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Oude Moervaartarm

Na een afdamming in 1966 ontwikkelde de oude Moervaartarm tot viswater. Een deel werd 
opgevuld en evolueerde tot de beboste natuurlijke strook van nu. Langzaam afsterven-
de bomen, rechtstaande kluiten en wortelputten bieden een ideale leefomgeving voor 
verschillende soorten paddenstoelen, mossen, insecten, amfibieën, vogels en kleine zoog- 
dieren. 

Tijdens de werken in 2017 werd het aanwezige slib geruimd om zo de waterkwaliteit van 
de oude Moervaartarm te verbeteren. Dankzij deze ruiming blijft ook de waterberging 
op peil. Op hetzelfde moment haalden we de niet inheemse vissen zoals zonnebaars en 
blauwband uit het water (afvissing) en zetten we snoek uit om een meer natuurlijk vis-
bestand te bekomen. 

Natuurpercelen

Op de percelen tussen het Hoofdgeleed en de oude Moervaartarm legden we een poel en 
meerdere ondiepe grachtjes aan. In deze zone kunnen de natuurwaarden van de nattere 
gronden versterken en zorgen voor meer waterbuffering in het gebied.

Recreatie

Het pad langs de oude Moervaartarm kreeg een make-over en is nu verbonden met de 
Spanjeveerstraat. Zo ontstaat een nieuwe verbinding voor wandelaars door een groen en 
rustig stukje natuur. Op het open water van de oude Moervaartarm kan er gevist worden. 
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Historiek

Op de grens van de Barkstraat en de Spanjeveerstraat lag vroeger het Spanjeveer. 
Dit veer liep over de vroegere loop van de Moervaart en verbond Sint-Kruis-Winkel 
met Mendonk. Het is niet duidelijk of de naam ‘Spanjeveer’ zijn oorsprong kent bij 
de Spanjaarden die hier in de loop van de 17de eeuw waren. Verwijzingen naar Veer- 
straete (1580) doen alvast anders vermoeden. 

Bij de aanleg van de nieuwe Moervaart in 1966 kwam 
hier een nieuwe veerdienst. De oude loop van de 
Moervaart werd afgedamd en bij de oversteek aan 
het Spanjeveer werden de wegen met elkaar ver-
bonden. Het stuk van de oude Moervaart, richting 
Rodenhuize, nu Kennedylaan, werd omgevormd 
tot het huidige viswater. In 1977 werd over de 
nieuwe Moervaart de Spanjeveerbrug in gebruik 
genomen. (*)

Veerpont rond 1920 naast het erf 
en woning van de uitbaters Ivo De Vilder en Margaretha Spruyt.         Foto genomen vanop grondgebied Winkel.

     Bron: heemkundige kring Vierschaar
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Meer weten over het project Sint-Kruis-Winkel-Zuid?
Kijk op VLM.be (Typ ‘Sint-Kruis-Winkel-Zuid’ in de zoekfunctie)

of scan de QR-code
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WEES GALANT 
EN GOOI JE AFVAL IN DE VUILNISMAND

(*) Bron tekst: VAN PETEGHEM J. en VERVAET B.: 
De veerdiensten van Mendonk, 
in H.K De Oost-Oudburg, jb XXXV, 1998, blz. 67-75

SKWZ_INFOBORD_KLEIN.indd   1 19/03/2018   9:31:33


