Doe de poelenwandeling!
Volg de knooppunten (KP)

Wat te zien?

• Vertrekpunt wandeling: Schauselhoekstraat (KP 105)
• Tussen KP 105 en 106: Schanspoel (links van straat)
- Is een educatieve poel die ingericht is door het gemeentebestuur.
- Benaming: de schanspoel is ingericht in de buurt van een ‘oude
schans’.
- Betekenis schans: gesloten versterking, kleiner dan een fort
• Rechtdoor naar KP 107 tot KP 108 (Haagdam volgen)
• Blauwhofstraat
• Voor ingekorte route: aan KP 109: rechtsaf slaan (Bolderikstraat volgen)
• Voor langere tocht: aan KP 109 rechtdoor tot aan de Kapelstraat
• Aan de Kapelstraat linksaf tot aan ingang fort
• Rondom fort tot aan de Negenoogstraat
• Wandelen tot KP 112
• Rechtsaf (voetweg 69)
• Rechtdoor tot KP 105 (= einde van de wandeling)

Tijdens de wandeling merken we het typische bolle landschap
op. Aan de randen van de percelen werden zeer diepe grachten
gegraven. De uitgegraven grond werd op de akkers uitgespreid.
Onderweg passeer je nog verschillende poelen met grote natuurwaarde.
Opmerkelijk in het landschap zijn de vlasrootputten. Daarin
werd het vlas gerot om de vezels te scheiden van de plant.
Het Fort van Steendorp was het laatste fort in België dat in
baksteenmetselwerk werd opgetrokken. Het is een belangrijk
natuurgebied met unieke soorten vleermuizen.
De Roomkouter bestaat uit park- en natuurgebied met bijzondere planten- en diersoorten. In de Romeinse tijd werd hier de
klei van het Waasland ontgonnen.

Contact
Regionaal Landschap Schelde-Durme
T 052 33 89 10
info@rlsd.be
www.rlsd.be
Gemeente Temse
T 03 710 12 36
groen@temse
www.temse.be
Verantwoordelijke uitgever: Jozef Dauwe
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Temse vol poelen

Ga zelf een kijkje nemen

Jouw eigen poel?

Tussen de bolle akkers in Temse vind je nog meer dan 300 poelen. De mens legde poelen aan om drinkwater te hebben voor
het vee, om de was te doen, om het water van de akkers te laten vloeien en om voorzien te zijn van bluswater. Heel wat poelen werden gegraven voor de vlasteelt. In deze vlasrootputten
liet men vlas rotten om zo de vezels van de plant te scheiden.
Vandaag heeft de mens de poelen niet meer nodig. Ze groeien
dicht of worden volgestort.

Een poel is de plek bij uitstek om meer te leren over allerlei
soorten dieren en planten, met andere woorden over de biodiversiteit.
De schanspoel (zie ook ‘poelenwandeling’) kreeg een informatiebord en een vlonder zodat je nog beter de poel en zijn bewoners kan bewonderen. Binnenkort worden ook nog andere
poelen op het grondgebied van de Scheldegemeente op deze
wijze ingericht.

Heb je ergens een lap grond die vochtig genoeg is om er een
poel aan te leggen? Of dient je bestaande poel dringend geschoond te worden? Het Regionaal Landschap richt een ecologische poel in op jouw weiland of in jouw tuin. We zorgen
ook voor een stedenbouwkundige vergunning en de nodige
werken. En de natuur … die doet de rest!
Neem contact via T 052 33 89 10 of info@rlsd.be

Samen poelen
beschermen
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De gemeente Temse, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en een groep plaatselijke vrijwilligers sloegen de handen in
elkaar om de poelen in Temse te herstellen
en nieuwe poelen te graven. Ook het bedrijf
Wienerberger draagt zijn steentje bij.

Een poel bruist
van leven
Poelen zijn kleine schatkamers van de biodiversiteit. Je vindt er kikkers, padden en
salamanders. Deze amfibieën leggen er hun
eieren en laten er hun larven ontwikkelen.
In Temse komt nog een zeer zeldzame amfibieënsoort voor, de kamsalamander. Dit
bedreigde waterdraakje is beschermd in
Europa.

Ben je leerkracht of natuurgids?
Met het gloednieuwe educatieve spel ‘Een nieuw huis voor Titus’, kan jouw klas aan de slag bij de poel. Je vindt het nodige
educatieve materiaal bij het Regionaal Landschap ScheldeDurme of bij de gemeente Temse. De koffers die we ter beschikking stellen, bevatten loupepotjes, verrekijkers, schepnetjes…. Voor een echte avontuurlijke ontdekkingstocht in de
natuur!

