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Op de rand van 
de Lembeekse
stuifzandrug

In deze rubriek nodigen we je 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 medewande-
laars. Deze wandeling van 7 km start aan het Bellebargiebos, overgang Oostmoer-Bellebargie, Waarschoot-Lievegem (beperkte parkeergele-
genheid). Volg de wandelknooppunten of download de gps-tracks op www.NPMeetjesland.be/fi etsenwandel.

Warande

Eeklostraat

Eeklostraat

Hoge Zandweg
Burggravenstroom

Hoge Bosstraat

Antwerpse Heirweg

Tragelstraat

Oostveldstraat

O
ostm

oer

M
eist

ra
atje

2526

24
21

19

˿20

˿

Bos

Akker

Wandellus

Startpunt

wandelknooppunt24

De Lembeekse Bossen zijn intussen genoegzaam 
bekend. Maar de rand van een bos is vaak even in-
teressant. Bovendien heb je hier meer kans op een 
ontmoeting met pakweg een ree, een haas of een 
buizerd. Alles eens van een afstandje bekijken kan 
verhelderend zijn. Hier gaan we voor een brok land-
schapsgeschiedenis en een beetje natuurstudie.

Bellebargiebos, what’s in a name?
Dit eeuwenoude eiken-beukenbos ligt ten zuiden 
van de Burggravenstroom, waarlangs vroeger hout 
werd vervoerd naar Gent. De aankomst van de plat-
te schuiten (bargies) werd met ‘belgerinkel’ aange-
kondigd, vandaar ‘Bellebargiebossen’. Men spreekt 
ook wel van de Bakkersbossen (toen het hakhout 
werd gebruikt voor bakkersovens) of van de Kwade-
bossen. Bij natuurliefhebbers is het bos bekend om 
zijn paddenstoelenrijkdom. Oktober is daarom de 
ideale maand om het bos te bezoeken.

’t Stui�  in Lembeke
Na de laatste ijstijd (tot ongeveer 10 000 jaar gele-
den) ontstond een landduinenrij die zich uitstrekte 
van Brugge tot Antwerpen. In onze regio is de ‘stuif-
zandrug Maldegem-Stekene’ een begrip. Richting 
knooppunt 19 loop je echt op de rand van deze 
stuifzandrug. Je kan het hoogteverschil van enkele 
meters zeer duidelijk waarnemen. Links zie je de la-
ger gelegen natte gronden die vroeger ooit moeras 
zijn geweest en rechts de hoger gelegen arme, dro-
ge zandgrond. Grote delen van de Lembeekse Bos-
sen bestaan uit grove den. Ze werden ooit aange-
plant om de mijngangen van de steenkolenmijnen 
te stutten. De laatste jaren worden veel van die den-
nen vervangen door inheemse loofbomen zoals zo-
mereik, berk en wilde lijsterbes. Dat verhoogt de bio-
diversiteit in het bos.

Het Scheutbos, moeilijk geval
De Hoge Zandweg heeft zijn naam niet gestolen. Je 
loopt hier trouwens op de grens van Waarschoot, 
Eeklo en Lembeke. De linkse bomenrij van zomerei-
ken werd eind de jaren negentig aangeplant door 
Natuurpunt Waarschoot en vormt nu een prach-
tig groen lint in het open landschap. Rechts ligt het 
Scheutbos. Dit bos is voor een groot deel verkaveld. 
Omdat het bos als bestemming ‘woonparkgebied’ 
heeft (waarin bebouwing onder bepaalde voor-
waarden toegelaten is), kan het momenteel niet 
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worden beschermd als bos. Natuurverenigingen 
pleiten er al meer dan 20 jaar voor dat het natuur-
gebied wordt, omdat het Scheutbos een prachtige 
stapsteen vormt tussen de Lembeekse Bossen en 
Het Leen. Onlangs kocht het Agentschap voor Na-
tuur en Bos een deel van het Scheutbos, een stap 
in de goede richting.

De Moerkes: nat en kleurrijk
Doe een klein ommetje om de Moerkes te ontdek-
ken. Dit natuurgebied werd in 2009 door het toen-
malige gemeentebestuur van Waarschoot aange-
kocht. Natuurpunt Waarschoot zorgt voor het be-
heer. Het natte grasland is doorsneden met gracht-
jes en omzoomd met een houtkant en enkele poe-
len. In natte periodes buffert het lager gelegen ge-
bied regenwater, zodat omliggende wijken van wa-
teroverlast gespaard blijven. Ga even het knuppel-
pad op, naar de kijkwand. Met een verrekijker kan 
je het gebied vanaf hier afspeuren naar vogels. Mis-
schien zie je wel een watersnip of een haas? In de 
lente kleurt het grasland wit-roze, om vervolgens te 
transformeren naar een geel en paars tapijt. Kort-
om: in dit bescheiden natuurgebiedje valt altijd 
iets te zien. 
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De am� bieëntunnels van de Bellebargie
Let eens op de drie paddentunnels die je op je te-
rugweg dwarst. Ze werden bij de vernieuwing van 
de straat eind de jaren negentig aangelegd. De 
padden houden hier immers ieder jaar in de twee-
de helft van februari hun trek. Vanuit hun overwinte-
ringsplaatsen in de akkers rechts van de weg gaan 
ze naar hun paaiplaats in de vijvers van De Reu’s 
Wallen achter de huizen aan je linkerkant. Natuur-
punt plaatst elk jaar een geleidingswand naar de 
in- en uitgang van de drie tunnels, zodat de pad-
den op een veilige manier de straat kunnen ‘on-
der’steken.

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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Met dank aan Paul Vandenbossche (Natuurpunt Waarschoot)
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Foto: © www.ludogoossens.be
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