


Bewegwijzerde wandelpaden in de Damvallei

Damvalleimeerpad (2 km,blauw) en Bergenmeersenpad (7 km, groen)

Damvalleimeer 

– Landschappelijk waardevolle panorama’s.
– Broedkolonie van visdieven tijdens lente en

vroege zomer, te bezichtigen vanuit de kijkhut.
– Groeiende kokmeeuwenkolonie.

Overwinterende en fouragerende eenden.
– Watervleermuizen. Zeldzaam visje: kleine

modderkruiper.
– Moerassige meeroevers naast kijkhut met

blauwe reiger en soms ijsvogel. 

Bergenmeersen 

- Sinds lang onbemeste graslanden, bosjes en
rijen knotwilgen. 

- Kans op steenuil in de holle bomen. Ransuil 
in dennen langs de Damvalleistraat.

– Jachtgebied van libellen boven hooilanden.
Kikkers, padden en libellenlarven in  turfput
met rietkraag en witte waterlelies.

– Verbond tussen zwanenmossel en 
bittervoorn, een mooi maar zeldzaam visje.

Schelde

– Zoetwatergetijdengebied met 
overstromende en vrijkomende 
slikstroken langs de oevers.
– Fouragerende watervogels met 
‘s winters meerdere eenden- 
soorten in groot aantal.
– Rietkragen met kleine karekiet 
en rietgors. 
– Groot hoefblad en fluitekruid 
op de dijken.

Damvalleipad (9 km, rood-wit) niet geschikt voor buggy’s en rolstoelgebruikers 
Op de wandelkaart zijn ook de alternatieve routes aangeduid die je kan kiezen 
wanneer je met een aangelijnde hond wil wandelen in dit kwetsbare gebied.
Hengstepad (rood-zwart) is een deel van het Damvalleipad.

De Bochten

– Een ketting van turfputten volgt de historische loop van de Schelde.
– Bloemrijke hooilanden.
– Laagveengronden met opstuwing van kwelwater. Zeldzame moerasplanten.
– Libellen- en waterjuffer-hotspot: veenplas als voortplantingsplaats met aangrenzend 

jachtgebied. Boomvalk jaagt hier op libellen. Opnieuw uitgezette autochtone 
krabbescheren.

Dit wandelpad loopt gedeeltelijk over beschermd gebied dat met een gids bezocht 
kan worden.

De Hauw

– Uitgesproken reliëf: afwisseling van vochtige en wat drogere, hoger gelegen 
graslanden en moerasbosjes.

– Buizerd en sperwer broeden hier.
– Zeer voedselarme graslanden met blauwe knoop, tormentil en vleugeltjesbloem. 
– Eikendreef met een grote variatie aan paddenstoelen.
Winterse overstromingen alhier zijn de bestaansreden van het plankenpad! Wees 
voorzien van laarzen wanneer je hier komt wandelen. 

Info:  www.facebook.com/damvallei en www.damvallei.be 
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