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Fietsen tussen Boer en Bos:

merkwaardige bomen
in en rond Eeklo
Provinciaal domein Het Leen (foto: Ludo Goossens)

In het Meetjesland staan heel wat bomen die het landschap vorm
geven. Een landschap zonder deze bomen kunnen we ons niet
meer voorstellen. Heel wat bomen dragen ook een verhaalmee.
Waarom zijn ze er gekomen en waarom op deze plek? In deze
fietstocht doorkruisen we vier Meetjeslandse gemeentes en twee
bosgebieden, en luisteren we naar wat de bomen op de route te
vertellen hebben.
In het kader van het project ‘natuurlijk
erfgoed in het Meetjesland’ ontwikkelde
BOS+ in samenwerking met heel wat
Meetjeslandse organisaties vijf nieuwe
wandelroutes en één fietsroute. In de
routes worden typische elementen van
het levend erfgoed in de regio in de
kijker gezet. Deze tonen hoe oude en
nieuwe praktijken uit het Meetjesland
de streekidentiteit in grote mate bepaald
hebben (en nog steeds bepalen!).
Bovendien illustreren ze hoe nauw
landbouw en natuur(beheer) met elkaar
verbonden zijn. Zo kregen alle routes als
overkoepelende naam ‘tussen boer en
bos’ mee. Alle routes en (een beknopte
versie van) deze fietsroute vind je op
www.tussenboerenbos.be.

Start en bereikbaarheid
De route start in provinciaal domein Het
Leen (Gentsesteenweg 80, Eeklo). Ben je
met de wagen? Er is een ruime parking.
Met de fiets op de trein? Het is vlakbij!
Volg de fietsknooppunten langs de
spoorlijn richting 98 – 58.

Fietsroute
Afstand: 36 km
Bewegwijzering: volg de routenummers
van het Fietsnetwerk Meetjesland:
Infopunt A - 57 – 58 – 3 – 5 – 11
– infopunt B - 78 - infopunt C – 77 –
infopunt D – 69 – 66 – infopunt E – 64
– 74 – 79 – 84 – 87 – infopunt F – 99 –
94 – (richting 96 maar afwijking via rond
punt Tieltsesteenweg) – infopunt G
– infopunt H – 55 – 57
Ter hoogte van de Lembeekse Bossen
(tussen 78 en 77) fiets je een stukje op
onverharde bospaden.
Je kan de gps-tracks
van de route downloaden op
www.tussenboerenbos.be
(klik op de kaart) en
www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel.

A. Het Leen
en zijn arboretum
(Gentsesteenweg 80, Eeklo)
Provinciaal domein Het Leen was
oorspronkelijk een moerassig bosgebied
met prachtige elzenbroekbossen.
Er leven in het gebied meer dan 3.000
verschillende soorten dieren, planten en
zwammen. De imposante dreven met
beuken en eiken geven Het Leen een
unieke aanblik. De oude, monumentale
bomen in Het Leen zijn belangrijk voor
onder meer vleermuizen en bosuilen, die
de holtes van de bomen gebruiken om
in te schuilen of te broeden. Opvallend
aan Het Leen zijn de rabatten: de hoger
gelegen stroken met daartussen grachten
in het bos, in de 18de eeuw in opdracht
van gravin Maria-Theresia aangelegd.
Boven op de rabatten werden bomen
aangeplant die gevoeliger zijn voor natte
voeten.
Naast de parking van Het Leen vind je
een indrukwekkend arboretum. Het staat
boordevol speciale bomen. Zo zijn hier
verschillende sequoia’s te bewonderen.
Dit zijn geen inheemse bomen en kunnen
vlug uitgroeien tot gigantische reuzen.
De grootste staat in Californië, heeft een
stamomtrek van 31 meter en is 85 meter
hoog!
Alle info op www.hetleen.be

Beukendreef in Het Leen (foto: Filip Van den Bossche)
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B. De Bevende Hazelaar
(Meistraatje, WaarschootLievegem)

a
Va
rtk
an
t

Een boom die niet kan ontbreken op
onze route is natuurlijk ‘De Bevende
Hazelaar’, een bekend stukje erfgoed
in het Meetjesland. Het verhaal achter
deze boom kan je hier ter plekke lezen.
Eigenlijk is het helemaal geen hazelaar
maar een linde, ook wel (tril)linde
genoemd. De oorspronkelijke Bevende
Hazelaar was ook een linde en sneuvelde
in 2005. Sindsdien staat de jonge, huidige
‘Bevende Hazelaar’ hier.
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De Lembeekse Bossen (foto: Ludo Goossens)
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Wie Lembeeksers Bossen zegt, zegt zand.

99

G
Geen wonder: het bos ligt knal op de
zandrug Gistel-Maldegem-Stekene.
De zandgronden zijn niet50
vruchtbaar
genoeg om aan landbouw te doen. In
55
de middeleeuwen was dit gebied dan
eg
nsw
e
k
i
ook een zogenaamde ‘wastine’: een
Le
aat
Murkelstr
mozaïek van graslanden, droge en natte
STA
heide, moeras, bos en struweel. Ten
RT
tijde van de mijnen (19de eeuw)51
werd
het gebied massaal beplant met grove
A 57
den: grenenhout was het beste hout
om de gangen van de steenkoolmijnen
mee te stutten. Door de sluiting van
de mijnen verloren de grove dennen
hun economisch nut en werden de
N499
Provinciaal Domein
Lembeekse Bossen een wel erg monotoon
Het Leen
dennenbos.
54
Om de biodiversiteit te verhogen, wordt
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van Lembeke was. Niet toevallig, want
deze mutatie van de gewone beuk wordt
vaker aangeplant op kerkhoven. De
mutant van de beuk ontstaat door een
gebrek aan vezelstructuren bij de groei.
Op die manier zijn de jonge scheuten
niet sterk genoeg om rechtop te groeien
en gaan ze treuren. De mutant werd een
populaire cultuurboom in Europa.
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De knoteiken aan de Huysmanhoeve (foto: Filip Van den Bossche)
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Het streekcentrum De Huysmanhoeve
ademt het Meetjeslandse
landbouwverleden. Je vindt hier enkele
prachtige bomen. Langs de toegangsdreef
naar de parking staan vier knoteiken.
Ze zijn minstens 75 jaar oud. Vóór het
gebouw is een hoogstamboomgaard met
streekgebonden en oude fruitrassen.
Je kan in de cafetaria terecht om even
uit te blazen met een streekgebonden
drankje. Daarnaast kan je op de
hoeve ook de nationale sport van het
Meetjesland beoefenen: krulbollen.
Ontdek in de expositieruimte van de oude
hoeve het verleden van deze site.
Check de openingsuren op
www.huysmanhoeve.be, want de hoeve is
enkel open tussen 1 april en 1 oktober.
In Eeklo moet je even opletten. Rij
niet naar 96, maar sla aan de rotonde
af richting Ursel (Tieltsesteenweg). Aan
de eerste lichten sla je links af naar de
Moeie. Zo’n 50 meter verder vind je aan
je rechterkant infopunt G.
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(foto: Bos+)

G. De Moeiakker
(Moeie 49, Eeklo)
E. Kastanjes in Bassevelde
Een dubbele rij van elk maar liefst 23
paardenkastanjes zorgt voor de groene
long in het centrum van Bassevelde.
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Zoek naar een slag aan de rechterkant
van de weg: dit is de weg naar deze
hoeve. De Moeiakker is een CSA-boerderij
die werkt volgens het CSA-principe:
Community Supported Agriculture.
Mensen uit de buurt kunnen lid worden
van deze boerderij door een bijdrage te
betalen. In ruil daarvoor kunnen ze het
jaar rond biologische groenten komen
oogsten op de velden. Bovendien werken
deze boeren met respect voor de natuur.
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Ga gerust eens kijken, Mauri en Simon
geven je graag wat uitleg. Op de website
www.tussenboerenbos.be vind je ook een
filmpje van deze jonge boeren.
Om de route te vervolgen: rij verder
richting station (rechtsaf vanaf de
boerderij).

H. Het Beukenhof
(Zuidmoerstraat 138, Eeklo)
In het centrum van Eeklo staan enkele
mooie bomen. Je passeert aan je
linkerkant de site De Zuidkaai, ook wel
het Beukenhof genoemd. En dat is niet
toevallig! Hier staan twee fraaie, oude
beuken. De ene is te bewonderen vanaf
de straatkant. Tijdens de openingsuren
kan je op de site om ook de tweede, nog
imposantere boom te bewonderen.
Rij even verder in de Zuidmoerstraat de
Dullaert in en volg knooppunt 55.
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Beuk in het Beukenhof (foto: Filip Van den Bossche)

Tine de Kezel, projectmedewerker BOS+ - herwerkt en aangevuld door Gaea Rysselaere,
met dank aan Filip Van den Bossche.

Deze route kwam tot stand met de steun van Natuurpunt en Partners Meetjesland,
Toerisme Meetjesland, Pasar, Plattelandscentrum Meetjesland, COMEET, Regionaal
Landschap Meetjesland, Plattelandscentrum Meetjesland, Landelijke Gilden,
Landschapspark Drongengoed
Mede mogelijk gemaakt door

F I E T S RO U T E

Eeklo

In het Meetjesland staan heel wat bomen die het landschap vorm gev
waarvan we hun afwezigheid ons niet meer kunnen voor de geest hale
Heel wat bomen dragen ook een verhaal met zich mee. Waarom zijn ze
gekomen en waarom op deze plek? In deze fietstocht doorkruisen we v
meetjeslandse gemeentes, twee bosgebieden en luisteren we naar wat
bomen op de route te vertellen hebben…
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De Moeiakker, Eeklo
(Moeie 49, 9900 Eeklo)

35,5 km

Let op! Tussen knooppunt 94 en 55 wijken we even af van de knooppuntenroute. Ga op de markt niet rechtdoor richting collegestraat m

om nog even op de markt te blijven en uiteindelijk op de Koning Albertstraat terecht te komen. Aan het rondpunt ga je rechtdoor en kom

schootstraat. Die blijf je volgen tot je linksaf kan in het Mandeweegsken, deze weg gaat uiteindelijk over in de Korte Moeie en Moeie. Net

met de Tieltstraat vind je de afslag naar CSA-boerderij De Moeiakker. Van daaruit ga je op de Moeie naar rechts tot je op knooppun
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