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Bellebargiebos en Lembeekse Bossen: 

klassieker 
met mogelijkheden

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 medewandelaars. 
Deze lus is een goeie 5 km. Volg het kaartje of download de gps-tracks op www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel. Je kan starten op twee plaat-
sen: parking Lembeekse Bossen (Tragelstraat, Lembeke) of in de buurt van Bellebargiebos/Kwadebossen (Bellebargie, Waarschoot-Lievegem).

1 Het Bellebargiebos:  
gaat er een belletje rinkelen?
Voor wie het verhaal van de bel nog niet kent: hier 
komt het in het kort. Op de Burggravenstroom werd 
hout uit het bos naar Gent vervoerd met schuiten. 
Om de aankomst van de platte schuiten of ‘bargies’ 
aan de rand van het bos aan te kondigen, werd 
met een bel gerinkeld. Een andere benaming voor 
dit bos is de ‘Kwadebossen’.

Dit eeuwenoude eiken-beukenbos was tot het be-
gin van de 19de eeuw eigendom van een klooster-
gemeenschap. Typisch in dit bos was het hakhout-
beheer van middelhout: naast het behoud van en-
kele grote bomen, werden hakhoutbomen om de 
acht tot tien jaar kort gezet tot tegen de grond (een 
soort lage knotboom, dus). Het opschietende hout 
was perfect voor het stoken van bakovens, de gro-
te bomen leverden dan weer mooie, rechte stam-
men voor gebouwen en meubels. Om die reden 
werd het bos ook wel de Bakkersbossen genoemd. 
Let eens op de rabatten, gelijkaardig aan die in Het 
Leen en het Drongengoed. Deze ophogingen wer-
den afgewisseld door greppels, zodat men bomen 
op de hoge, drogere stukken kon aanplanten. De 
rabatten zouden dateren uit de 15de eeuw. Na de 
Tweede Wereldoorlog stapte men over op hoog-
houtbeheer, waardoor het bos zijn huidige uitzicht 
kreeg.

En er valt nóg heel wat te vertellen over het Bellebar-
giebos. Het is sinds 2005 ‘bosreservaat’: een status 
die geen enkel ander Meetjeslands bos heeft. Een 
bosreservaat heeft een grote ecologische waarde. 
De soortensamenstelling van boom-, struik- en kruid-
laag is zeer volledig en representatief voor het na-
tuurlijke bostype. In het bos staan meer dan 200 dik-
ke, levende zomereiken met een omtrek van meer 
dan 2,5 meter. Wie biedt meer…? In maart en april 
kan je hier trouwens genieten van een wit tapijt van 
bosanemonen, een typische voorjaarsbloeier. 

Op je wandeling stap je het bos uit (of in, als je van-
uit Lembeke vertrok) via de brug over de Burggra-
venstroom. Die vormt meteen ook de grens tussen 
Waarschoot en Lembeke (Kaprijke).

2 Geboortebos
Kaprijke plant elk jaar een boom voor de nieuw 
geboren kinderen in de gemeente. In verschillen-
de stukken van de Lembeekse Bossen vind je jon-
ge bomen die families hier hielpen planten. Ben je 
op zoek naar inspiratie voor een voornaam? Ga 
eens zoeken op de zuilen die per geboortejaar te 
vinden zijn.

3 Een spelletje kaart
Het Kaartershuizeken op de hoek van de Antwerpse 
Heirweg en de weg naar de parking doet vermoe-
den welke ‘sport’ hier ooit populair was. Maar je kan 
er natuurlijk ook gewoon even uitrusten, picknicken 
of schuilen tegen de regen. Intussen kunnen de kin-
deren ravotten in het speelbos aan de overkant van 
de Antwerpse Heirweg. Deze weg dateert trouwens 
van de Romeinse tijd en werd aangelegd als ver-
binding tussen Brugge en Antwerpen (die toen nog 
nederzettingen waren met een andere naam).

De Lembeekse Bossen liggen op een oost-west ge-
oriënteerde stuifzandrug die ontstond na de laatste 
ijstijd (10 000 jaar geleden), vandaar dat het bos 
zo zandig is. Vondsten van silex in de buurt wijzen er 
trouwens op dat in onze regio 7 000 jaar geleden al 
(nomadische) bewoning moet geweest zijn. In de 
middeleeuwen was het gebied een ‘wastine’, een 
mix van o.a. heide, grasland en bos. De zandgron-
den waren niet vruchtbaar genoeg om aan land-
bouw te doen. In de 19de eeuw, ten tijde van de 
mijnbouw, werd grove den aangeplant om te die-
nen als mijnstutten. Om de biodiversiteit te verho-
gen, wordt het bos sinds een tiental jaar geleide-
lijk omgevormd naar inheems loofbos en stukken 
open heide.

4 De Bevende Hazelaar
Wie kent hem niet? Het verhaal achter deze boom 
kan je ter plekke lezen. Van een hazelaar is ech-
ter geen spoor te bekennen, maar is een linde ook 
goed? De oorspronkelijke boom (ook een linde) 
sneuvelde in 2005, na een lange doodsstrijd.

Met dank aan Natuurpunt Waarschoot

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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