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De opgespoten bodem van ‘De Sashul’ bestaat voornamelijk
uit schelpen- en dus kalkrijk zand. Het, weliswaar kunstmatig, fysisch milieu van ‘De Sashul’ vertoont bijgevolg veel
gelijkenis met het natuurlijk fysisch milieu van de jonge,
kalkrijke kustduinen. Dit komt duidelijk tot uiting in de
begroeiing. De ondiepe depressies, die tijdens winter en lente
meestal blank staan maar tijdens de latere zomer droog vallen, herbergen pioniervegetaties die in vochtige duinvalleien
thuishoren. Zo kun je er o.a. Sierlijke vetmuur, Fraai duizendguldenkruid en Waterpunge aantreffen, alsook soorten die
herinneren aan de zoute oorsprong van het opgespoten
zand: Zeevetmuur, Aardbeiklaver, Hertshoornweegbree en
Zeeaster. De matig tot zeer droge ruggetjes zijn bedekt met
duingraslandvegetaties van o.a. Kandelaartje, Scheve hoornbloem, Kleine leeuwetand, Duinlangbaardgras, Knolbeemdgras, Gewone rolklaver, Scherpe fijnstraal, Ruwe klaver en
Blauw walstro. Deze matig vochtige tot droge duingraslandjes bezitten ook al een aardige paddenstoelenflora met o.a.
verscheidene soorten fel gekleurde wasplaten. Een buitenbeentje is het Kaal breukkruid, een kalkminnend plantje dat
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Toen eind de jaren 1970 de weiden tussen de Heistlaan en
‘t Sas van Heist (de monding van de Leopold- en Schipdonkkanalen) - ondanks hun toenmalige gewestplanbestemming
‘buffergebied’ - over ruim twee derden van hun oppervlakte
opgehoogd werden met strand- en zeezand, was de basis
gelegd voor het ontstaan van ‘De Sashul’. Nagenoeg de
gehele oppervlakte bezaaide men met gebroken kalksteenpuin, om het te kunnen gebruiken als goederenrangeerstation. Het grootste gedeelte van het opgespoten terrein werd
vervolgens in gebruik genomen als transportzone voor auto’s.
Slechts een 14 ha groot gedeelte van het opgespoten terrein
kreeg de bestemming ‘N: natuurgebied’. Dit gebied werd door
de afdeling Natuur in beheer genomen als natuurdomein
onder de naam ‘De Sashul’. Hierin slaat ‘Sas’ op ‘’t Sas van
Heist’, terwijl ‘hul’ staat voor heuvel.
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NATUURDOMEIN
SASHUL EN VUURTORENWEIDEN
WAT GROEIT EN BLOEIT ER
IN DE VUURTORENWEIDEN
‘De Vuurtorenweiden’ hebben hun soortenrijkdom vooral te
danken aan de kleine hoogteverschillen en bijgevolg geleidelijke overgangen van nat naar droog. De plassen kleuren in
het voorjaar wit door de bloei van de Waterranonkels en tijdens de nazomer rood door het uit tropisch Amerika afkomstig Kroosvarentje. De plassen zijn omzoomd door moerasruigten met o.a. Riet, Lisdodde, Gewone waterbies,
Waterereprijs, Watermunt, Heelblaadjes, Harig wilgenroosje,
Grote waterweegbree en Groot moerasscherm. In door het
vee meer kortgegrazen depressies staat onder andere de
zoutindicator Moeraszoutgras. De hoger gelegen, drogere
bulten vertonen nog mooie poldergraslandjes met o.a.
Kamgras en Veldgerst.

Het natuurdomein wordt door AMINAL, afdeling Natuur
beheerd overeenkomstig de Vlaamse en Europese wetgeving
op het natuurbehoud. De belangrijkste toegangsbepalingen
zijn aangegeven bij de ingangen tot het domein. De plantenen dierenwereld in het natuurdomein ‘De Sashul en
Vuurtorenweiden‘ is heel erg kwetsbaar. Om deze waarden
te beschermen, vragen we de bezoekers zich te houden aan
de gedragsregels:

SITUERING

• PLUK OF BESCHADIG GEEN PLANTEN
• VERSTOOR GEEN DIEREN
• RAAK PONY’S, RUNDEREN EN PAARDEN NIET AAN
EN VOEDER ZE NIET
BLIJF OP DE PADEN
MAAK GEEN VUUR
LAAT GEEN AFVAL ACHTER
GRAAF GEEN PUTTEN
HONDEN AAN DE LEIBAND
RESPECTEER DE STILTE
GEMOTORISEERD VERKEER IS NIET TOEGELATEN

Vanop de Kustbaan valt tussen Heist en Zeebrugge onmiddellijk een scherp contrast op in het landschap. Lage weiden en
plassen rond de oude vuurtoren (‘De Vuurtorenweiden’), steken schril af met een nieuw, meer westelijk gelegen en meer
dan vijf meter opgehoogd terrein (‘De Sashul’). Tussen beiden
in vloeit het ‘Barnse Vaartje’, een met bomen overschaduwd
afwateringskanaal van de kustbaan.

•
•
•
•
•
•
•

‘De Vuurtorenweiden’ zijn een overblijfsel van de historische
poldergraslanden van Heist en Ramskapelle. Ze maakten een
bewogen geschiedenis door van achtereenvolgens veenvorming,
afzetting van slib na zeedoorbraken (3de-4de eeuw), geleidelijke
inpoldering vanaf de 11de eeuw en turfontginning (vanaf de
Middeleeuwen tot in het begin van de 20ste eeuw).
Hierdoor kregen deze microreliëfrijke, lage weiden hun
typische patroon met talrijke plassen en greppels. Toen
in de 11de eeuw de techniek van de inpoldering werd
ontwikkeld, legde men tussen Uitkerke en Koudekerke
(respectievelijk parochies ten zuiden van het huidige
Blankenberge en Heist) de Evendijk aan. Van deze
Evendijk dwarst op heden nog een restant de lage weiden (zie plattegrondsplan). De ‘oude’ vuurtoren werd in
1907 opgetrokken in Art Nouveau-stijl. Als een van de
eerste hoogbouwconstructies in gewapend beton in
België is het nu een beschermd monument, en vormt
het een functioneel geheel met de meer zeewaarts
gelegen lichtopstand.

Het natuurdomein is vrij toegankelijk op de wandelpaden.
Er loopt ook een wandelpad door de begrazingseenheid. De
bezoekers worden vriendelijk verzocht de pony’s niet aan de
raken en niet bij te voeren. De plassen en het omliggend
grasland zijn steeds goed te observeren vanuit de permanent
toegankelijke vogelkijkhut.
Ministerie van de
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VLIZ

Vuurtorenweiden

FAUNA
Als broedgebied scoren ‘De Vuurtorenweiden’ en het Barnse
vaartje goed bij o.a. Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Wilde
eend, Slobeend, Grauwe gans, Rietgors, Kleine karekiet,
Rietzanger en Blauwborst, alsook sinds 2001 bij de exotische
Canadese gans.
Tijdens het winterhalfjaar en de trekperiodes worden de plassen en vochtige weiden rond de oude vuurtoren opgezocht
door vrij veel watervogels, waaronder Slobeend, Wintertaling, Zomertaling, Krakeend, Wilde eend, Bergeend, en door
talrijke Watersnippen.
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wellicht met het kalksteenpuin vanuit de Waalse steengroeven werd ingevoerd en waarvan ‘De Sashul’ en de oude
spoorwegberm tussen Heist en Zeebrugge totnogtoe de enige groeiplaats aan de Vlaamse kust vormen. Het opvallendst
in de droge duingraslandjes zijn de forsere kalkminnende
ruigtekruiden Slangenkruid, Jacobskruiskruid, Gewone en
Kleine teunisbloem. Langs de dijkbermen staat de voor kalkrijke bodems kenmerkende Bijenorchis en Wilde kaardebol.
Bij de inrichting als natuurdomein werden ook duintjes aangelegd en beplant met Helm. Aan de voet van ‘De Sashul’,
langs het Barnse Vaartje, kwelt het kalk- en ijzerrijke grondwater vanuit het zandlichaam op. In deze natte kwelzone
staat een belangrijke populatie Rietorchis. Op het plateau
van ‘De Sashul’ ontspruiten spontaan Duindoorn- en wilgenstruwelen.
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Zwartkopmeeuw waarnemen. Maar ook de Duindoorn- en
wilgenstruwelen zijn in trek. Hier broeden o.a. Zomertortel,
Kneu, Roodborsttapuit, Nachtegaal, Grasmus, Fitis,
Sprinkhaanzanger, Bosrietzanger en Spotvogel. In de
Duinrietruigten broedt steeds vaker de Graszanger, een oorspronkelijk zuidelijke soort. Tenslotte is ook de Patrijs een
vaste broedvogelsoort van ‘De Sashul’.
Doordat ‘De Sashul’ op de belangrijke kustvogeltrekroute ligt,
vormen zijn struwelen en bosjes tijdens de voor- en najaarstrek ideale rustplaatsen voor heel wat zangertjes. In de struwelen en bosjes worden dan regelmatig Bonte vliegenvanger,
Vuurgoudhaantje en zelfs Draaihals waargenomen, terwijl de
open terreinen het bezoek krijgen van kleine lijsterachtigen
zoals Tapuit en Paap.
Watersnip

FAUNA
‘De Sashul’ geeft tijdens de wintermaanden een eerder desolate aanblik. Door de stenige zandbodem zijn de plassen
hier dan immers te voedselarm om veel watervogels en steltlopers aan te trekken. Niettemin pleistert hier dan vaak het
onopvallende Bokje, terwijl zijn veel forsere neef, de
Houtsnip, rust in de struwelen en bosjes. Vanaf de vroege
lente tot midden de zomer kennen de ondiepe plassen en
omringende kort grazige open terreinen een uitbarsting van
insectenleven dat op zijn beurt heel wat vogels aantrekt. De
keienstrandjes zijn dan erg in trek bij Kleine plevier en Witte
kwikstaart, terwijl de kort begroeide oevers en ondiepe plassen een aantrekkingspool vormen voor de weidevogel Kievit,
de kustvogelsoorten Scholekster en Tureluur en de watervogels Wilde eend en Meerkoet. Daarnaast houden meeuwen
ervan zich te komen poetsen in de talrijke plassen. Met wat
geluk kun je er naast de algemene soorten Kokmeeuw,
Zilvermeeuw en Kleine mantelmeeuw, ook wel de schaarsere

Op ‘De Sashul’ gedijt nog een vitale populatie van het Konijn,
die een aardige bijdrage levert aan het kort houden van de
graslanden. Ook zijn natuurlijke vijand, de Wezel, is hier van
de partij. Reeds aangetroffen amfibieënsoorten in het Barnse
vaartje, de plassen van ‘De Vuurtorenweiden’ en ‘De Sashul’
zijn Gewone pad, Bruine kikker, Groene kikker en Kleine
watersalamander.

BEHEER
Tijdens het winterhalfjaar 1999-2000 richtte de AMINALafdeling Natuur het voormalig goederenrangeerstation in als
het natuurdomein ‘De Sashul’. Overblijfselen van het gebruik
als industrieterrein en gesluikstort afval werden verwijderd,
poelen uitgediept en reliëf toegevoegd in de vorm van uit
zeezand aangelegde Helmduintjes. Daarnaast zorgde de
beheerder voor de inrichting van wandelpaden in kleischelpen, een vogelkijkhut en zitbankjes. De voorheen aangeplante exotische Witte abelen, die door hun worteluitlopers een
bedreiging vormen voor de waardevolle spontane vegetaties,
werden verwijderd en nieuwe struwelen en bosjes bestaande
uit inheemse struik- en boomsoorten aangeplant.
Sindsdien houden Shetlandpony’s het grootste gedeelte van
‘De Sashul’ door begrazing open. Deze pony is afkomstig van
de noordelijk gelegen Shetlandeilanden en bijgevolg aangepast aan ruwe klimaatsomstandigheden en een schraal dieet.
Het plaatselijk open houden van het landschap is van essentieel belang voor verscheidene broedvogelsoorten zoals o.a.
Kleine Plevier, Kievit, Scholekster en Tureluur en voor de
instandhouding van de soortenrijke duinvegetaties. De graslanden buiten de begrazingseenheid en de hooilandjes worden regelmatig gemaaid. Ook de zich met worteluitlopers
voortplantende Duindoorn moet jaarlijks door kap- en maaibeurten ingeperkt worden.
‘De Vuurtorenweiden’ worden onderworpen aan extensieve
begrazing door runderen en paarden.
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