Wandelen in de Scheldemeersen te Zingem

Een wandeling langs onverharde veldwegen door de akkers en meersen en langs de Schelde
met zijn afgesneden meanders. Geen steile klimpartijen dus. Natuurbeleving in de 2
natuurgebieden ‘Kleinmeers’ en ‘Grootmeers’.
Start en parking: Parking aan het kerkhof, Kerkhofstraat of in de Peperstraat te Zingem.
Bereikbaarheid: met de trein tot in Zingem of de lijnbus 47 Zingem-Oudenaarde en 84 Zingem,
belbus 485 Zingem-Oudenaarde.
Toegankelijkheid: Goede waterdichte wandelschoenen want voor bijna 100% onverharde,
soms slijkerige wegen. De knuppelpaden leiden je over de natste stukken.
Afstand: 9,5 km
Knooppuntenvolgorde: kerkhof-U3-U7-U8-U4-P4-P3-P7-P8-P1-P3-P4-U4-U8-U7-U5-kerkhof.
Voer de update ‘Asper-Zingem’ op je kaart aan alvorens je wandeling te starten.

Wandelbeschrijving:
We nemen de onverharde weg om het kerkhof heen. Na een bocht naar links en rechts komen
we na 300 m aan het ‘Meuleken ’t Dal’ (weetje A). We volgen het pad verder en na 100 m
(U3) slaan we rechts af. We lopen nu in een open kouterlandschap. We blijven na 200 m (U7)
rechtdoor wandelen. Het pad gaat in licht dalende lijn naar de Scheldemeersen. Rechts zien
we de kerktoren van Zingem. Na een bocht naar links en twee keer naar rechts slaan we na
bijna 100 m (U8) naar links af. 200 m verder terug een bocht naar links en rechts (U4). Na 200
m stappen we de Dijkstraat (weetje B) over. Enkele meters verder kunnen we even uitrusten
op een houten bank met het opschrift ‘Een wannelapper vlecht en herstelt wannen met
wissen of wijmen gekweekt in wijmen of wiedauwen’ (weetje C). Een houten brug loodst ons
over de ‘Coupure’ of ‘Moerbeek’. Vanaf hier wordt het landschap geslotener met een
afwisseling van hagen, opgaande populieren en knotwilgen die de weiden omboorden. Na 200
m (P4) naar rechts en direct links. 100 m verder (P3) rechtdoor en dit kronkelend pad blijven
volgen tot aan Schelde. Ondertussen geeft het infopaneel ‘water in het landschap’ ons info
over de planten, dieren en het landgebruik in dit waterrijke gebied van de Kleinmeers (weetje
D). Een knuppelpad leidt je door dit nat gebied tot aan de Schelde (P7). Hier zien we links de
waterstuw van Asper. Onze weg leidt ons naar rechts, langs het onverharde pad naast het
geasfalteerde jaagpad langs de Schelde. Links van ons vloeit de rechtgetrokken Schelde, rechts
van ons liggen de lager gelegen ‘Kleinmeers’ met enkele waterpartijen die de restanten zijn
van kleiwinningen en een Scheldemeander. Na ongeveer 1 km komen we aan knooppunt P8
(kruispunt met de Damstraat). Een infopaneel verschaft ons info over enkele watervogels die
je in deze natte weiden kan waarnemen. We blijven rechtdoor wandelen en 400 m verder
(juist na het infobord over het inrichtingsplan Meilegem-Zingem) verlaten we het wandelpad
(we slaan rechts af) en na een draaimolentje volgen we de buitenrand van de oude
Scheldemeander ‘Mesureput’. Rechts van ons zien in de verte terug de kerktoren van Zingem.
Waterplanten als gele plomp, watermunt, riet en lisdodde fleuren deze meander op. Wanneer
we terug aan de Schelde komen kunnen we eventueel nog eventjes rusten op de rustbank.

We vervolgen onze weg naar rechts, langs de Schelde. Rechts van ons zien we al het reservaat
Grootmeers. 100 m voor de Zingembrug slaan we het onverhard paadje rechts in. Links van
ons een nat hooiland met poel waar groene
kikker en Meerkoet voor hun voortplanting
zorgen. Aan het einde van dit paadje (voor
de betonnen brug) slaan we rechts af en
direct 100 meter verder terug rechts af en
volgen de onverharde weg tot aan ingang
van het natuurreservaat ‘Grootmeers’
(weetje E). Via een klaphekken komen we
in dit gebied, we volgen het pad rechtdoor.
Na een 200 m komen we aan een infobord
dat ons info verschaft over het beheer van
de Grootmeers. Een knuppelpad leidt ons
naar de overkant. We volgen nu de weg tot
knooppunt P2: na 100 meter naar rechts, 200 m verder aan T-kruispunt met knuppelpad, naar
links, aan volgende T (200 m verder) rechtsaf. 300 m verder komen we aan het kruispunt met
de Damstraat (weetje F Stuivenberg, voormalig café).
*Wie hier zijn wandeling met één km wil inkorten kan hier links afslaan en de Damstraat
blijven volgen. Onderweg zie je rechts het Wannelappersbos, aan de twee volgende
kruispunten rechtdoor (Omgangstraat en Kwaadstraat) en voor huisnummer 27 rechtsaf
(Kerkhofstraat) tot aan het kerkhof.
Wie het onverhard wil houden gaat rechtdoor en na 600 m (P3) slaan we linksaf en 100 m
verder
(P4)
linksaf.
We
herkennen
algauw
ons
wandelpad want we wandelen
nu in tegengestelde wijze van in
het begin van onze wandeling.
We
volgen
dus
achtereenvolgens
de
knooppunten U4-U8-U7. Aan U7
(dit is het knooppunt ongeveer
300m voor Meuleke ’t Dal) slaan
we links af en volgen de mooie
onverharde weg zo’n 400 m tot
aan de Kwaadstraat (U5). We
slaan rechts af en voor
huisnummer
27
rechtsaf
(Kerkhofstraat) tot aan het kerkhof.

WEETJES
Weetje A:

In de Amelotstraat te Zingem is het Meuleken ’t Dal een opvallende
verschijning in het landschap. De molen is een kleine staakmolen op
hoge teerlingen (vier stenen 'blokken') die functioneerde als
korenmolen. Vlak voor de molen staat nog steeds een kleine en lage
molenaarswoning. De molen dateert waarschijnlijk uit de 14de eeuw
en was zo goed als zeker eigendom van de Gentse Sint-Baafsabdij.
Sedert de jaren 1980 had de molen nauwelijks nog gedraaid. In 2001
startten daarom de eerste grondige herstellingswerken. De molen
werd toen draaivaardig gemaakt.

Weetje B.
De Schelde was tot eind de 19de eeuw een kronkelende rivier. De natuurlijke lussen die er
gevormd werden noemt men meanders. Al van oudsher werd deze rivier gebruikt om o.a.
bouwstenen te vervoeren. Denk bijvoorbeeld aan de Doornikse kalksteen die in vele oude
gebouwen verwerkt is. Maar de Boven-Schelde (= de rivier van de bron, te Saint-Quentin in
Frankrijk, tot Gent) was lang geen gemakkelijke rivier om op te varen door de aanwezigheid
van zandbanken, de vele meanders en een diepgang van soms minder dan één meter. In de
buurt van steden werden aan de oevers vanaf de Middeleeuwen houten oeververstevigingen
(horden) aangelegd. Om de Schelde beter bevaarbaar te maken werd ze vanaf de tweede helft
van de 19de eeuw op vele plaatsen rechtgetrokken door meanders af te snijden en werd de
rivier verdiept en verbreed. Ook de oevers werden verstevigd met stenen of beton. Alzo
ontstond een gekanaliseerde rivier die ’s winters niet meer buiten haar oevers trad. De
vroegere meanders werden grotendeels afgesloten van de huidige Schelde. In de directe
omgeving zijn dit de ‘Mesureput’ en de oude Scheldebocht aan de Kaaihoeve te Meilegem die
in 1897 van de huidige Schelde werden afgesneden. De ecologische rijkdom van deze
waterpartijen is dikwijls nog goed. Rond 1975 werd de Schelde nog eens verbreed om de
bevaarbaarheid met boten tot maximaal 1350 ton toe te laten.
Toen de Schelde nog niet ingedijkt was trad ze elke winter buiten haar oevers. Daarbij
bezonken de zwaarste (zand)deeltjes vlak naast de rivier en ontstonden er ‘oeverwallen’. De
lichtere deeltjes (leem en klei) werden verder van de rivier weg in de vallei afgezet. Daar
ontstonden de lager gelegen zogenaamde ‘komgronden’. Deze natte zware kleigronden in de
Scheldevallei vormde de basis voor de lage natte weilanden en een open meersenlandschap.
Door deze natte omstandigheden konden ze pas in de late zomer gehooid en achteraf
hoogstens gedurende een paar weken door dieren begraasd worden. Dit waren de ideale
omstandigheden voor het ontstaan van zeer soortenrijke hooilanden.

Uittreksel uit de Ferrariskaart (1777). De centrale groene vlek op de kaart zijn de lage natte
weilanden met het open meersenlandschap. Enkele afwateringsgrachten in het noordelijk
gedeelte zijn aanwezig.
Om de afwatering van deze natte weilanden te bespoedigen werden afwateringsgrachten
aangelegd. Ze worden ook wel ‘leigrachten’ of ‘Coupures’ genoemd. Ze lopen evenwijdig met
de Schelde. Ze werden regelmatig uitgediept of rechtgetrokken om een vlottere afwatering te
bekomen. De Coupure die we hier aantreffen wordt ook de ‘Moerbeek’ genoemd.
De mens probeerde de jaarlijkse overstromingen van de natte weilanden te voorkomen door
het aanleggen van dijken. De Dijkstraat die we hier aantreffen is een landdijk die in 1785 werd
opgeworpen om Zingem tegen de jaarlijkse overstromingen te beschermen. Daardoor treffen
we ten westen van deze dijk een open kouterlandschap aan. Het gebied tussen de Schelde en
deze landdijk bleef jaarlijks in de winter overstroomd worden en behield een open
meersenlandschap.

Topografische kaart van het NGI (1873): Hier merken we een duidelijk verschil op tussen het
open kouterlandschap ten westen van de landdijk (aangeduid door de rode pijl) en het open
meersenlandschap ten oosten van de landdijk. Merk ook op dat de coupure (hier als
‘Leeybeek’ aangeduid, blauwe pijl) en de verschillende afwateringsgrachten al duidelijk
aanwezig zijn.

Op het einde van de 19de eeuw, toen de Schelde rechtgetrokken en bedijkt werd, bleven de
jaarlijkse overstromingen uit. Daardoor evolueerde het landschap hier tussen de Schelde en
de landdijk van een meer open meersenlandschap naar een meer gesloten
’coulissenlandschap’. Het gesloten karakter ontstond door de mozaïek van percelen die
afgeboord werden met knotwilgen, hagen en opgaande populieren.
Weetje C:
Tussen Oudenaarde en Asper werd een groot deel van de klei in de komgronden afgegraven
voor de ambachtelijke productie van Scheldebakstenen. De bovenste halve meter
afgegraven klei werd in veldovens uitgebakken. Op de kaart van 1904 staan deze plaatsen als
‘Briqueterie’ aangeduid. Zie onderstaande figuur (kaart NGI van 1904)

Topografische kaart van het NGI (1904). De plaatselijke kleiwinningen worden als ‘Briqueterie’
aangeduid (zie rode pijlen). Merk ook dat de Schelde rechtgetrokken is waarbij een paar
meanders afgesloten werden.
In de 20ste eeuw werden op de afgegraven percelen populieren aangeplant voor houtwinning
of zijn het nu belangrijke pleister- en broedplaatsen voor watervogels. Maar de ‘uitgebakken’
gronden vormden ook de ideale groeiplaatsen voor het aanleggen van wilgenplantages. In
onze contreien kwam de teelt van wilgentenen (in de volksmond wijmen of wissen genaamd)
tot na WOII voor. De gronden langs de Schelde waren bij uitstek geschikt voor de wijmenteelt.
Wijmen hebben namelijk vochtige grond en veel wind en licht nodig om te groeien. Wind is
nodig want door het voortdurend in beweging zijn worden de wijmen buigzaam en sterk.
Schietwilg en katwilg waren de meest gebruikte soorten omdat deze buigzame twijgen bij
uitstek voortbrengen. Voor het aanleggen van een wilgenplantage, ook wel ‘wijmenier’ of
‘wiedauw’ genoemd, werden 25 tot 30 cm lange stekken in de grond gestoken. De lange
éénjarige twijgen die hieruit groeiden werden in de herfst geoogst en in het daaropvolgende

voorjaar gebruikt om er heel wat gebruiksvoorwerpen mee te vlechten. Vooral allerlei soorten
manden zijn hier in Zingem en de naburige dorpen Asper, Welden en Nederename gemaakt:

linnenmanden, duivenmanden, aardappelmanden, etc. Zingem was gekend omwille van de
productie en herstel van één specifieke mand, de ‘wan’. Een wan is een grote, platte ovalen
mand waarmee het kaf van het koren werd gescheiden door het koren omhoog te gooien en
in de wan terug op te vangen. Zingemse wannen vonden hun weg naar Wallonië en Frankrijk.
Een wan was soms aan herstel toe. Dit gebeurde ook vooral te Zingem. Vandaar dat de
Zingemnaars ook wel ‘wannelappers’ werden genoemd. Het opschrift op de rustbank is een
perfecte samenvatting van een ambacht die hier gedurende vele decennia uitgevoerd werd.
Tegenwoordig is het ambacht van mandenmaker in Vlaanderen zo goed als uitgestorven en
wordt het nog slechts uitgeoefend op kleinschalig, ambachtelijk gebied of als hobby. Vandaag
de dag hebben de mandenmakers zich op een aantal fantasieartikelen toegelegd.
Wijmen of wilgentenen werden overigens niet alleen gebruikt om manden mee te vlechten.
De Romeinen gebruikten vlechtwerkmatten om er hun wegen mee aan te leggen. Al vanaf de
IJzertijd (300 v. Chr.) gebruikte men vlechtwerkwanden voor ijzertijdhuizen en ook tijdens de
Middeleeuwen werden muren van boerderijen gemaakt uit gevlochten wilgentenen die met
leem en stro werden bestreken.
Weetje D:

De Kleinmeers zijn laaggelegen gronden
op of nabij de oude Scheldebedding (zie
kaart NGI 1939). Daardoor zijn ze zeer
drassig en minder geschikt voor de
landbouw. Een deel werd bebost met
populieren, els en wilgen, een ander
deel wordt als weiland gebruikt. De
weilanden
zijn
omgeven
door
knotwilgen en bomen, die zorgen voor
een natuurlijke ontwatering en
schaduwzones voor het vee. De
waterrijke
grachten
herbergen
waterplanten
als
Watermunt,
Waterviolier, Riet en zijn het leef- en
voortplantingsgebied voor Groene en Bruine kikkers en Alpenwatersalamanders.
Waterwantsen als de Schaatsenrijder kun je hier ook aantreffen.

Topografische kaart van het NGI (1939). Hier zie je mooi de opdeling tussen ‘Kleinmeersch’ en
‘Grootmeersch’.
Weetje E:

De Grootmeers was ooit een open
meersengebied van 100 ha. Bij de laatste
verdieping en verbreding van de Schelde
werd hier 19 ha slib opgespoten en daarna
voor akkerteelt gebruikt. In het kader van
landinrichtingsproject Leie en Schelde,
deelgebied Meilegem-Zingem werd in
2003 die 19 ha terug aan de natuur
gegeven. Bij deze natuurinrichtingswerken
werd heel wat grond terug afgegraven (+/10.000 m3). 1 ha werd tot op de
oorspronkelijke kleilaag van de oude
Scheldemeersen afgegraven (tot 180 cm
diepte). Andere gedeelten werden met wisselende diepte afgegraven zodat een gevarieerde
vernattingszone ontstond. Een knuppelpad helpt ons hier doorheen. Neem rustig de tijd om
er de water- en oeverplanten als Poelruit, Griekse alant en Kaardebol te observeren. Ook
watervogels als Blauwborst en Karekiet voelen zich hier thuis. Daarnaast werden er enkele
nieuwe poelen gegraven of bestaande poelen terug uitgediept. Tevens werden de bestaande
afwateringsgrachten heringericht waarbij zowel een variatie ontstond tussen steile en zwak
hellende oevers als in breedte en diepte van de grachten. Langs de randen van het terrein
werden kleine bosfragmentjes aangeplant.

Er ontstond een pioniersvegetatie waarbij spontaan éénjarige planten zich vestigden.
Wanneer we dit spontaan verder zouden laten evolueren bereiken we uiteindelijk een
natuurlijk loofbos. Het beheer van dit waterrijk gebied bestaat erin om een open landschap te
behouden. De Galloway runderen helpen ons hierbij door het gebied jaarrond te begrazen.
Doordat ze met niet zoveel zijn, krijgen enkele struiken en bomen toch de kans om zich
verspreid te vestigen. Van tijd tot tijd wordt bijgestuurd door kleinschalig te maaien of te
kappen. Dit gebeurt door vrijwilligers van Natuurpunt kern Kruisem die het beheer in handen
kregen sedert 2004. Je kan het gebied vrij langs het wandelpad doorkruisen.
Weetje F:
Hoeve Stuyvenberg (Damstraat 6) zie je al minstens op de Vandermaelenkaart (1850)
verschijnen. Het was toen reeds als een herberg aangeduid. Op deze zandlemige
verhevenheid binnen de Scheldemeersen was het hoog genoeg gelegen om ook tijdens de
winterse overstromingen je voeten op het droge te houden.
Filip Keirse, juni 2021

