengebied en de integratie van een huisstijl maken
deel uit van dit project. De Vlaamse Overheid is trekker van het onthaalplan waarbij de
gemeente Berlare participeert. Het plan komt tot stand in nauwe samenwerking met
de gemeenten Laarne, Wichelen en Wetteren.
voorjaar 2016: afronding studie
2018: integratie huisstijl in werken Eendenkooi en aaiweide

Polder tussen
Schelde en Durme

berlare

