
Een wandeling 
door  

de Daknamse Meersen 

natuurpunt 



Algemeen 
 
De Daknamse Meersen zijn gelegen in de Durmevallei tussen Lokeren en zijn 
deelgemeente Daknam.Het gebied bestaat uit biologisch waardevolle graslanden 
(hooilanden en weilanden), bosjes en moeraszones op venige bodem in het 
(vroegere) overstromingsgebied van de Durme. Aan de noord-, oost- en zuidkant 
wordt het gebied omsloten door hoger gelegen rivierduinen, afgezet door de wind. 
Het is een gebied met een grote landschappelijke variatie, wat zowel voor fauna 
en flora als voor de recreatie van groot belang is. De naam Daknam is gevormd uit 
de persoonsnaam Dakko + hamma = vooruitspringende landtong in een overstro-
mingsgebied. 
 
 

 
 
 
Het grootste deel van het gebied is steeds als grasland in gebruik geweest.  
Er komt een uitgebreid greppelpatroon in voor. Vaak zijn deze greppels begroeid 
met riet. Weilandpercelen werden vaak omheind met knotwilgen, een gebruik dat 
vooral rond WO II zeer sterk in voege was. De hoger gelegen zandgronden op het 
rivierduin waren steeds als akker en schraalgrasland (‘vagen’) in gebruik. Pas rond 
het midden van de 20ste eeuw verschenen kleine bospercelen in het natte vallei-
gebied. Het waren vrijwel allemaal wijmenculturen voor de mandenvlechterij, met 
later ook inplant van populier.  
Van oudsher werden de meersen via een sluizensysteem periodiek bevloeid door 
het water van de nabij gelegen Durme. Sinds de afdamming van de Durme voor 
het stadscentrum in Lokeren in 1953 is dit traject van de rivier niet meer onderhe-
vig aan getijdenwerking. 
 

Natuurreservaat 
 
Het gebied dat voor reservaatverwerving in aanmerking komt heeft een opper-
vlakte van ongeveer 105 hectare. Half 2014 waren ongeveer 24,2 hectare van 
het gebied in beheer als reservaat. Het grootste deel hiervan werd verworven 
door de vzw Natuurpunt. Een klein deel is eigendom van vzw Durme (0,3 hec-
tare) en de stad Lokeren (1,76 hectare). De overige gronden zijn alle eigendom 
van particulieren. Daarvan kennen ongeveer 16 hectare min of meer een na-
tuurgericht beheer via mondelinge afspraken en beheerovereenkomsten met 
de Vlaamse Landmaatschappij.  
In 1982 en 1987 werden de eerste percelen in de Daknamse Meersen aange-
kocht door vzw Durme, deels met steun van de Jeugdbond voor Natuurstudie 
en Milieubescherming (JNM). In 1989 kocht het toenmalige Natuurreservaten 
vzw (nu Natuurpunt vzw) hier zijn eerste perceel aan en werd een reservaat-
project opgestart.  



 

Wandeling  

 
Daknamkerk en plein  
 

→ De wandeling start aan de 
kerk van Daknam.   
Het oorspronkelijk eenbeukig  
Onze-Lieve-Vrouwekerkje wordt 
al in 1156 in documenten van de 
Gentse Sint-Baafsabdij ge-
noemd. Romaanse elementen 
zijn te zien aan de noordzijde: 
de Doornikse kalksteen (die al-
licht per boot langs de achterlig-
gende Durme werd aange-
voerd), drie kleine rondboog-
ramen en het lijkendeurtje in de 
bescheiden dwarsbeuk, dat uit-
geeft op het kerkhof met kerkhofmuur en pui (vanwaar berichten werden omgeroe-
pen). Goed om weten is dat kerken al van in de vroegchristelijke tijd met het koor 
naar het oosten waren ‘georiënteerd’. De ingang zit dus op het westen, richting 
Durme. Dit bouwprincipe is blijven doorwerken tot in de vroege 19de eeuw.  In de 
15de eeuw kwam er een uitbreiding in gotische stijl, vooral aan de zuidkant, met 
verhoging van het dak. In 1614 (of 1615?) werd de torenspits door de bliksem ge-
troffen en brandde een deel van de kerk af. Waardevol is het beeld van het 
‘vagevuur’ aan de achterzijde van de kerk (straatkant). De zielen van overledenen  
verbleven eerst in het vagevuur vooraleer na uitzuivering van zonden in het para-
dijs te worden toegelaten. Nabestaanden konden door gebeden op het graf hun 
termijn in het vagevuur inkorten. Vandaar deze beeldengroep op een kerkhof, om 
bezoekers aan te manen voor de overledenen te bidden. Hij dateert wellicht uit de 
late 18de eeuw en werd gesneden uit lindehout. 

Bescherming van de Daknamse Meersen 
 
Het gebied is meervoudig beschermd via verschillende wetgevingen: 
Gewestplanbestemming: ten oosten van de oude spoorweg ‘natuurgebied met 

wetenschappelijke waarde of natuurreservaat’; ten westen de oude spoor-
weg ‘valleigebied’ 

Aangeduid als beschermd landschap (1990) 
Voorgedragen als Habitatrichtlijngebied (2001), als onderdeel van het Habitat-

richtlijngebied ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot 
Gent’ 

Opgenomen in het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) als GEN (Grote Eenheid 
Natuur) ten oosten van de spoorweg en GENO (Grote Eenheid Natuur in 
Ontwikkeling) ten westen van de spoorweg (2003) 
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Middendam en Catharina-
straatje 

 

→ Je gaat in noordelijke richting en 
neemt een stukje de Middendam.  
De Middendam, waarachter de Durme 
kronkelt, verbond het dorp met het 
Daknamveer en de Pontweg. Na 160 
meter neem je rechts het Catharina-
straatje. Een verklaring voor de naam-
geving ‘Catharinastraat’ (op de Popp-
kaart uit 1850 nog ‘Sinte Catharina-
straet’) is er niet. Misschien een verwij-
zing naar de heilige Catharina van Alexandrië? Graaf Boudewijn van Vlaanderen 
(1171-1205) bezat in Daknam een jachtslot, op een perceel ten noorden van het 
Catharinastraatje. In 1204, na de vierde kruistocht, werd hij in Constantinopel tot 
keizer van het ‘Latijns Keizerrijk’ gekroond. Verder langs de Middendam ook een 
laat 19de-eeuwse ‘beiraard’ met erboven een oude schuur. Tot hier kwamen 
‘beirotters’, schepen met fecaliën uit de stad, om er hun goedje te lossen in een 
opslagplaats. De boeren van de omgeving konden er zich bevoorraden voor het 
bemesten van hun akkers. Naast de schuur een oude, handbediende sluis, die 
zorgde voor waterregeling tussen Durme en landerijen. Op het einde van het 
Catharinastraatje vind je de troon van Koning Nobel, eveneens uit het legendari-
sche verhaal van ‘Reynaert de Vos’.  

 

Oude spoorweg 
 

→ Bij de troon ga je rechtsaf en neem je 
de verhoogde berm van de oude spoor-
weg in zuidelijke richting. In 1866 werd 
de spoorlijn Lokeren-Zelzate door het 
gebied getrokken en op 25 maart 1887 
in gebruik genomen. De spoorlijn was in 
gebruik tot 1971 en werd in 1977 opge-
broken en als fiets- en wandelpad inge-
richt. Op het kruispunt met Daknam-
dorp staat het voormalig stationnetje 
van Daknam. 

 

Meersen 
 

→ Je vervolgt langs het Spoorwegpad en komt de Daknamse Meersen binnen, 
aangekondigd door het infobord van Natuurpunt. Het woord meers (vroeger: 
meersch) of mars betekent ‘moeras’ of ‘laaggelegen weiland’. Het heeft dezelfde 
herkomst als het woord meer en komt ook in het Engels voor (marsh). Synonie-
men zijn onder andere broek, vennet en moer. In Vlaanderen is een meers 
meestal een verland moeras dat slechts af en toe nog eens onder water komt te 
staan, als het tenminste niet intensief bemaald wordt ten gunste van de land-
bouw. 
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Alternatieve “Avonturenroute” (niet geschikt voor kinderwagens): 
 

Je neemt op ongeveer 30 meter na het 
infobord het onverharde wegje schuin-
rechts. Aan je rechterhand zie je een 
oude vlasrootput liggen. Hierin werd 
het vlas gelegd zodat de vezels los 
kwamen (blauwroten) om dan tot linnen 
te verwerken.  
 
Je gaat door het klaphekje aan de lin-
kerkant van het wegje, wandelt een 
stukje tussen de bomen, gaat over de 
Weibeek en steekt dan in zuidelijke 
richting een grasland over dat begraasd wordt. Midden in dit grasland vind je 
een bramenstruweel met daarin enkele jonge zomereiken. Deze zijn kunnen 
opschieten dankzij de beschutting van de bramen tegen begrazing van de run-
deren. Op termijn zullen ze het beeld van dit grasland bepalen. Hier ontstaat 
een wastinelandschap, een afwisseling van kort gegraasde delen, ruigte, stru-
weel en bosjes, dat een grote diversiteit aan planten en dieren meebrengt.  
 

Aan de overkant van het grasland neem je in de linkerhoek het paadje rechts. 
Hier is een populierenbos spontaan omgevormd naar een gemengd loofbos met 
inheemse bomen en struiken, onder andere es, zwarte els, Gelderse roos en 
aalbes. 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. Links van het pad vormen de wortelkluiten van omgevallen 
knotwilgen een broedhabitat voor ijsvogels.  
 

Op het einde van het hazelaarbosje neem je het klaphekje en buig je twee maal 
links af en volg je een onverharde veldweg. Die brengt je langs de hooilanden 
en een poel terug naar het spoorwegpad, dat je verder naar rechts volgt.  

Beheer spoorwegbermen 
 

Elk jaar worden de spoorwegbermen in juli of augustus gemaaid, en struiken langs 
het pad worden opgesnoeid. Enkele stroken van de vegetatie in de spoorwegberm 
worden slechts om de twee jaar gemaaid. Zo blijft er steeds voldoende leefgebied 

over voor vlinders (vooral oranje en bruin zandoog-
je, kleine vuurvlinder en Icarus-blauwtje) en andere 
insecten zoals sprinkhanen. Koevinkje en argus-
vlinder zijn doelsoorten. 
Op de spoorwegdijk ontwikkelt zich een droog 
grasland met een aantal typische spoorwegplanten 
zoals Sint-Janskruid, vroegeling, muizenoortje, 
gele morgenster, veldsla, en ringelwikke. Een doel-
soort bij de fauna is de levendbarende hagedis.  
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Hooilandbeheer 
 

Vanop de oude spoorwegbed-
ding heb je rechts een goed 
zicht op de hooilanden met on-
der andere ‘De Rotten’, enkele 
van de soortenrijkste percelen 
van de Daknamse Meersen. 
Door de vrij hoge aanwezigheid 
van kalk (afkomstig van schel-
penbanken), de venige bodem 
en de aanwezigheid van ijzerrij-
ke kwel (grondwater) vinden 
vele bijzondere planten hier een 
groeiplaats. In mei-juni kleuren 
deze hooilanden geel met grote ratelaar, dotterbloem en scherpe boterbloem, lila 
van pinksterbloem en roze van echte koekoeksbloem. In de winterperiode vinden 
vogels als de watersnip hier een geschikt habitat. De rietstroken zijn een ideaal 
broedgebied voor rietgors en kleine karekiet. Het perceel wordt als dotterbloem-
grasland (met kleine zeggenvegetaties) beheerd met één hooibeurt in juni-juli en 
nabegrazing met runderen van augustus tot oktober. Wanneer het weer en de 
grondwaterstand dit toelaten wordt een tweede maal gemaaid (in september). De 
rietkragen worden om de 6 jaar gemaaid.  
De grachten worden geregeld uitgegraven in functie van waterplantenvegetaties 
waaronder diverse fonteinkruidsoorten en waterviolier. Alle hooi- en begrazingsbe-
heer gebeurt in nauwe samenwerking met de plaatselijke landbouwers. 

  Extra rondje:  
  Begrazingsbeheer 

 

Wat verder, aan de oostkant van 
de spoorweg, kan je door een 
klaphekje toegang krijgen tot het 
meest oostelijke deel van de 
Daknamse Meersen.  
Deze percelen (grasland, moe-
rasruigte, sloten, oude turfput, 
bosjes) worden beheerd met 
extensieve seizoensbegrazing 
door runderen. Dit oostelijk deel 
van de meersen is het meest 
natte en herbergt vele bijzondere moerassoorten zoals moerassprinkhaan, water-
drieblad, wateraardbei, waterkruiskruis, moeraskruiskruid, ... Bij het betreden van 
het perceel vallen dadelijk ook de dikke knotwilgen op die het hele perceel omzo-
men. Vanuit landschappelijk oogpunt en ook voor ongewervelden en holenbroe-
ders wordt het beheer gericht op het behoud van deze kleine landschapselemen-
ten. Ze worden om de 7 tot 10 jaar geknot. Je keert terug naar de spoorweg 
langs hetzelfde klaphekje.  

8 

7 



 

Trekgracht 
 

Deze gracht (ook Grotesluisbeek genoemd) vormt de centrale afwateringsgracht 
van het gebied. Naast de waterkwaliteit vormt ook de waterkwantiteit een be-
langrijk gegeven. Om de invloed van het pompgemaal in het oostelijk deelgebied 
te beperken werd in 2000 in de duiker onder de oude spoorweg een stuw ge-
bouwd. Daardoor wordt in dit deel van de meersen een constant peil aangehou-
den. 

  
Vertuining en andere dreigingen 
 

De Daknamse Meersen sluiten aan op het stedelijke gebied van Lokeren. Hier-
door is de druk op het gebied groot, vooral in het zuiden en oosten van het ge-
bied. In de rand is er een sterke verstoring door aanplant van streekvreemde 
beplantingen, het oprichten van allerlei constructies, het vernietigen van natuur-
lijke vegetaties, ...  Ook andere activiteiten vormen nog steeds een bedreiging 
voor het gebied zoals lozen van afvalwater langs de Daknammolenstraat, de nog 
steeds aanwezige intensieve landbouw, de sportvelden, ... 

 
→ Bij de kruising van het spoorwegpad met de Daknammolenstraat sla je  
    rechts af.  
→ Na ongeveer 250 meter (voorbij huisnummer 18 op je rechterhand) sla 

               je terug rechtsaf, het voetbaldomein op.  
 

Bufferzone 
 

De randzone is voorzien als buf-
ferzone tussen de sportvelden en 
het reservaatgebied. Eind 1998 
werd deze zone met medewer-
king van verschillende scholen, 
beplant met inheemse bomen en 
struiken: zomereik, sporkehout, 
boswilg, zwarte els, ruwe iep, 
gewone vogelkers, gewone es, 
éénstijlige meidoorn, sleedoorn... 
 

 
→ Een brugje brengt je weer het kerngebied in. Je loopt langs knotwilgen  
    en rietzones.  

 

Rietmoeras 
 

De rietstroken worden ’s winters gemaaid in een 3- tot 6-jarige cyclus. De gelei-
delijk verlandende grachten worden uitgegraven om de 15 tot 20 jaar, om nieuwe 
kansen te creëren voor water-, verlandings- en oevervegetaties. Het aandeel van 
rietvegetaties in de meersen is vrij beperkt. Er wordt gestreefd naar het behoud 
en de uitbreiding van riet en rietruigten. Doelsoorten zijn onder de fauna de riet-
gors, rietzanger, kleine karekiet, blauwborst, bosrietzanger en rietsprinkhaan.  
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Onder de flora kunnen moeraskruis-
kruid, grote watereppe, groot blaasjes-
kruid, kikkerbeet, waterviolier, stijve wa-
terranonkel en stijve zegge genoemd 
worden. Daarnaast komt in deze milieus 
ook een waardevolle amfibieën- en in-
sectenfauna voor met o.m. groene kik-
ker, libellen en waterjuffers 

  Extra rondje langs de vogelkijkwand – Kraaimeersen 
 

De Kraaimeersen zijn het westelijke deel van de Daknamse meersen dat land-
schappelijk meer open is en voornamelijk bestaat uit rivierkleigronden. Hier ko-
men vooral laag gelegen, permanent natte weilanden voor met een groot aantal 
min of meer verlande sloten.   
Het gebied vormt voor vogels een belangrijke plaats om even bij te tanken tijdens 
de lange doortrek. Jaar na jaar verblijven hier in het voorjaar meer watervogels 
en steltlopers, bovendien van steeds meer verschillende soorten zoals smient, 
wintertaling, slobeend, bergeend, grutto, kievit, watersnip, krakeend, groenpoot-
ruiter en bokje. Slobeend, zomertaling, krakeend en kievit  komen hier (periodiek) 
tot broeden. In een oude knotwilgenrij broedt de steenuil.  
Sinds 2000 heeft Daknam elk jaar een koppel broedende ooievaars. In 2005 
werd in de Kraaimeersen een paal met 
ooievaarsnest geplaatst (te zien vanaf 
de kijkwand) ter vervanging van het 
spontaan gebouwde nest op een huis 
in de Daknamstraat. Jaarlijks brengen 
ze 2 tot 4 jongen groot die worden ge-
ringd en over geheel West-Europa wor-
den waargenomen.  
Omdat het grote aantal vogels ook 
steeds meer vogelkijkers aantrekt, 
werd er een kleine vogelkijkwand ge-

 
Daknamstraat richting het noorden  
 

Langs de Daknamstraat stonden ongeveer 200 populieren. In het najaar van 2013 
werden de 40 jaar oude bomen geveld. Ze werden vervangen door ’Blauwe van 
Eksaarde’, een oude populierenvariëteit van de streek. De Daknamstraat werd 
pas aangelegd in 1873. Voorheen was het een veldweg (Oude Dreef, Meers-
straat) die ’s winters onder water stond. Ter hoogte van de huizen nr. 87-91 be-
vond zich een overzet over de Durme richting ‘Werkstee’ (helemaal achteraan de 
Heilige Geestmolenstraat). 
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 Extra rondje tot op de oever van de  
 Durme, tot bij pompstation van het  

         Polderbestuur Sinaai-Daknam  
 

De Durme is hier nog kronkelend. In 1955 
werd dit deel afgesloten van de getijdewer-
king. In 1951 werd het pompgemaal Dak-
nambroek gebouwd. In 1987 werd het ver-
nieuwd. Dit pompstation was oorspronkelijk 
gericht op ontwatering in functie van de land-
bouw. Door afspraken met het polderbestuur 
Sinaai-Daknam wordt sinds 1997 een constanter peil in de trekgracht aangehou-
den waardoor verdrogingsschade in het natuurgebied wordt beperkt.  

KWZI, kleinschalige waterzuiveringsinfrastructuur, van Aquafin  
 

De waterkwaliteit is van uitzonderlijk belang voor het gebied. Tot voor kort waren er 
diverse lozingspunten van (huishoudelijk en industrieel) vervuild afvalwater in de 
meersen. Deze knelpunten zouden de komende jaren verder opgelost worden door 
de aanleg van riolering en een KWZI. De KWZI werd in 2013 in gebruik genomen 
en afkoppelingen werden uitgevoerd. Hierdoor is de waterkwaliteit sterk verbeterd.  
 

→ Daknamstraat in noordelijke richting volgen tot aan het vertrekpunt.  

 Alternatief: ronde door de Daknamse bossen richting kerk via Dak- 
 nammolenstraat en Kriktestraat  

 

Wanneer je bij de kruising van het spoorwegpad met de Daknammolenstraat 
links afslaat dan kom je in de Daknamse bossen. Het overgrote deel van de ri-
vierduinen die de meersen omringen werden beplant met den en later verkaveld 
voor villabouw. De resterende gronden zijn als akkerland, weekendverblijf of 
paarden- en schapenweide in gebruik. Deze gronden vormen een deel van het 
infiltratiegebied van het kwelwater dat in de meersen uittreedt. Het zijn zeer zan-
dige en droge terreinen. Hier komen droge, snel opwarmende graslanden voor 
die van groot belang zijn voor in-
secten, bijvoorbeeld vlinders zoals 
kleine vuurvlinder, Icarusblauwtje, 
argusvlinder en diverse dikkopjes. 
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Ernest Welvaert 
 

De Daknamse bossen en meersen waren tussen 1906 en 1922 ook de biotoop 
van kunstschilder Ernest Welvaert (Lokeren 1880 - Ukkel 1946). Hij was een 
natuurminnaar, die in zijn ‘Daknamse’ periode zijn liefde voor dit landschap met 
bossen en velden, en de mens in deze natuurlijke omgeving tot uiting liet ko-
men. Zijn impressionistische en zonnige stijl doet erg denken aan het luminisme 
van Emile Claus. Naast landschappen schilderde hij ook portretten, kinderen en 
naakten in verschillende stijlen (realisme, luminisme, pointillisme, impressionis-
me, post-impressionisme). Het schilderij ‘De Daknamse bossen’ hangt in de 
schepenzaal van het Lokerse stadhuis 

 
Een zijstraatje van de Daknammolenstraat draagt zijn naam. 
 
Oude molensite 

 

Aan de splitsing Kriktestraat-Daknammolen-
straat stond van voor 1500 tot 1915 een staak-
molen, de Windbergmolen.  

 
Olmen en rivierduin 
 

Bij het oud hoevetje (Kriktestraat huisnummer 
43) staan 2 bijzondere ‘inkombomen’, namelijk 
olmen. Ze hebben een omtrek van bijna 3m en 
vormen unieke landschapselementen. Rechts 
van deze hoeve ligt nog een duidelijk herken-
baar rivierduin, de ‘Papenbergen’. Het is te-
vens een Romeinse archeologische site.  

 
Emiliani 
 

In Daknam-dorp, bevindt zich tegenover het oud gemeentehuis van Daknam 
(huisnummer 56) het dagverblijf voor personen met een verstandelijke beper-
king. Zij baten hier een biologische groentenkwekerij uit. Tijdens de wintermaan-
den helpen ze de beheerploeg van het reservaat door het uitvoeren van allerlei, 
vaak zware klussen, zoals het uitdragen van knotwilgenhout op zeer natte per-
celen.  

 
Daknam-dorp 
 

De straat Daknam-dorp heette vroeger Kerkstraat en vormde via de Kriktestraat 
en de Daknammolenstraat door de Daknamse bossen de enige verbinding tus-
sen Daknam en Lokeren. 

Tekst: Alain Debbaut, Bram Bauwens, Paul Durinck, m.m.v. De Soevereinen 
Foto’s: Paul Durinck, Chris Van den Berghe 

22 

24 

21 

23 

25 


