
2. Natuurinrichtingswerken te Damme 

De bouw van de A11, de missing link die de N31 in Brugge met de N49 in Westkapelle verbindt, is volop 

bezig. Een deel van het tracé van de A11 loopt door het vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’, waardoor 

natuur verloren gaat of ernstig verstoord of versnipperd wordt. Daarom moest er elders natuur 

gecompenseerd worden. Een gedeelte van die compensaties zijn toegewezen in het natuurgebied te 

Damme. Het betreft meer bepaald een brok natuurontwikkeling op percelen van Natuurpunt ten 

westen van de stadswallen. Door een combinatie van grondwerken en lokale optimalisatie van 

waterpeilen worden de percelen aantrekkelijker gemaakt voor broedende weidevogels.  

De inrichtingswerken vonden de afgelopen twee jaar plaats. De Vlaamse Landmaatschappij is 

bouwheer van de werken.  

Van uit de lucht zijn de uitgevoerde werken spectaculair: 

 

 

De ingerichte percelen situeren zich op het einde van de Zeugeslag, tussen de Romboutswerve en de 

Damse Vaart. Een aaneengesloten zone van ruim 20 ha kreeg er een facelift. In de eerste plaats werden 

op de percelen de bestaande laantjes uitgegraven. 

 

 



Laantjes zijn karakteristieke landschapselementen in de polder: meestal smalle, kaarsrechte 

en ondiepe grachtjes, vaak parallel gegraven met een tussenruimte van 10 à 15 meter. Dit 

gebruik wijst er op dat deze weilanden van nature de stempel waterrijk dragen. Dergelijke 

graslanden herbergen een hoge diversiteit aan planten en vogels. Percelen met laantjes zijn 

de favoriete plekjes voor kievit, tureluur en grutto om aan de leg te gaan. 

Tevens werden grachten aangelegd en/of geruimd en in verbinding gebracht met een 

bevloeiingsgracht. Er werden stuwtjes voorzien om in de winter het overschot aan regenwater 

maximaal te bergen op de betrokken percelen. Hierdoor krijgen we hogere waterpeilen in de winter 

en het voorjaar. Daalt het waterpeil in een droog voorjaar toch te snel dan kan via de 

bevloeiingsgracht water ingebracht worden uit de Damse Vaart  zodat tijdens het broedseizoen het 

gebied voldoende nat wordt gehouden voor weidevogels. Daartoe werd een peilprotocol 

afgesproken met de Oostkustpolder.  

In de zomer mag het waterpeil dan weer zakken zodat de percelen voldoende gemaaid of beweid 

kunnen worden. Door gepaste maatregelen wordt ervoor gezorgd dat de waterpeilaanpassing geen 

invloed heeft op aangrenzende percelen in privé-eigendom. 

 

Aansluitend werd ook het perceel voor de kijkhut in het reservaat voorzien van een dammetje 

(rechts op de luchtfoto nog duidelijk te zien) met stuw zodat we een hoger waterpeil kunnen 

garanderen gedurende het ganse jaar. Dit heeft een grote aantrekkingskracht op eenden zoals 

smient, wintertaling en pijlstaart. De wulpen die in de ruime omgeving foerageren hebben er een 

vaste slaapplaats.  

 

De uitgevoerde natuurinrichtingswerken te Damme krijgen de komende jaren een vervolg in het 

kader van andere projecten zoals Life+ en het landinrichtingsproject Groene Fietsgordel Brugge. Er 

staat dus nog heel wat op stapel om het gebied aantrekkelijker te maken voor grutto en zomertaling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


