UI
FI TNE
ET E
SK MB
AA AR
RT E

RE
BA T
M AR
EE KA
TN TS
UI FIE

Dit was het
1.000 soortenweekend
Je rijdt via knooppunt 46 doorheen het
gehucht Slindonk met nog verschillende
oude hoogstamboomgaarden. Na
knooppunt 66 volg je een nieuw
aangelegd fietspad doorheen de
Overpoeke tot knooppunt 70 en dan
naar knooppunt 80 . Je rijdt hier door
de Puttemeersen in de vallei van de
Meirebeek, een zijrivier van de Oude Kale
en opnieuw een mooi stukje landschap.
Je belandt via het kasteel van Landegem
in de dorpskern van Landegem.

Kronkelfietstocht
door de Kalevallei

Na knooppunt 80 neem je 81 en 82 om
dan het laatste stukje aan te vatten terug
naar het startpunt, knooppunt 91 .
Kan je nog wat extra kilometers in de
benen gebruiken? Fiets vanaf knooppunt
80 naar de knooppunten 85 - 88 - 96
- 95 en 91 om zo op het startpunt te
belanden. Je fietst dan door de hoger
gelegen Vosselarekouter, tussen de Vallei
van de Oude Kale en de Leie.
Daniël Acke en Alain Devreese

(foto: Ludo Goossens)

De Van Vlaenderensmolen is prominent aanwezig in het landschap (foto: Lindsay De Decker)

Verder lezen
www.NPMeetjesland.be/natuurgebieden/vallei-van-de-oude-kale
Haal de gratis wandelfolder van de Kalevallei af in ons secretariaat in Eeklo, bij Natuurpunt De Ratel Nevele,
Natuurpunt Lovendegem of bij de gemeentedienst van Nevele en Lovendegem.

Steun de Vallei van de Oude Kale

We willen ook onze nakomelingen laten genieten van dit unieke landschap. Natuurpunt koopt en herstelt natuur. Dat kan alleen dankzij
jouw steun. Je ontvangt een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro, waarmee je ongeveer 40% van het gestorte bedrag terugkrijgt via
je belastingen. Doe je gift op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen. Vergeet niet te
vermelden ‘gift projectnr. 6617 Oude Kale’.

De Vallei van de Oude Kale - en dan vooral het deel tussen
Merendree en Vinderhoute - is een zeldzaam voorbeeld van een
eeuwenoude, kronkelende waterloop doorheen een schitterend
landschap. Stap op je fiets en geniet ervan, maar neem ook
even de tijd om een stukje te voet te doen of een rustpauze in
te lassen en kennis te maken met dit bijzonder landschap van
meersen, knotwilgenrijen, sloten en mooie bosjes.
In de Kalevallei werden intussen al meer
dan 350 plantensoorten ontdekt en ook
door de rijkdom aan vogelsoorten kan je
verrast worden. De ijsvogel, gekraagde
roodstaart, steenuil en groene specht zijn
enkele van de permanente bewoners. Met
wat geluk zie je in de verte enkele reeën
en tijdens zonnige lente- en zomerdagen
zal je zeker mooie vlinders en libellen
langs je pad aantreffen.

Start
Parking aan Oostbroek, de nieuwe
sporthal van Nevele. Gelegen
vlakbij het startpunt: knooppunt 91
(voetgangersbrug - Vaart Rechts).
Je kan je auto ook parkeren in het
centrum van Nevele en dan met de fiets
het bruggetje over het Schipdonkkanaal
oversteken.

Bereikbaarheid
De makkelijkste weg is via de E40 de
afrit Nevele nemen, om via de N437 naar
Nevele te rijden.
Voor wie uit Eeklo en omgeving komt:
volg de N9 tot Lovendegem, dan via
Merendree en Landegem richting
Vosselare, volg daar de bewegwijzering
naar sporthal Oostbroek of het centrum
van Nevele.

Fietsroute
Afstand: 30 of 43 km
Bewegwijzering: routenummers van het
Fietsnetwerk Meetjesland (knooppunten:
91 - 82 - 77 - 75 - 73 - 47 - 48 - 55 - 54 - 51 53 - 54 - 55 - 46 - 66 - 70 - 80 - 81 - 82 - 91 )
Wie wil kan de fietstocht uitbreiden
door vanuit Landegem van 80 naar
85 te fietsen en dan via 88 - 96 - 95 91 op de startplaats te belanden. Dit
is een extraatje van 12,8 km door het
kouterlandschap van Vosselare.

Meeneemtips
Fietsnetwerk Meetjesland (te koop voor
6 euro in ons NPM-secretariaat in Eeklo
en bij toeristische diensten –
zie www.toerismemeetjesland.be)

DOE
MEE

Neem deel aan onze activiteiten
en werkdagen in de Kalevallei:
https://deratel.wordpress.com
(foto: Ludo Goossens)
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Tussen de brug over de E40
en Landegemdorp zie je op de
rechterkant het educatief natuurgebied
Priesteragemeers, beheerd door
Natuurpunt De Ratel Nevele. Het gebied
is toegankelijk vanaf het dorp.
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Het is een oude zandwinningsput van
Waterwegen en Zeekanaal die sinds 1995
door Natuurpunt wordt beheerd.
Er loopt een bewegwijzerd wandelpad
(rode Natuurpunt-pijltjes) rondom de
plas. De wandeling wordt binnenkort zelfs
nog uitgebreid naar de achterliggende
Zuurhoek, een nog grotere plas met een
vogelkijkhut.
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Aan knooppunt 91 volg je het
Schipdonkkanaal naar knooppunt 82 .
Aan de overzijde van de sporthal zie
je de plek waar de Poekebeek in het
Schipdonkkanaal uitmondt. Hier werd
een duiker aangebracht onder het kanaal,
die een verbinding maakt met de Oude
Kale en zo de waterbevoorrading voor het
spaarbekken van Kluizen kan verzekeren.
Momenteel is men bezig om een vroeger
ingebuisd deel van de Oude Kale, die hier
trouwens ontspringt, opnieuw open te
maken.
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E40

Stap even af voor een bezoek aan de Molenmeers
(foto: Alain Devreese)

Priesteragemeers, educatief natuurgebied in Landegem
(foto: Alain Devreese)

Leie

Nevele
91
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Je fietst nu naar knooppunt 77 , nog
steeds langs het Schipdonkkanaal, en
ziet rechts enkele spontaan geëvolueerde
bosjes die ontstaan zijn eind de jaren
1970, met vooral veel wilg en els. In die
periode werd het kanaal verbreed en de
Oude Kale plaatselijk rechtgetrokken. Het
tussenliggende gebied werd opgehoogd
en sindsdien met rust gelaten. Opvallend
langs de trekweg is de aangeplante rij
Kaukasische vleugelnoot, een exoot die
hier blijkbaar goed gedijt en vervelende
wortelopslag vertoont.

47 . Daar fiets je langs het Driesselken,
een eeuwenoude dries die deels in
ere is hersteld door de VLM (Vlaamse

Eén van de brugjes over de Kale (foto: Alain Devreese)

Net voorbij het gemeentelijk milieupark
komt in het gebied binnenkort een
speelbos en wordt de Oude Kale
heraangelegd in zijn oorspronkelijke
staat. Natuurpunt hoopt dan ook de
overige terreinen in beheer te krijgen,
die eigendom zijn van Waterwegen
en Zeewezen (medepartners zijn de
gemeente Nevele, het Agentschap
voor Natuur Bos en de Vlaamse
MilieuMaatschappij).
Nu fiets je naar knooppunt 75 en daarna
ten zuiden van Merendree naar 73 en
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Landmaatschappij) en die een mooie
hoogstamboomgaard, veedrinkpoel en
rustbank cadeau heeft gekregen.

In ere hersteld Driesselken (foto: Alain Devreese)

Vanaf knooppunt 47 neem je een
nieuw aangelegd, onverhard fietspad
naar knooppunt 48 . Je rijdt er onder
meer over een nieuw brugje over de
Oude Kale… een landschappelijk erg
mooi stukje fietsplezier! In dit gebied
zijn Natuurpunt De Ratel Nevele en
Natuurpunt Lovendegem samen actief
en beheren ze verschillende hooilanden
in samenwerking met bioboerderij De
Zwaluw uit Lovendegem.

Na knooppunt 48 volgt 55 en
passeer je Hoeve De Oude Kale (eet- en
drankgelegenheid in een mooi decor)
en de molen van Vinderhoute (Van
Vlaenderensmolen). Maak net voorbij
de hoeve zeker ook even tijd om een
ommetje te maken door het natuurgebied
Molenmeers (zie infobord links langs de
weg). Dit gebied is vrij toegankelijk.

Van knooppunt 55 gaat het over 54
naar 51 . Je rijdt hier door het dorpje
Vinderhoute met zijn fraaie SintBavokerkje uit 1855. In de buurt zijn ook
nog enkele oude 18de-eeuwse huisjes
te bewonderen. Vlak voor knooppunt
51 kom je langs het natuurgebied
Durmmeersen, eigendom van het
Agentschap voor Natuur en Bos. Het
gebied is vrij toegankelijk. Van achter
de vogelkijkwand kan je watervogels
bekijken zoals fuut, meerkoet en
kuifeend.
Aan 51 sla je rechtsaf naar het kruispunt
van de Gentse Ringvaart en het kanaal
Gent-Brugge. Je volgt nu een tijdje het
kanaal Gent-Brugge. Aan de achterzijde
van de Durmmeersen wordt de Oude
Kale via het Duivelsputgemaal onder het
kanaal richting Kluizen doorgepompt.
Je rijdt hier verder tussen Oude Kale
en kanaal naar 53 , 54 en terug naar
knooppunt 55 . Aandachtige kijkers zal
het opgevallen zijn dat hier een groot
aantal kastelen en parken te vinden is,
imposante getuigen van het (letterlijk en
figuurlijk) rijke verleden van de streek.
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