Boven: In de winter is de Uitkerkse Polder het ideale gebied om
uit te waaien. Foto: Vilda/Yves Adams
Onder: Dirk Content kijkt uit over Blankenbergse vaart. Foto: Natalie Sterckx

Klein schorrekruid is een typische plant voor zilte graslanden. Foto: Vilda/Yves Adams

Tussen zoet en zout, nat en droog.
Uitwaaien in de Uitkerkse Polder
Vergeet je verrekijker niet mee te nemen als je wil gaan wandelen in de Uitkerkse Polder
in de buurt van Blankenberge. Het open natuurgebied is een walhalla voor bedreigde
weidevogels en in de winter een trekpleister voor vriezeganzen en andere watervogels.
Maar het is ook een ideale plek om de frisse zeelucht door je hoofd te laten waaien en
de kroketten en champagne van de eindejaarsfeestjes eraf te stappen. Tekst: Natalie Sterckx
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160 grutto paren broeden hier. Foto: Wim Dirckx
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Naar buiten
hier en daar uitkijken om geen slippertje te maken in de modder.
Nu waan ik me echt in het midden van het gebied, al blijven
Blankenberge en Wenduine wel steeds opduiken in de achtergrond.
Je zou kunnen denken dat alles hier plat is, maar dan kijk je niet
aandachtig genoeg. Er zijn hier echt wel hoogteverschillen:
sommige graslanden liggen hoog, andere liggen tot wel een meter
lager. En in het grasland zie je een soort greppeltjes. “Dat zijn
laantjes”, legt Dirk uit. “Vroeger groeven ze die om het water af te
voeren naar de slootjes langs de weiden. Tegenwoordig gebruiken
we die om het water net ín het gebied te houden, om het aantrekkelijk te maken voor de vele vogels.”
Nog opmerkelijk in de Uitkerkse polder zijn de zilte graslanden. “Er
zit hier enorm veel zout in de grond, nog een restant van toen de zee
tot hier kwam,” begint Dirk zijn uitleg. “In de zomer zie je hier soms
van die witte zoutafzet op de grond. Daar groeit typisch zilte flora
op zoals zeekraal, klein schorrekruid en allerlei kweldergrassen.
Dat is een heel zeldzame biotoop waar Europa wel wat geld voor
over heeft om die te beschermen. Zo zijn er hier al 3 LIFE-projecten
geweest.”
Al pratend komen we aan het einde van het onverharde paadje en
steken we de brug over met de Blankenbergse vaart. De blauwe ader
kronkelt door het hele gebied en regelt de waterhuishouding. Je kan

Weekend weg in
de eindeloosheid
van de polders
Wil je de weidsheid en de eindeloosheid
van de polders ten volle ervaren dan
ben je niet klaar met een dagje. Je kan
er lange fietstochten maken, wandelen,
genieten van de zee en de mooie
dorpjes.
Polderlicht Gastenkamers
Polderlicht is een Bed & Breakfast die warmte en
zachtheid uitstraalt, gelegen middenin de Polders. Hier
kan je genieten van het strand, de zee, de polders of
wellness zoals een energetische massage of sauna.
Perfect voor een winters weekend weg.
Meer info en reservatie:
Polderlicht Gastenkamers, Bosstraat 3,
8370 Uitkerke, www.polderlicht.be,
polderlichtgastenkamers@gmail.com, 0479-70 31 37.

hier op de picknickbanken wat herbronnen alvorens aan het laatste
deel van de wandeling te beginnen.

Vogels spotten
Je draait weer rechtsaf en zo kom je in de Koeistraat terecht. Als je
hier langs de kant van de weg fotografen ziet staat met grote lenzen,
dan moet je niet raar opkijken. Hier heb je de meeste kans om
velduilen te zien in de winter. Vooral in de late namiddag. Zoveel
geluk hebben we niet. We zien wel een torenvalk en een bruine
kiekendief speuren naar een prooi. En we zijn ook getuige van een
jachttafereel in de lucht tussen een slechtvalk en een bende kieviten.
De kieviten winnen, deze keer toch.
We kronkelen verder door het landschap. We moeten nog één keer
rechtsaf draaien om weer op Kuiperscheeweg uit te komen. In de
verte zie ik het bezoekerscentrum alweer liggen. We stappen flink

WIN!

op je smartphone hebt, dan kan je met Dirk Content als je gids

Win een overnachting voor 2 personen
inclusief ontbijt in Polderlicht
Gastenkamers. Geef antwoord op
de vraag ‘Welke uil kan je hier in de
winter spotten?’ en wie weet verblijf jij
binnenkort in Uitkerke.

gaan wandelen. Hij geeft op 12 plaatsen wat extra informatie over

www.natuurpunt.be/win

door en met een fris hoofd zet ik me achter een warme chocomelk.
Die heb ik nu wel verdiend.
EXTRA: Als je de app met fiets- en wandelroutes van Natuurpunt

wat je daar kan zien.
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Niet gewonnen?
Leden van Natuurpunt krijgen tot eind 2020 10% korting op
vertoon van een geldige lidkaart.

