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Hengelen naar 
het verleden 
van Boekhoute

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 7 km. Volg het kaartje, de wandelknooppunten of download de 
gps-tracks op www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel. Je kan parkeren op de markt van Boekhoute.

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

Met dank aan Daniel Acke
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 3 In een klein stationnetje
Aan je rechterkant zie je nog een restant van de 
oude spoorlijn: het station van Boekhoute, dat is 
aangesteld als bouwkundig erfgoed en momen-
teel als woning dienst doet.
Spoorlijn 55A liep van Zelzate tot het station van 
Eeklo en werd aangelegd in 1871. De lijn was een 
kort leven beschoren: amper 100 jaar later werd 
ze opgebroken. Vandaag is de lijn bijna volledig 
ingericht als fiets- en wandelpad. De meerwaar-
de voor de natuur is dat langs deze lijn heel wat 
bomen en houtkanten werden aangeplant, waar-
van dankbaar gebruik wordt gemaakt door vo-
gels, insecten en andere dieren. Kortom: het groe-
ne lint langs de spoorlijn is ook een soort weg 
voor wilde dieren geworden.

Het dorpscentrum van Boekhoute is gelegen op 
een natuurlijke hoogte van ongeveer 5 meter. De 
getijden waren hier lang voelbaar en verschil-
lende overstromingen zorgden vanuit de Wester-
schelde in de 15de eeuw voor een ware ravage. 
Om dit soort verwoestende natuurrampen in de 
toekomst te vermijden, werd in de 15de eeuw de 
Landdijk (later Graafjansdijk genoemd) aange-
legd vanaf Bentille over Boekhoute naar Neder-
land, richting Terneuzen. Dat is maar liefst 25 kilo-
meter.

 1 Een vissersdorp verdient  
een bezoekerscentrum
Een vissersdorp op meer dan 15 kilometer van de 
Westerschelde, het lijkt onwaarschijnlijk. Maar tot 
halverwege de 20ste eeuw kwam de Braakman, 
een oude zijarm van de Westerschelde, veel ver-
der dan nu. De vissers voeren vanuit het noor-
den van Boekhoute naar de zee. Eén van de mo-
numenten die deze herinnering tastbaar maakt, 
is de vissersboot BOU8, die eigenlijk BOU6 heet-
te, vroeger beter gekend als ‘de Hengst’ en ook 
wel ‘Kamiel’. Enfin, het verhaal is te ingewikkeld om 
hier uit de doeken te doen, maar op www.bou8.be 
vind je het volledige verhaal. Op www.vliet.be 
vind je filmpjes en foto’s van de vroegere haven. 
Ook in het bezoekerscentrum (ook wel het Vis-
serijmuseum) vind je een antwoord op al je vra-
gen over het verleden van dit vissersdorp. Het 
ligt langs deze wandeling (Boekhoutedorp 3).  
www.meetjesland.be/bezoekerscentrum-boekhoute.

 2 Mijn vlakke land, mijn vogelland?
Hier wandel je in een uitgestrekt landbouwge-
bied. Vroeger werden de poldergronden van As-
senede en Sint-Laureins veel minder intensief en 
veel kleinschaliger bewerkt, zodat er nog plaats 
was voor greppels, nattere delen en ruige randen. 
Het feit dat in de grootschalige landbouw bijvoor-
beeld steeds vroeger wordt gemaaid en de ak-
kers genivelleerd en opgehoogd zijn, zorgt ervoor 
dat broedvogels zoals de grutto of kievit geen 
kans krijgen om zich voort te planten. Onze ak-
ker- en weidevogels zijn nochtans onlosmakelijk 
verbonden met landbouwgebieden, maar kun-
nen het tempo van de opschaling in de voorbije 
decennia niet volgen. Onder meer door waarde-
volle, historische graslanden aan te kopen en ze 
gratis ter beschikking te stellen van lokale veete-
lers, probeert Natuurpunt dat soort polderland-
schappen (erfgoed!) te vrijwaren en de biodiver-
siteit opnieuw op te krikken.

 4 Den draad
Op deze plek start een andere interessante wan-
deling, die je langs ‘Den Draad’ leidt, een elek-
trische versperring van Knokke tot voorbij Zelza-
te die tijdens WOI moest voorkomen dat Belgen 
naar het vrije Nederland zouden vluchten. Zo’n 
1000 mensen lieten het lieven in de ‘Dodendraad’ 
Je kan de wandeling downloaden op www.rou-
ten.be/draad-wandelroute.
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