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In deze rubriek nodigen we je uit om op pad te gaan. De ProMeet biedt je elke maand een wandeling aan in de Meetjeslandse natuur.  
Honden hou je steeds aan de leiband, uit respect voor de omgeving en je medewandelaars. Volg voor deze wandeling van bijna 8 km het 
kaartje of download de gps-tracks op www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel. Parkeren kan aan het begin van de Waaistraat in Eeklo.
Naast bos en bomenrijen vind je hier ook nog enkele wat oude of karaktervolle huizen en tuinen. We nemen je mee langs enkele bomen(rijen), 
die er op dit moment erg kleurrijk bij staan, ideaal om de bladeren eens te bekijken. Sommige bomen staan er wellicht al langer dan de 
Kleemkapel – dus van erfgoed gesproken…

Gaea Rysselaere is coördinator bij 
Natuurpunt en Partners Meetjesland. 

Lees meer in het tijdschrift
‘Natuur en landschap Meetjesland’

en op www.NPMeetjesland.be.
> gaea@depromeet.be
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‘Den ommegank’ van  
de bomen (en kapelletjes)

1  Bos met toekomst
Je start aan het Waaibos, eigendom van stad Eeklo. 
Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem zorgt voor het 
onderhoud. Er ligt nog geen officieel wandelpad 
in het bos, eerst moeten nog enkele beheerwer-
ken uitgevoerd worden. Zo werd onlangs een strook 
dennen langs de Waaistraat gekapt. Deze winter 
planten vrijwilligers samen met leerlingen van het 
College ten Doorn hier inheemse loofbomen aan, 
zodat een gevarieerde bosrand ontstaat. 
Wil je graag meehelpen? Steek op zaterdag 19 
november (10-12u of 13-16u) je spade in de grond! 
eeklo-kaprijke-evergem@NPMeetjesland.be 

In de 18de eeuw was het Waaibos een stuk groter, 
zo blijkt uit historische kaarten. Stroken ten westen 
en ten oosten van het huidige bos waren toen ook 
bos. Natuurpunt en stad Eeklo werken aan het (op-
nieuw) uitbreiden van het natuurgebied Sint-Jans-
bos/Waaibos. Ten zuiden van de Waaistraat ligt  
nog een stukje bos, dat samen met het waterpro-
ductiecentrum De Waai eigendom is van De Vlaam-
se Waterweg. Deze regio is immers waterwingebied: 
het water wordt opgepompt als drinkwater en komt 
uiteindelijk in onze kop koffie of thee terecht.

2  Iets over eiken
Links vind je een dubbele rij populieren, rechts 
staan eiken. Het blad heeft een golvende rand, dus 
je hebt met zomereik of wintereik te maken. Het 
blad van de zomereik heeft een heel kort steeltje, 
terwijl het steeltje van de eikel zeer lang is. Bij de 
wintereik is het precies omgekeerd. Dus, wat denk 
je…? Eiken zijn karakterbomen. Hier zie je jonge 
en iets oudere exemplaren bij elkaar. Die ruwe stam, 
de vorm van de kruin, hoe ze schuin of kloek recht-
op staan: ze lijken elk hun eigen temperament te 
hebben. Op verschillende stukken van deze wan-
deling staan nieuwe aanplantingen van zomerei-
ken. Hopelijk kunnen ze ook uitgroeien tot prach-
texemplaren zoals hier.

3  De kwetsbaarheid van bomenrijen
Rechts staan enkele prachtige rijen knotwilgen 
langs de gracht. Typisch, want wilgen hebben 
graag natte voeten. Aan de andere kant van de 
weg staan essen. Die hebben het overal in Europa 

moeilijk, onder meer door de essentaksterfte, ver-
oorzaakt door een Aziatische schimmel. Meestal 
wordt bij bomenrijen voor één soort gekozen. Dat 
maakt de bomen erg kwetsbaar als een schimmel 
of insect zich specialiseert in die ene boomsoort. 
Aan de verwarrende splitsing iets verderop volg je 
wandelknooppunten 18-31.

4  Een schietgebedje onder de bomen
Net voor je aan de Kleemkapel komt, zie je aan je 
linkerkant beuken, lindes en een plataan. De linde 
associëren we al eeuwenlang met heilige plekken 
en plaatsen waar mensen vergaderden. De linde 
staat symbool voor liefde en trouw, maar werd vroe-
ger ook gebruikt als grensboom om de perceels-
grens aan te geven. De Kleemkapel is een begrip 
in en rond Kaprijke. Heel wat passanten komen in 
deze 19de-eeuwse kapel een kaarsje branden voor 
een dierbare. De ommegang met 15 bedevaart-
kapelletjes worden sinds 2019 één voor één geres-
taureerd. Op deze wandeling komen we het groot-
ste deel ervan tegen.

5  Kastanjes voor Jezus
Wil je alle bedevaartkapelletjes volgen, dan moet 
je hier afslaan. Wil je nog wat bijleren over bomen, 
dat ander soort erfgoed, dan volg je het hobbeli-
ge kiezelpad rechtdoor. Iets verderop ligt een per-
ceel met daarop onder meer tamme kastanje, een 
vreemde plek voor deze boom. Hoewel oorspron-

kelijk afkomstig uit het Middellandse Zeegebied, is 
de tamme kastanje al goed ingeburgerd in ons 
land. Deze boom werd vooral door de Romeinen 
verspreid rond de periode van Jezus’ leven. De kas-
tanjes (herkenbaar aan het ‘kuifje’) zijn dan ook 
heerlijk in brood of puree. De wilde kastanje is wel 
inheems, maar helaas niet eetbaar (de vruchten 
hebben geen kuifje).

6  Test je kennis
Wil je je bomenkennis bijspijkeren, dan moet je hier 
even halt houden. In het bosje links staan zomereik 
en Amerikaanse eik naast elkaar, maar ook beuk, 
els en wilg. Enkele algemene boomsoorten vind je 
op www.natuurpunt.be/pagina/herken-jij-deze-bo-
men. Wat een contrast met het lege landschap 
iets verderop… Laat ons wat meer haagkanten en 
struiken aanplanten. Meidoorn, kardinaalsmuts en 
co: ze zijn een schuilplaats voor kleine dieren en 
verrijken het landschap.

En zo heeft elke boom, net als elk kapelletje, zijn ver-
haal. Dus laat ons bidden voor wat meer respect 
voor bomen…
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