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STREK DE BENEN

Beschrijving  
van de route
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.

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.

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

Landmaatschappij) en die een mooie 
hoogstamboomgaard, veedrinkpoel en 
rustbank cadeau heeft gekregen.

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.

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  

Priesteragemeers, educatief natuurgebied in Landegem 
(foto: Alain Devreese)
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In ere hersteld Driesselken (foto: Alain Devreese)
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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’.
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De Van Vlaenderensmolen is prominent aanwezig in het landschap (foto: Lindsay De Decker)

Neem deel aan onze activiteiten  
en werkdagen in de Kalevallei:  
https://deratel.wordpress.com

DOE  
MEE

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.

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

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.




