Traag op weg in Belzele
Foto: Arvid De Dapper © de ProMeet
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Met deze rubriek nodigen we iedereen uit om op pad te gaan. De ProMeet biedt je elke maand een korte wandeling aan in de Meetjeslandse natuur. Een frisse neus halen hoeft immers niet lang te duren! Honden moeten wel steeds aan de leiband, uit respect voor de omgeving
en je medewandelaars. De wandeling start aan de bushalte Belzele Dorp (Evergem). Je kan de gps-tracks van de route downloaden via
www.npmeetjesland.be/natuurgebied/belzele/

Op deze wandeling van 7,3 km (grotendeels langs
autovrije wegen) ontdek je negen trage wegen.
Het verhaal van de trage wegen in Evergem gaat
terug tot 1979. Een groepje jongeren richtte toen de
aandacht op de teloorgang van deze akkerwegels
en bundelde hun bezorgdheden in het boek ‘Kerkwegels, een verleden met toekomst’. Dit leidde er
uiteindelijk toe dat de gemeente de wegels die nog
in gebruik waren begon te onderhouden. In 2007
verzamelden diezelfde inwoners zich opnieuw en
legden de nodige contacten met het gemeentebestuur en met de vzw Trage Wegen. Er werd een
inventaris van de Trage Wegen opgemaakt en een
hoorzitting georganiseerd. Acht wegels zijn afgewerkt, een negende staat in de steigers en nog
eens vier wegels worden binnenkort gerealiseerd.
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1 Je staat nu op de eerste trage weg, de
Steenovenstraat. Alle toegankelijke trage wegen
staan op het stratenplan van Evergem (www.evergem.be/trage-wegen). Op het naambord aan de
weg vind je de oorspronkelijke naam zoals vermeld
in de ‘Atlas der Buurtwegen’ uit de 19de eeuw.
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Je komt uit aan de Lieve, in de volksmond
’t Liefken genoemd. Dit kanaal werd vanaf 1251 gegraven, van het Gravensteen in Gent tot Het Zwin
bij Damme. Gent was toen in volle ontwikkeling en
had een goede verbinding met de Noordzee nodig. De Lieve werd de eerste kunstmatige waterverbinding tussen Gent en de Noordzee, 47 km lang.
Het Zwin verzandde en de Lieve was enkel voor kleinere schepen geschikt, waardoor het nut van de
Lieve afnam. Tot aan de Tweede Wereldoorlog werd
op de Lieve in schuiten wel nog welriekende ‘beer’
(gier) van Gent naar Lovendegem gebracht, om
daar de velden te bemesten. Nu is de Lieve een
idyllische plek voor fietsers en wandelaars. Op het
water valt altijd wel een meerkoet, waterhoen of
een wilde eend te spotten. Een alerte wandelaar
kan zelfs een ijsvogel of een blauwe reiger ontmoeten. Meer info in de brochure ‘De Lieve vertelt’, verkrijgbaar in de Meetjeslandse toeristische diensten.
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Aan je rechterkant zie je op de gevel van een
schuur een schilderij van de Kuitenbergmolen.
Deze staakmolen werd opgericht door de heer van
Vinderhoute in 1591. De molen werd verwoest in
1948 tijdens een zware storm.
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Geniet nog even van het uitzicht, net voor je
terug het dorp in wandelt. ’s Morgens vroeg zingen
vogels hier dat het een lieve lust is. De kleine bosjes en houtkanten in deze omgeving zijn voor dieren wat wegen voor ons zijn.

Gaea Rysselaere is coördinator bij Natuurpunt en Partners Meetjesland,
de regionale koepel voor de Meetjeslandse natuur- en milieuverenigingen.
Lees meer in het tijdschrift ‘Natuur en landschap Meetjesland’ en op www.NPMeetjesland.be.
> gaea@depromeet.be
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Zo kunnen ze van het ene stuk natuur naar het andere reizen. Bovendien kunnen ze er broeden en
schuilen bij gevaar. Vroeger dienden houtkanten
(met vooral veel doornstruiken) ook om het vee
binnen het perceel te houden, maar met de komst
van de prikkeldraad en het vergroten van de landbouwpercelen verdwenen heel wat houtkanten.
Gelukkig vind je hier en daar nieuwe aanplantingen van houtkanten met meidoorn, sleedoorn en
andere waardevolle soorten.
Naast de Gemeentelijke Basisschool is chocolaterie De Naeyer gevestigd (Oosteindestraat 73). De
chocolaterie is al 32 jaar gekend voor de lekkere pralines. In het aanpalende koffiehuis kan je terecht voor een lekkere koffie met een stukje huisgemaakt gebak.
Met dank aan Mia Verschaere
(Interessegroep Natuur Sleidinge)

