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Streek-GR UILENSPIEGEL
1e etappe DAMME - ZUIDZANDE
Zaterdag 13 april 2019
Vandaag was het zover, de eerste etappe van de nieuwe GR die ons naar Damme bracht.
28 Sluisstappers stonden dan ook te popelen aan ’t Schippershof om te vertrekken en stipt
om 8 uur startte onze chauffeur de bus en weg waren we.
De weersvoorspellingen waren ok: geen regen, zon en enkele wolken maar wel koud en
dat hebben we wel gevoeld in de polders. Via de A12 reden we naar Antwerpen, de
Kennedytunnel door en naar de E34 die we volgden tot aan de afrit Lapscheure om zo de
markt van Damme te bereiken.
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Hier begon onze wandeling met een sanitaire stop in het infokantoor van Damme, iets wat
zeker erg gewaardeerd werd door onze dames. We stapten over de brug van de Damse
Vaart en volgden dan de oever
aan de overkant. Even verder
verlieten we al de Damse Vaart
en maakten een grote lus door
de polders tot aan het
Schipdonkkanaal. Hier naar
rechts tot aan de brug over het
Schipdonk- en Leopoldkanaal
en het restaurant Sifon, gekend
voor zijn palingspecialiteiten.
Aan de volgende brug staken
we de twee kanalen over en
begonnen aan een mooie
wandeling op de dijken en
langs veldwegen. We
wandelden van de ene hoeve naar de andere, maar niet altijd werden we door de koeien
(en stieren) goed onthaald. Een stier deed lelijk tegen onze groep en was vast besloten om
zijn koeien te verdedigen, maar gelukkig was er een brede beek en een draad tussen ons
en hem.
Na dit leuke intermezzo stapten we verder en zagen we in de verte reeds ons eindpunt
voor de korte afstand. We
bereikten terug de Damse Vaart in
Hoeke, een gehucht van Damme
en hadden 11,4 km afgelegd.
Hier waren we welkom op het
terras van de taverne/hotel
Welkom. Daar konden we onze
picknick opeten met daarbij een
koffie, soep of één van de
tientallen soorten bieren die er te
krijgen waren.
Na de picknick vertrokken de lange
afstandstappers voor het tweede
deel van de etappe. De anderen
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bleven nog wat zitten, al of niet met een biertje of een verwenkoffie en hoe zij de
namiddag doorbrachten lees je onderaan.
Met 20 sluisstappers volgden we de Damse Vaart en werden al vlug geconfronteerd met
een eerste hindernis : we moesten via een opstapje over een afsluiting stappen om zo het
terrein van de schapen
te betreden. Met wat
hulp is iedereen er
vlot over geraakt.
Na +/- 2 km was er
terug een overstapje
om de schapenwei te
kunnen verlaten, maar
daar was al terug een
nieuwe hindernis : we
moesten het kanaal
oversteken met een
veerpont dat we zelf
moesten bedienen,
leute verzekerd.
Iedereen is goed en
droog aan de overkant
geraakt.
Nu was het even opletten want we
verlieten hier onze StreekGR en liepen
via het LAW 11 – Grenslandpad in de
richting van Sluis.
Aan de rand van de stad verlieten we
dit pad, stapten over een
voetgangersbrug en wandelden naar de
vestingen van Sluis waar we terug het
LAW-11 pad oppikten.
Nu stapten we langs deze vestingen en
dat was één van de hoogtepunten van
deze etappe : veel groen,
Gallowaykoeien, “Hollandse bergkoeien” en mooie uitzichten op het omliggend land met
veel waterpartijen.
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Aan de andere kant van Sluis vonden we de geelrode markeringen van de StreekGRUilenspiegel terug en zo trokken we nu door de polders met de mooie namen :
Diomedepolder, Austerlitzpolder en de Groote Lodijkpolder.
Onderweg passeerden we een zelfbedieningskraampje met wat hoeveproducten zoals
eitjes, aardappelen, zelfgemaakte confituur. Als je wat meenam, legde je het geld in een
bakje.
Wij genoten van de mooie natuur die stilaan uit zijn winterslaap ontwaakte. In de verte
zagen we enkele huizen en daar ging de bus ons oppikken. Maar eerst stapten we nog
voorbij een grote vijver waar allerlei watervogels zich lieten bewonderen.
De timing was ok, want de bus met de korte afstandstappers kwam ongeveer samen met
ons toe. Alleman nu op de bus en we begonnen aan onze terugreis naar ’t Schippershof
waar ons nog een traktatie wachtte. Zo werd deze mooie dag dan ook mooi afgesloten.

Wat hebben de korte afstandstappers gedaan in de namiddag ?
Vanaf het terras van de picknick reden ze naar de struisvogelboerderij Monnikenwerve. Zij
kregen een toffe rondleiding en weten nu alles over struisvogels. Een struisvogelei weegt
+/- 1,5 kilo en is perfect eetbaar. En het smaakt nog beter als er cake of zelfs advocaat
van gemaakt is.
In hun winkeltje was van alles te kopen zoals handtassen en kleine lederwaren in
Struisvogelleder. Na de rondleiding was er tijd om dit alles te bekijken en te proeven tot
het tijd was om de rest van de groep op te halen.

Wil je lid worden van de Sluisstappers, dan vind je in de brochure die je hier
kan downloaden alle nodige informatie. Je kan ook steeds het bestuur
contacteren voor bijkomende info.
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