
DAKNAMSE MEERSEN

START
Onze-Lieve-Vrouwkerk Daknam
Daknamdorp
9160 Daknam (Lokeren)

TOEGANKELIJKHEID
Stevige schoenen of laarzen zijn aangewezen in natte 
periodes. 

CONTACT
Paul Durinck 0478-27 93 05

STEUN
Je kan dit project steunen door een gift op IBAN BE56 2930 
2120 7588 (BIC = GEBABEBB) met vermelding ‘Daknamse 
Meersen, project 6614’. Voor giften vanaf 40 euro wordt een 
fi scaal attest afgeleverd.

OPENBAAR VERVOER
NMBS: Station Lokeren
De Lijn: Lijn 27 - Bushalte Daknamdorp                         
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PRAKTISCH

Daknamse Meersen
(Start vanaf coördinaten +51.0733, + 3,5848)  

Met steun van de stad Lokeren:
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met inheemse bomen en struiken. Er werden hier enkele 
stroken grasland uitgegraven om te ontwikkelen tot rietland 
voor rietvogels zoals de rietzanger en de blauwborst.

Daknamstraat

In het najaar van 2013 werden de 40 jaar oude populieren langs 
de Daknamstraat (6) geveld. Ze werden vervangen door ’Blauwe 
van Eksaarde’, een oude populierenvariëteit uit de streek. Nu 
wandel je terug richting je startpunt.

“De percelen worden beheerd door 
extensieve seizoensbegrazing met 
runderen”

Extra rondje wandelen   

“Avonturenroute” (niet geschikt voor kinderwagens) (A)

Je neemt op ongeveer 30 meter na het infobord het onverharde 
wegje schuin-rechts. Aan je rechterhand ligt een oude 
vlasrootput. Hierin werd het vlas gelegd zodat de vezels los 
kwamen om dan als linnen te verwerken. 

Ga door het klaphekje aan de linkerkant van het wegje, steek 
het perceel over, ga over de Weibeek en steek dan in zuidelijke 
richting het weiland over. Middenin dit weiland zie je een 
bramenstruweel met daarin enkele jonge zomereiken. Hier 
ontstaat een wastinelandschap, een afwisseling van kort 
begraasde delen, ruigte, struweel en bosjes. 

Aan de overkant van het grasland neem je in de linkerhoek het 
koeienpaadje rechts. Hier is een populierenbos spontaan 
omgevormd naar een gemengd loofbos met es, zwarte els en 
zomereik. 

Verder loopt het pad door een dicht hazelaarbosje, een paradijs 
voor muizen, spechten en eekhoorns en een restant van de 
weekendverblijven die hier vroeger stonden. 

Op het einde van het hazelaarbosje neem je het klaphekje en 
buig je twee maal links af en volg je de onverharde veldweg tot 
het spoorwegpad.

Hooilandbeheer

Vanop de oude spoorwegbedding heb je een goed zicht op de 
soortenrijke hooilanden. In mei-juni kleuren die hooilanden 
geel van de grote ratelaar en roze van de echte koekoeksbloem. 
De rietgrachten zijn een ideaal broedgebied voor rietgors en 
kleine karekiet. De graslanden worden één of twee keer 
gemaaid in juni, juli en september en nabegraasd met 
runderen. Alle hooi- en begrazingsbeheer gebeurt in nauwe 
samenwerking met de plaatselijke landbouwers.

Trekgracht

Centraal in het gebied ligt een gracht, de Grotesluisbeek (4). 
Die vormt de hoofdafwatering van het gebied. Naast de 
waterkwaliteit is ook de hoeveelheid water belangrijk. Om 
voldoende water in het oostelijk deelgebied te behouden werd in 
2000 in de duiker onder de oude spoorweg een stuw gebouwd. 

De randzone van de sportvelden (5) is voorzien als bufferzone. 
Eind 1998 werd die samen met verschillende scholen beplant 

Rondje Begrazingsbeheer (B)

Aan de oostkant van de spoorweg is een klaphekje. De percelen 
worden beheerd door extensieve seizoensbegrazing met 
runderen. Het zijn de natste percelen vol bijzondere 
moerassoorten zoals moerassprinkhaan en waterdrieblad.

Langs de vogelkijkwand – Kraaimeersen (C)

De Kraaimeersen is landschappelijk meer open en bestaat 
vooral uit rivierkleigronden. Tijdens het winterhalfjaar staan 
de meeste van die graslanden deels blank. Hierdoor hebben ze 
een grote aantrekkingkracht op eenden en steltlopers.

Ronde door de Daknamse bossen (D)

Ten oosten van het spoorwegpad liggen de Daknamse bossen, 
aangeplant op rivierduin. Het overgrote deel hiervan werd 
verkaveld. De resterende gronden zijn als akkerland, 
weekendverblijf of paarden- en schapenweide in gebruik. Het 
zijn zeer zandige en droge terreinen die snel opwarmen en van 
groot belang zijn voor insecten, bijvoorbeeld vlinders zoals 
kleine vuurvlinder en Icarusblauwtje.

        Welkom!
   De Daknamse Meersen zijn     

 gelegen in de Durmevallei 

tussen Lokeren en Daknam.    

      Het is een gevarieerd gebied met   

 graslanden, bosjes en moeraszones in  

   het vroegere overstromingsgebied van 

de Durme. Rivierduinen, afgezet door de wind, omsluiten het 

gebied in het noorden, oosten en zuiden. 

Daknamkerk

Je kan je wandeling starten aan het Onze-Lieve-Vrouwekerkje 
(1). Volg de Middendam - Catharinastraatje naar de oude 
spoorweg.(2) De verhoogde berm, aangelegd in 1866, vormde de
spoorweg Lokeren-Zelzate. Die werd in 1967 uit gebruik 
genomen en later als fi ets- en wandelpad ingericht.

Meersen

Vanaf het infobord (3) kom je de Daknamse Meersen binnen. 
Elk jaar maaien we de spoorwegbermen en snoeien we de 
struiken langs het pad. Enkele vegetatiestroken krijgen maar 
om de twee jaar een maaibeurt. Zo is er altijd een geschikt 
leefgebied voor vlinders (vooral zandoogjes) en andere insecten 
zoals sprinkhanen.

WORD LID VAN

NATUURPUNT!
Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van 
Vlaanderen en beschermt al meer dan 50 jaar 
planten, dieren en hun natuurlijke omgeving. 
En dat is nodig, want onze mooie natuur is bedreigd. 
Met jouw steun kunnen we onze natuur verder 
helpen. Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst 
meer van genieten. Het lidgeld bedraagt 24 euro 
voor het hele gezin. Sluit je aan en geniet volgende 
voordelen:

FIETS- EN WANDELGIDS

Als nieuw Natuurpuntlid ontvang je een welkomstpakket met 
onze Fiets- en Wandelgids met 66 uitgestippelde wandelingen 
en fi etsroutes in de mooiste natuurgebieden van België

NATUUR.BLAD

Ontvang 4 x per jaar Natuur.blad, ons ledenmagazine 
boordevol informatie over de natuur.

WANDELINGEN EN FIETSTOCHTEN

Neem met je hele gezin gratis deel aan geleide wandelingen 
en fi etstochten.

NATUURPUNT WINKEL

Geniet 10% ledenkorting in de Natuurpunt Winkel op boeken, 
verrekijkers, cadeautjes...

KORTINGEN BIJ ONZE PARTNERS

Met je lidkaart van Natuurpunt geniet je ook heel wat 
kortingen bij onder meer Schoenen Torfs, AS Adventure, 
Tierra Natuurreizen, isolatiemateriaal Eurabo en Pixbook.

   

WWW.NATUURPUNT.BE/LIDWORDEN

Cadeau!
Nieuwe leden ontvangen een 
we l komst pakket met daar in 
onze fraaie Fiets- en Wandelgids 
met 66 uitge stip pel de wan de lin gen 
en fi etstochten in de mooiste 
natuur gebieden van België.

Wist je dat?
Natuur.Blad biedt heel wat voordelen. 
Ieder nummer bevat een 
GRATIS WANDELKAART en zet 
steeds een natuurgebied in de kijker.

Wist je dat?


