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Wandelen tussen veteranen
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. Voor deze wandeling van 6 km volg je het kaartje, of download de gps-
tracks op www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel. Je kan je fiets of wagen kwijt op de parking van Het Leen, bereikbaar via 
Gentsesteenweg 80 in Eeklo. Wist je trouwens dat provinciaal domein Het Leen grotendeels op grondgebied Lievegem ligt?

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

Wees gerust, de enige aanval die je nu nog zou 
kunnen vrezen is die van een hongerige mug of 
teek. Na de wandeling dus toch even checken of 
je geen verstekelingen mee naar huis neemt…

Let straks op de afwisseling van types bos en ook 
van bomen. Je passeert onder andere een Cali-
fornische cypres van meer dan drie meter om-
trek en een stuk bos dat ooit afgeplagd werd en 
waar je de ontwikkeling van braakliggend terrein 
tot bos kan volgen.

 5 Hoog en droog
Je wandelt hier door een oud beukenbestand. 
Let ook op de rabattenstructuur in de percelen 
links. Die zandruggen werden in de achttiende 
eeuw door monniken aangelegd om eiken en 
beuken te laten groeien, want de grond was er 
veel te vochtig voor die boomsoorten. Toen waren 
grote delen van Het Leen immers nog vrij ondoor-
dringbare moerasbossen.

De wandeling start bij de ingang van het bosinfo-
centrum van Het Leen, aan de voet van de uitkijk-
toren. De route brengt je langs minder bekende 
(deels onverharde) paden die een deel van de 
buitenrand van het domein laten zien. Verspreid in 
Het Leen staan heel wat veteraanbomen: monu-
mentale bomen die al generaties mensen over-
leefden. Op de wandeling maak je kennis met en-
kele ervan.

 1 De uitkijktoren
Zin in een pittige start? Beklim dan eens de toren 
en laat je blik dwalen over de boomtoppen. Je kan 
de reuzen er zo uithalen. De bomen rond de uit-
kijktoren zelf maken deel uit van het arboretum. Ze 
komen van nature niet voor in onze streken. Voor-
al de prachtige, kegelvormige Sequoiadendron gi-
ganteum ofwel mammoetboom valt op. De hoog-
ste bomen ter wereld zijn van deze soort.

 2 Rijke geschiedenis
Tussen 1938 en 1972 was Het Leen militair domein. 
De gracht naast de weg die je daarnet volgde, is 
de ringgracht die het militair domein afbakende. 
In die periode werd Het Leen gebruikt als muni-
tiedepot: granaten en bommen werden per trein 
naar hier vervoerd. Het Leen had zelfs een eigen 
spoor. De resterende betonbanen, enkele strakke 
gebouwen en de rechthoekige vijvers in het do-
mein getuigen nog steeds van dit verleden. Het 
pad dat je zonet bent ingeslagen, is nog ouder: 
het was in de dertiende eeuw de verbindingsweg 
tussen Eeklo en Gent, de Oude Zoutweg. Werp op 
het einde van dit pad ook een blik op de prachti-
ge beukendreef aan je linkerkant.

 3 De kastanje
Aan je linkerkant zie je een flink uit de kluiten ge-
wassen tamme kastanje. Het gaat om een meer-
stammig exemplaar, wat natuurlijk meteen voor 
een forse omtrek zorgt. Iets verderop, aan de rand 
van de vijver, staat een monumentale plataan. 
Zet je even op het bankje en geniet van de rust 
aan de kant van deze sterk verlande vijver.

 4 Opgelet: aanvallende dieren
Het pad slingtert tussen de struiken. Dit is nog een 
stukje van de Oude Zoutweg die we daarnet te-
genkwamen. Het is niet moeilijk om je in te beel-
den hoe rovers, wilde zwijnen en zelfs wolven hier 
loerden op argeloze voorbijgangers. 

 6 Het arboretum
In de percelen links en rechts vind je de dikste ei-
ken van Het Leen. Ga iets verderop door het hek 
het arboretum binnen en volg het wandelpad 
naar rechts. Hoewel dit arboretum nog vrij jong is 
(de eerste bomen werden aangeplant in de jaren 
1980) zie je er toch enkele mooie en forse exem-
plaren staan.

 7 Piepjong en toch eeuwenoud
Op de hoofdas aan de parking staat een rij jon-
ge lindes. Jong? Vergis je niet. Deze bomen zijn 
stekken van bomen die al decennialang – zo niet 
eeuwenlang – dorpspleinen, dreven en andere 
markante plaatsen sieren. Een stek is genetisch 
gezien identiek aan de boom waarvan het mate-
riaal genomen is. Dus in zekere zin sta je hier oog 
in oog met de veteranen uit ons landschap.
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Met dank aan Frank Schautteet 
(provinciaal domein Het Leen)


