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Een geschiedenis van water

overbodige luxe op deze wandeling 
van elf kilometer.
Ook de Kruiskapelroute is onver-
hard over zowat de volledige lengte 
van twaalf kilometer. Vertrekkend 
aan Het Veldcafé in Moerbeke-
Waas ontdekken we Eksaarde, een 
deelgemeente van Lokeren. Het 
dorp beschikte al in de dertiende 
eeuw over een kerk, een windmolen 
en een waterburcht. Dat kasteel van 
de Heren van Exaerde werd in de 
achttiende eeuw afgebroken. Met 
een deel van de stenen werd een 

boerderij ge-
bouwd, maar
ook die werd
later gesloopt.
Wat er nog van
rest, wordt
vandaag ‘de

schaapstal’ genoemd. Toch zijn het 
geen schapen, maar enkele ezels die 
in dit historisch waardevolle na-
tuurdecor mogen grazen. Een leuk 
weetje is dat de inwoners van Ek-
saarde ‘blauwbuiken’ worden ge-
noemd, naar een palingsoort die er 
gretig werd gevangen. 

Nonnen steken turf

De Kruiskapel waarnaar deze wan-
deling is genoemd, heet officieel de 
Kapel van de Miraculeuze Kruisen 
en in de volksmond de Verre Kapel. 
Ze werd in 1632 gebouwd op de plek 
waar ene Boudewijn met de Negen 
Ponden ooit twee kruisbeelden uit 
de grond had gehaald bij het ont-
wortelen van een boom. Meteen 
werden in de buurt mirakels ge-
meld. Kerkklokken begonnen van-
zelf te luiden en het hoofd van een 
ongelovige bleef gedraaid op zijn 
nek staan tot hij berouwvol voor de 
kruisen ging bidden. Vandaag be-
waart men een van die kruisen in de 
kerk van Eksaarde, het andere in de 
Kruiskapel. Die twee punten zijn 
verbonden door een kruisweg met 
veertien kapelletjes.
Een derde wandeling op het net-
werk Moervaartvallei is de Pere-
boomsgatroute, waarvan de naam 
verwijst naar een kreek die erg po-
pulair is bij vissers. De waterkwali-
teit is zo goed dat er vissoorten 
voorkomen die in Vlaanderen zo 

De Moervaartvallei
strekt zich uit van de
Gentse kanaalzone
tot Stekene, met het
provinciaal domein
Puyenbroeck pal in

het midden. Het is een laaggelegen 
gebied met weidse vergezichten. In 
het noorden van het Waasland, op 
de grens met Zeeland, vinden we het 
Grenspark Groot Saeftinghe, waar 
Vlaanderen en Nederland samen in-
staan voor het behoud van het pol-
derlandschap. Het is in deze twee 
gebieden dat 
nieuwe net-
werken wer-
den uitgestip-
peld, samen 
goed voor 420 
kilometer 
wandelplezier. In een pas versche-
nen belevingsgids van Toerisme 
Oost-Vlaanderen worden vijf trajec-
ten beschreven. Ze zijn elk tien tot 
twaalf kilometer lang. Met veel aan-
dacht voor de geschiedenis van de 
omgeving krijg je uitleg bij alles wat 
je onderweg tegenkomt, onder meer 
uit de mond van een streekkenner. 

Waterburcht van 
blauwbuiken

De Puyenbroeckroute loopt voor ne-
gentig procent over onverharde we-
gen en start in Wachtebeke aan het 
gelijknamige domein, dat doorsne-
den wordt door de Zuidlede. Waar 
de Etbosbrug over die rivier ligt, 
stond in de dertiende eeuw een hoe-
ve van de Gentse Sint-Baafsabdij. 
We komen langs het natuurreser-
vaat De Eenbes, genoemd naar een 
zeldzame plant die hier in het vroe-
ge voorjaar bloeit. De moerassige 
ondergrond heeft zich nooit gemak-
kelijk laten bewerken, wat resul-
teerde in de hedendaagse mix van 
oude bosjes, bloemrijke graslanden 
en weinig bebouwing. Het Torre-
goedbos vormt samen met het Sies-
meerbos de groene long van Puyen-
broeck. Het hoorde bij het Torre-
goed, een omwalde hoeve van de 
Gentse Sint-Pietersabdij uit de der-
tiende eeuw. Even buiten het do-
mein zie je nog wat restanten van 
die boerderij. Laarzen zijn geen 

goed als uitgestorven zijn. Dit tra-
ject van tien kilometer, met ’t Pol-
derhuis in Moerbeke als vertrek-
plaats, flirt voortdurend met de 
landsgrens. In 1843 werd de 
scheidslijn tussen Nederland en 
België afgeboord met gietijzeren, 
witgeschilderde palen. Die kom je 
op dit pad herhaaldelijk tegen. De 
grens loopt door het midden van de 
Pereboomsgatkreek en is afgeba-
kend met houten palen onder de wa-
terlijn. We lopen langs het grens-
dorp Koewacht, dat sinds 1830 uit 
een Nederlands en een Belgisch deel 
bestaat. De Kloosterweg verwijst 
naar de tijd dat hier het klooster Ter 
Haghen stond. In de tweede helft 
van de middeleeuwen ontfermden 
religieuze gemeenschappen zich 
over de ontginning van de toen nog 
onherbergzame regio. Zo brachten 
de cisterciënzers van dit nonnenslot 
hier de turfwinning op gang.

Het gat van Sint-Jacob

Door de eeuwen heen werd overal 
land op het water gewonnen. Dijken 
maakten polders en waar ze braken 
ontstonden poelen en kreken. Zulke 
plaatsen komen we veel tegen op de 
Saleghemroute die aan Den Ouden 
Hof in Meerdonk vertrekt. Neem nu 
het Sint-Jacobsgat, een kreek die 
vernoemd is naar de heilige op 
wiens naamdag de dijken braken om 
een diepe geul in het landschap ach-
ter te laten. Rond deze waterplas 
ligt een klein natuurgebied beheerd 
door Natuurpunt. Dat is ook het ge-
val met het Panneweel, ontstaan in 
1627 toen het kolkende water bij 
een dijkbreuk een ronde plas uit-
schuurde, een beetje zoals een wiel. 
Hier komen de zeldzame planten ga-
ligaan, wateraardbei en moerasva-
ren voor. De grootste kreek in dit 
gebied is de Grote Saleghemgeul, ge-
vormd door de Allerheiligenspring-
vloed van 1570 die naar schatting 
twintigduizend doden eiste. Het 
brugje aan de Sint-Kornelisstraat is 
een gedroomde observatieplek om 
kolganzen, smienten en verschillen-
de eendensoorten te spotten. Dit 
traject van tien kilometer, tachtig 
procent onverhard, ligt op het wan-
delnetwerk Grenspark Groot Saef-
tinghe. Kenmerkend voor dit gebied 
is de wisselwerking tussen unieke 
getijdennatuur en havenlandschap. 
Kolossale containerschepen glijden 
aan de ene zijde voorbij, weide- en 
trekvogels verzamelen aan de ande-
re kant. We zijn op de Oude Doelen-
route, elf kilometer lang en voorna-
melijk verhard. Ouden Doelen is een 
gehucht van Beveren, vlak bij het 
Verdronken Land van Saeftinge en 
tegen de Nederlandse grens. Hoewel 
het maar enkele huizen telt hebben 
ze er een eigen ‘museum aan de 
stroom’. Het Polder-MAS herbergt 
fossielen, etsen, oude kaarten, schil-
derijen en foto’s die het leven op de-
ze Scheldeoever documenteren.

De toeristische dienst van Oost-Vlaanderen 
stippelde twee nieuwe wandelnetwerken in het 
Waasland uit. Naast de brochures van deze 
trajecten, verscheen een belevingsgids met vijf 
routes. Groot is het contrast tussen de door-
kruiste gebieden, maar ze hebben één ding 
gemeen: een geschiedenis van water. Millennia 
geleden waren ze een natte woestenij. En daar 
leren we onderweg alles over.

André Grosemans

Nieuwe 
wandelnetwerken 

in het Waasland

Een route werd genoemd 
naar de Kruiskapel die in 
1632 werd gebouwd op 
de plek waar twee kruis-
beelden uit de grond 
werden gehaald bij het 
ontwortelen van een 
boom. Foto: TOV
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