SCHELDE EN KAAIMEERSEN

Oude Scheldestraat 16 - 9630 Zwalm (Meilegem)
Zie ook: Provinciaal Natuureducatief Centrum De Kaaihoeve

De Schelde in Zwalm
Vroeger was de Schelde een natuurlijk
meanderende rivier. Enkel in de buurt van de
steden werd ze vanaf de Middeleeuwen
voorzien van dijken (bijvoorbeeld in
Oudenaarde en Ename). Hiervoor werden
gevlochten horden uit hakhout gemaakt (het
zinkrijs) die men met stenen en aarde
verzwaard liet zinken. Ook voor
oeververstevigingen werden horden
gevlochten uit eik, es of els.
Vooral omwille van de bevaarbaarheid is de
Schelde vanaf de tweede helft van de 19de
eeuw rechtgetrokken. Deze nieuwe Schelde
werd verbreed en de oevers werden bedijkt
en van beton of rotsblokken voorzien. Onder
meer hierdoor vinden we nu langs de nieuwe
Schelde nog nauwelijks een spoor van de
oorspronkelijke water- of oevervegetatie.
Veel van de paai-, leef- en voedselgebieden
van diersoorten die in en om waterkanten
voorkomen, zijn hierdoor verdwenen.
De rechttrekking van de Schelde ter hoogte
van De Kaaihoeve (oude Scheldearm te
Meilegem en Mesureput te Zingem) dateert
van rond 1897
De Schelde werd rond 1975 nog eens
verbreed. Momenteel kunnen schepen met
een tonnenmaat van maximum 1.350 ton op
de Bovenschelde varen. In 1995 gebruikten
16.095 schepen de Schelde als transportweg.
Ze vervoerden 5.866.599 ton goederen,
waarvan 510.000 ton vaste en vloeibare
brandstoffen, 930.000 ton ertsen en metalen,
2.263.000 ton bouwstoffen en 2.162.000 ton
granen en veevoeders. Sedertdien is er ook
een zeer sterke toename van het
containervervoer en zit de binnenvaart terug

in de lift. Wellicht onder invloed van de
huidige mobiliteitsproblemen waardoor de
transportkosten over de weg sterk gestegen
zijn. De nationaliteit van de schepen is
voornamelijk Belgisch, Frans, Nederlands en
Duits.
Aan de rivier ter hoogte van de Kaaihoeve en
de Kaaimeersen bevond zich tot 1955 een
veerpont. Het veer Rigaux, genoemd naar
herbergier Rigaux die aan de Schelde woonde,
verbond Meilegem met Zingem.
Briefwisseling uit 1886 en de kaart van 3
maart
1898 bewijzen het toenmalig bestaan.
Het veer Rigaux werd nadien bij K.B. van 7
oktober 1901 een openbaar veer. Tussen
1914 en 1919 werd het door de Duitse
bezetter vernietigd. Na veel getouwtrek kwam
er met financiering van de gemeenten in
1920 een nieuw veer. Maar in 1934 klaagden
de diensten van bruggen en wegen de slechte
toestand van het veer aan bij de gemeenten
en werd de veerdienst in 1935 van de
betrokken gemeentebesturen overgenomen.
In het begin van WOII werd de veerdienst
opnieuw vernietigd en op 18 augustus 1955
volgde de volledige afschaffing. Omwille van
de drukke scheepvaart kan van een nieuwe
veerdienst geen sprake meer zijn.

Een bezoek aan de Oude Scheldearm
(Kaaimeersen)
Van 1 juni tot 30 oktober kan je de Oude
Schelde oversteken via de berm die de Oude
Schelde in twee deelt (van aan de Kaaihoeve
tot de nieuwe Schelde).
In de winter en de lente stap je aan de
uitgangspoort van de Kaaihoeve onmiddellijk

links en volg je de Oude Scheldestraat
richting Nederzwalm. Stap tot aan het einde
van de kleine parking waar achter de haag een
zitbank staat. Je hebt nu een goed zicht op de
Oude Schelde en de “Kaaimeersen”.

Vroeger was de Schelde een natuurlijk
kronkelende (meanderende) rivier. Ze trad
elke winter buiten haar oevers, waardoor het
omliggende gebied grotendeels onder water
kwam. Reeds van in de 8ste eeuw werden de
Scheldemeersen door boeren
gemeenschappelijk gebruikt. Vanwege hun
nat karakter werden ze enkel in de late zomer
gehooid en achteraf hoogstens gedurende
een paar weken door dieren begraasd. De
combinatie van natuurlijke processen en het
beperkt menselijk ingrijpen leverde toen
een landschap op met zeer soortenrijke
hooilanden. Heel wat planten en dieren
vonden er een plekje dat aan hun specifieke
eisen voldeed. Na de rechttrekking en
bedijking van de Schelde (rond 1897) werden
sterke bemesting, verdroging door
ontwatering en omzetting in weiland,
akkerland, populierenbos, woongebied of
zelfs industriegebied,
hun trieste lot.
Het provinciebestuur tracht in de
Kaaimeersen het oude meersenkarakter te
herstellen. Hiervoor heeft het in
samenwerking met de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) en Afdeling Natuur
van AMINAL enkele kunstmatige ingrepen
uitgevoerd zodat de
Kaaimeersen opnieuw een
overstromingskarakter hebben gekregen.
Elke winter en lente staat een zeer groot deel
ervan onder water. Enkele sloten verbinden
de Oude Schelde rechtstreeks met het
weiland. Dit geeft vissen de mogelijkheid om
het ondiepe water van de Kaaimeersen op te
zwemmen om te paaien (zich voortplanten en

eitjes afzetten). De afwisseling tussen
overstroming en droogvallen schept ook
mogelijkheden om de waterkwaliteit van de
Oude Schelde op een natuurlijke manier te
verbeteren.
Het biedt tevens geschikte overwinterings- en
broedplaatsen voor enkele typische, maar
vaak ook zeldzame weidevogels en
steltlopers. Tijdens de winterperiode zijn
vooral
Pijlstaart, Wintertaling, Krakeend, Slobeend,
Aalscholver en Watersnip opvallend
aanwezig. In de lente laten zich Kleine
plevier, Groenpootruiter, Bosruiter Tureluur
en Kievit opmerken. Ook doortrekkers zoals
Grutto, Scholekster en Kemphaan profiteren
ervan om hier een tijdje te rusten en opnieuw
op krachten te komen.
In de Kaaimeersen kan je ook naar een
vogelkijkhut wandelen.
Combineer een wandeling door de
Kaaimeersen zeker met een bezoekje aan de
Kaaihoeve en zijn natuurtuin.
Raadpleeg de Kaaimeersenwandeling ook op
de wandelpagina van www.zwalm.be
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