U
W ITN
AN E
DE EM
LK BA
AA R E
RT

RE T
BA R
M AA
EE LK
TN DE
UI AN
W
(foto: Ludo Goossens)

Het Scheutbos ligt tussen weilanden en akkers (foto: Johan Rysselaere)

Voorbij 26 wandel je het Bellebargiebos
uit richting 19 . Het open landschap
in de Hoge Zandweg geeft je aan je
rechterkant zicht op het Scheutbos. Dit
bos heeft sinds 1961 als bestemming
‘woonparkgebied’, dat bebouwing onder
bepaalde voorwaarden toelaat. Deze kant
van het bos is nog vrij intact, maar als
je verder gaat lang 18 (let op de fraaie
houtkanten langs de Magermansdreef)
en bij 29 aan komt, zie je dat het bos
bijna volledig is verkaveld. Natuurpunt
en Partners Meetjesland ijvert sinds
2000 voor het behoud van dit bos, dat
een grote ecologische waarde heeft
(onder meer de zwarte specht werd hier
al gespot) en een stapsteen is tussen
Het Leen en de Lembeekse Bossen.
Bovendien valt het verkavelen van dit bos
voor villa’s niet te verantwoorden. Het
zou mooi zijn mochten de Lembeekse
Bossen, het Scheutbos en Het Leen ooit
met elkaar verbonden worden via het
Scheutbos.

Volg richting 28 over de Gravin
d’Alcantaralaan. Geniet nog van een
drankje door meteen naar 33 te gaan,
of wandel eerst nog een stukje de
Lembeekse Bossen in via 27 en 34
richting 33 .
Gaea Rysselaere,
in samenwerking met Christine De Bie
en Johan Rysselaere

Wandel op de zandrug door
de Lembeekse Bossen
Op deze wandeling zal je meteen merken dat de Lembeekse
Bossen op een stuifzandrug liggen. Die zandrug loopt van
Maldegem tot Stekene. Tijdens de eindfase van de laatste ijstijd
werden oost-west gerichte dekzandruggen gevormd, loodrecht
op de overheersende windrichting. De zuidrand van deze grote
dekzandrug is relatief stijl en duidelijk waarneembaar in het
landschap. In noordelijke richting helt de rug langzamer, met
een licht golvend profiel. Op sommige plekken stap je door mul
zand en waan je je op een strand. Bij de recreatieve fietser is het
gebied dan ook geen favoriet, maar des te meer bij wandelaars,
mountainbikers en ruiters.

Wandelroute
Afstand: ongeveer 13 km
Bewegwijzering: volg de knooppunten
van het wandelnetwerk Meetjeslandse
Bossen:
34 36 35 23 24 25 26 19 18 29 28
27 34 33

Gps: download de route op
www.NPMeetjesland.be/strekdebenen.

De bossen bestaan vooral uit aangeplant
naaldhout, maar geleidelijk aan
vormt men het bos om naar loofhout.
Naast de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening is het bos vooral privéeigendom.

Start

Verder lezen

De Lembeekse Bossen zijn ook bij mountainbikers en ruiters erg geliefd (foto: Ludo Goossens)

Over de Lembeekse Bossen: www.NPMeetjesland.be/natuurgebieden/lembeekse-bossen
Over het Bellebargiebos: www.NPMeetjesland.be/natuurgebieden/bellebargiebos-kwadebossen
Over het Scheutbos: www.NPMeetjesland.be/dossiers/scheutbos-lembeke

22

NATUUR EN LANDSCHAP MEETJESLAND - HERFST 2017

Start op de parking van de Lembeekse
Bossen, die je kan bereiken via de
Tragelstraat in Lembeke.

Bereikbaarheid
GPS: 51°10’49.72”N 3°38’27.13”O
De Tragelstraat is bereikbaar via de
Eeklostraat en de Gravin d’Alcantaralaan.

Het Bellebargiebos is gekend voor de paddenstoelen (foto: Ludo Goossens)

STREK DE BENEN
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De plaatsnaam Lembeke zou ontstaan
zijn uit het Germaans, waar ‘laima’ ‘leem’
betekent. Lembeke zou dan ‘een beek in
een leemachtige bedding’ betekenen. De
beek liep dwars door Lembeke, waaruit
de huidige dorpskern rond de kerk
ontstond. In 1618 werd deze watering
gekanaliseerd en vormde hij met het
Caprijck’s Vaardeken één stroom. In de
middeleeuwen, toen de wegen nog niet
zo goed waren uitgebouwd, werd het
Vaardeken gebruikt om materialen te
transporteren: hout, zout, kalk, stenen,...
In 1720 was het Vaardeken echter
helemaal dichtgeslibd.

Antwerpse Heirweg
Scheu
tbos

Laat de ‘Kapel van troost en vrede’
achter je en stap richting 34 . De kapel
werd trouwens gebouwd in 1947, uit
dankbaarheid omdat Lembeke gespaard
bleef van oorlogsgeweld.
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Aan 34 zie je het ‘kaartershuizeke’, een
begrip voor de Lembeekse Bossen. Het
is een rust- en ontmoetingsplek voor
iedereen die hier komt. Heb je kinderen
mee? Pik dan even het avonturenparcours
in het speelbos mee. Het parcours start
tegenover het kaartershuisje.
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Het kaartershuisje (foto: Ludo Goossens)

Je staat nu op de hoofdas door het
bos: de Antwerpse Heirweg. Deze
heirweg werd ooit door de Romeinen
aangelegd van Brugge naar Antwerpen.
De weg ligt op sommige plaatsen in
de Lembeekse Bossen op negen meter
boven de zeespiegel, op de stuifzandrug
Maldegem-Stekene. Volg de Antwerpse
Heirweg richting 35 naar 36 .

Aan 23 start het Bellebargiebos of de
Kwadebossen. Stap dwars door het bos,
volg daarvoor 24 en 25 . Tijdens de 15de
eeuw had dit bos een zeer belangrijke
functie als leverancier van brandhout,
dat met trekschuiten (bargiën) langs
de Burggravenstroom, het Brakeleiken
en de Lieve naar Gent werd gebracht.
Ter hoogte van het bos was een bel om
zich aan te melden. Daar is meteen de
oorsprong van de naam ‘Bellebargiebos’
te zoeken. Net voor 25 steek je de
Burggravenstroom over.

Op sommige plaatsen in de Lembeekse
Bossen vind je restanten van heide, die
wijzen op de wastine die hier vroeger
aanwezig was. Een wastine is een
complex van grasland, heide, struweel en
bos.
Het naaldhout wordt geleidelijk aan omgevormd naar loofhout, hier en daar komt struikhei tevoorschijn
(foto: Andy Van Kerckvoorde)
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Dit bos is trouwens het enige in het
Meetjesland dat is aangewezen als
bosreservaat. Omdat het biologisch
zo waardevol is, kreeg het dit speciaal
beschermingsstatuut in het kader van
het bosdecreet. Het wordt beheerd door

het Agentschap voor Natuur en Bos. Het
bos is prachtig in de herfst en is gekend
omwille van de paddenstoelenrijkdom.
In het voorjaar vind je er ook soorten
zoals dalkruid, salomonszegel en
bosanemoon.

Het gebied wordt ook wel eens
‘Kwadebossen’ genoemd, duidend op de
zeer dichte begroeiing ten gevolge van
het hakhoutbeheer.
Bellebargiebos in het voorjaar: een tapijt van bosanemonen (foto: Andy Van Kerckvoorde)
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