Groen vzw
Vier Uitersten 1, 8200 Sint-Andries
tel. 050/31 15 62
groenvzw@pandora.be
http://users.pandora.be/a150254

Brugge, 2 oktober 2007

PUBLIEKSGERICHTE POLDERWANDELING NABIJ HOEKE
Op zondag 21 oktober 2007 organiseert de milieuvereniging Groen vzw een publieksgerichte
natuur- en cultuurhistorische wandeling in het afgelegen gebied tussen Hoeke en St. Anna ter
Muiden o.l.v. streekkenner Jan Tilleman.
Vertrekuur en wegwijzer:
We komen samen om 14.30 u. op de hoeve “Ten Houcke Boven “ langs de N.49 of Natiënlaan
Antwerpen - Knokke, waar de familie Jan Tilleman woont. (Natiënlaan 15 A)
Wie vanuit de richting Maldegem komt slaat net over de brug van de Damse vaart rechts af. Wie
vanuit de richting Knokke komt slaat vlak voor de brughelling links af. Aan het begin van de
afslag staat een verkeersbord met ┬ voor doodlopende weg. Tevens staat er een tijdelijk bord met
” 15 A “ op.
Wie graag per fiets komt kan reeds om 13.30 u. aansluiten aan het begin van de Damse Vaart, bij
de Brugse Ringlaan. Daar vertrekken we per fiets en rijden langs rustige polderwegen naar de
hoeve van Jan Tilleman.
Aandachtspunten:
De wandeling wordt een ontdekkingstocht op een, voor elke leeftijd, haalbare wijze.
We maken kennis met een aantal geografische en historische relicten waar landbouw en natuur
op evenwichtige basis samen gaan. Een oude potpolder, een deel van het oude Zwin naar Brugge
met een paar Spaanse forten, vormen het decor.
Al over grasland begeven we ons naar de oever van het oude Zwin. We volgen deze laatste tot in
een volgende weide om dan kennis te maken met de Mostaertdijk of ook “dijk van ouden
Moeyen ( belang )” genoemd. Achter deze dijk ontwaart zich een oude potpolder met zijn
fysische eigenschappen.
Tevens bevinden we ons in het land van aalscholvers, kluten, scholeksters en de grutto. In het
bijzijn van de kaardebol en heelblaadje maken we ook kennis met “Agrarisch natuurbeheer“ om
tenslotte langs de Hoogstraete, die de belangrijkste straat van de havenstad Houcke was, terug het
erf te bereiken.
Na de wandeling worden we rond 16.30 u. in de Oude Sabsweg 5 tussen Westkapelle en Hoeke
uitgenodigd ten huize van de familie Buyck-Bossier voor een kleine versnapering. We maken er
tevens kennis met de recente autowegenplannen die de streek bedreigen.
Einde en bijdrage:
De terugkeer voor de fietsers wordt te Brugge voorzien omstreeks 18.30 u.
Er wordt een bijdrage van 1€ per persoon gevraagd.
Meer informatie te bekomen bij Erik Ver Eecke, tel. 050/31 15 62

