Onze gemeente vormt de laatste schakel van de natuurkraal die de getijdenschelde vormt
tussen Antwerpen en Gent. Dagelijks zijn we getuige van het spel tussen laag- en hoogtij,
dit op zo'n 160 kilometer van de zee.

www.destelbergen.be/hoogtij
www.damvallei.be
www.hoogtijscheldevallei.be

© Koenraad De Mol

TOPNATUUR OP EN ROND DE SCHELDE

De wisselwerking met het Europees beschermde natuurgebied Damvallei en de Gentbrugse
Meersen versterkte dit succes. Het is dan ook fantastisch nieuws dat er nu werk zal worden
gemaakt van een inrichtingsplan voor dit deel van de Schelde met als prioriteiten veiligheid
én natuur.
Meer info over deze prachtige natuurgebieden vind je op www.damvallei.be en op
www.wgbm.be. Via de webshop van de damvallei kan je postkaarten en foto’s van
de fototentoonstelling kopen, en u steunt hiermee de natuur.

HOOGTIJ! FEEST IN RIVIERPARK SCHELDEVALLEI
In 23 gemeenten en steden maak je een zomer lang op verrassende wijze kennis met het
water. Ook in de omliggende gemeenten Laarne, Berlare, Melle, Wetteren en Wichelen zijn
mooie fotoprojecten te bekijken. Meer info: www.hoogtijscheldevallei.be/in-beeld

HORECA
Een overzicht van alle eet- en drinkgelegenheden langsheen het wandeltraject vind je terug op
www.destelbergen.be/hoogtij

van 20/06/21 tot en met 19/09/21

LEVE(N)DE
SCHELDE
Een HOOGTIJ-openluchtfototentoonstelling
i.s.m. Natuurpunt Damvallei

NOG MOOIE ROUTES IN ONZE GEMEENTE
Smaakt de fotoroute naar meer? Op www.destelbergen.be/sport vind je onder de rubriek
‘outdoor sporten’ een overzicht van alle wandel, fiets-, MTB- en ruiterroutes in onze gemeente.
De erfgoedroute ‘Destelbergen, lusthof aan de Schelde’ neemt je op de fiets langsheen
15 locaties met een boeiend verhaal. Download de ErfgoedApp en route via
www. destelbergen.be/erfgoedroute.

Startpunt: Heusden dorpsplein
HOOGTIJ is een initiatief van Regionaal Landschap Schelde-Durme
en het LIFE Sparc-project

V.U.: Gemeentebestuur Destelbergen, Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen

Door een sterk verbeterde waterkwaliteit nam de biodiversiteit van de Schelde de voorbije
jaren sterk toe. Steeds meer vissoorten maakten hun comeback, bevers maakten hun
opwachting, duizenden watervogels rusten en eten in het ‘Gentse Zwin’ en de otter klopt
aan de poort. Daar de Schelde na de aanleg van de Ringvaart niet meer is gebruikt voor
de scheepvaart, vinden heel wat dier- en plantensoorten hier de nodige rust.
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09 Geen knijt te zien, maar wel een mug en een
springstaartje (Dirk Bogaert)
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10 De bevroren dotterbloem lijkt wel een suikerrandje te hebben (Dirk Bogaert)
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Tussen Gent en Antwerpen kronkelt een prachtige
ketting met blauwe en groene parels: de getijdenschelde. Laag- en hoogtij zijn ook in onze gemeente elke
dag voelbaar en boetseren er unieke natuurwaarden.
Samen met Natuurpunt Damvallei wenst het
gemeentebestuur deze lokale natuurrijkdom rondom
de Schelde in de kijker te stellen met een openlucht
fototentoonstelling. Want onbekend is onbemind.
Een uitgestippeld parcours leidt ons langs enkele
groene highlights: van het kletsnatte spel van hoog en
laag water met slikken, schorren en rietkragen tot de
droogte van het unieke rivierduin de Zandberg. Alle
gevormd door de unieke getijdenschelde, levensader
van de Damvallei en de Gentbrugse Meersen.

12 Een tronkenlandschap ontwaakt in een nevelig
decor (Koenraad De Mol)
13 1. De gele lis, onze lokale iris, kleurt de oevers
van beken, sloten en poelen (Dirk Bogaert)
2. De oude loop van de Schelde tekent het
landschap met meer dan 50 turfputten
(Dirk Bogaert)

15

18 19 20 21

11 1. Een verbeterde waterkwaliteit, leidt tot een
gezonder visbestand. Deze aalscholver heeft
een stekelbaars beet (Dirk Bogaert)
2. Gewone zeehond: de grootste viseter die
we soms op bezoek krijgen in de Schelde
(Dirk Bogaert)

Je kan deze openlucht fototentoonstelling
‘coronaproof’ wandelend of fietsend
bezoeken:
• vrij toegankelijk van 20.06.21
tot 19.09.21
• startpunt: Dorpsplein Heusden
• totale afstand: ongeveer 7,5 kilometer
(ook op te knippen in kortere routes)
• meer info: www.destelbergen.be/hoogtij
of www.damvallei.be
• een uitleg bij elke foto kan je lezen via
de begeleidende QR-code

Meer dan 40 prachtige natuurfoto’s nodigen de bezoeker uit om onderweg even stil te staan en tijd te nemen
om de Scheldenatuur in al haar pracht te beleven.

14 Koppel kikkers tracht veilig de weg over te steken
(Koenraad De Mol)
15 1. Bij laag water vormt het vrijgekomen slik
een rijk gevulde tafel voor steltlopers zoals
deze oeverloper (Dirk Bogaert)
2. De prachtige blauwborst bakent zingend zijn
territorium af (Kurt De Meulemeester)
3. Mama dodaars op weg met verse vis voor
haar kroost (Dirk Bogaert)
16 Libel warmt zich op in de eerste zonnestralen
van de dag (Koenraad De Mol)
17 1. De bergeend, misschien wel de meest opvallende bewoner van de Schelde (Dirk Bogaert)
2. Zo zien de trekvogels het prachtige resultaat
van de Sigmawerken. Meer ruimte voor de
Schelde, meer ruimte voor natuur én minder
kans op overstromingen. Een win-win kortom.
(Geert Soetaert)
18 Een schaapherder hoedt zijn schapen
op de Scheldedijk (verzameling Gaston Raman)
19 Bij opkomend water werden schepen richting
Gent getrokken. Met een nieuw te bouwen
constructie op deze plaats wordt nu resoluut
de kaart getrokken voor veiligheid én natuur
(verzameling Gaston Raman)

FOTO’S LANGSHEEN DE ROUTE
05 Spinnenwebben in ochtenddauw.
De natuur creëert haar eigen kunstwerken
(Koenraad De Mol)

20 Overstromingen kwamen vroeger regelmatiger

06 Klaprozen richten zich naar het warme
zomerlicht (Koenraad De Mol)

21 Steenbakkers aan de Schelde in Heusden bakten
stenen uit Scheldeklei (collectie Louis Gevaert)

03 Palingsteker Cesar Burms op de Damsloot
(Arsène Thuet)

07 Blauwe reiger shoppend in de sloot
(Dirk Bogaert)

04 Breedscheenjuffer groet voorbijgangers
(Dirk Bogaert)

08 Boerenzwaluwen druk in de weer met het
verzamelen van nestmateriaal (Dirk Bogaert)

22 1. De getijdenschelde tussen Gent en de
Ringvaart vormt een walhalla voor overwinterende watervogels zoals deze wintertaling
(Dirk Bogaert)

01 Baardmannetje: iconische rietvogel met de karakteristieke “bakkebaarden” (Koenraad De Mol)
02 De getijdenschelde: ecologisch goud voor
de Damvallei en de Gentbrugse Meersen
(Dirk Bogaert)

voor. Eind december 1999 zorgden dijkbreuken
het laatst voor wateroverlast (Beeldarchief DSMG)

2. Meersen afgewisseld met akkers vormen het
ideale biotoop voor hazen (Dirk Bogaert)

23 1. Hommeles bij een triootje meerkoet
(Dirk Bogaert)
2. In 2015 verscheen de eerste bever in dit
deel van de Scheldevallei. Nu is het wachten op
de otter. Dit zou een echte bekroning zijn voor
het natuurherstel van onze rivier (dronap.be)
3. Met hun lange snavel prikken de watersnippen
in het Scheldeslik op zoek naar lekkers
(Dirk Bogaert)
24 1. Hemelse luchten getekend door de hand van
de natuur (Koenraad De Mol)
2. De Schelde: poëzie tussen de Damvallei en
de Gentbrugse Meersen (Hugo Vinck)
25 Niet alleen de Schelde heeft een belangrijke rol
voor waterberging, ook de omliggende meersen
doen hun duit in het zakje en behoeden omwonenden voor natte voeten (Dirk Bogaert)
26 1. Rietkevers bij hun ochtendgymnastiek
(Dirk Bogaert)
2. Fraaie schijnbok op margriet (Dirk Bogaert)
3. Dauwparels op de antennes van
een sprinkhaan (Dirk Bogaert)
27 Waiting for take off. Eerst de vleugels drogen
in de ochtendzon (Dirk Bogaert)
28 Zandoogje en sprinkhaan lappen de corona
regels aan hun laars (Dirk Bogaert)
29 De kuifmees houdt zich op in de buurt
van naaldbomen (Dirk Bogaert)
30 1. Groene zandloopkever is een uitstekende
vlieger die zich voedt met spinnen en mieren
(Bernard Van Elegem)
2. De bastaardzandloopkever verkent al lopend
en vliegend de bodem van het rivierlandduin
de Zandberg (Bernard Van Elegem)
31 Jonge vos kijkt nieuwsgierig de wereld in
(Koenraad De Mol)
32 Waar heb ik mijn winterkostje nu weer verstopt?
(Dirk Bogaert)
33 De wespspin in een decor van wilde bertram
(Dirk Bogaert)
34 1. Kikkerperspectief geeft een andere kijk
op de wereld rondom ons (Koenraad De Mol)
2. Boomklevers huizen in oude bomen
(Dirk Bogaert)
35 1. Knotwilgen in een web van dauwdruppels
(Koenraad De Mol)
2. De grote bonte specht: 1 van de 5 spechten
soorten rond de Schelde (Dirk Bogaert)

