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EROPUIT

De wandelroute van het Jaar 2020 
loopt door een prachtig gebied 
waar ooit het dierenepos ‘Van den 
vos Reynaerde’ geschreven werd. 
Redactrice Marlies, die het las  
tijdens haar studie, ging  
reuzebenieuwd op pad.

VAN DEN VOS  
REYNAERDE
Dit dierenepos uit de 13de eeuw vertelt het 
verhaal van een sluwe vos en zijn schelmen- 
streken. Wanneer Koning Nobel zijn hof bij-
eenroept, blijkt Reynaert de vos de grote 
afwezige. De andere dieren grijpen hun kans 
om hun beklag te doen: ze beschuldigen 
hem van verkrachting, diefstal en moord. 
Koning Nobel stuurt zijn gezanten op pad 
om de vos te dagvaarden. Maar gewiekst als 
hij is, lokt Reynaert hen in de val. Met mooie 
praatjes verleidt hij het koninklijk paar om 
zijn belagers gevangen te zetten en maakt 
zich snel uit de voeten. Pas nadat de koning 
zijn list ontdekt, wordt hij vogelvrij verklaard. 
Hoewel Reynaert een gemene schurk is, 
wekt de vos sympathie op met zijn schel-
menstreken, niet in het minst omdat zijn 
slimheid in schril contrast staat tot zijn 
domme tegenstanders.
Het verhaal zou geschreven zijn in het 
Waasland. Vandaar de vele verwijzingen  
naar de vos Reynaert en zijn tegenstanders 
Nobel de leeuw, Tibeert de kat, Isegrim de 
wolf, Cuwaert de haas, Cantecleer de haan 
en Bruun de beer.

Reynaert,
WAAR ZIT JE?
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Tijdens m’n studies Germaanse talen werd  
ik verplicht om het verhaal ‘Van den vos  
Reynaerde’ te lezen in het… Middelneder-
lands. Een huzarenstukje, ware het niet dat  
de prof een voorliefde had om het verhaal 
luidop voor te lezen in aangepast Middel- 
nederlands. Toen ik dus over de Reynaert- 
route – uitgeroepen tot ‘Wandeling van het 
jaar 2020’ – hoorde, heb ik niet lang getwij-
feld. Ik was gewaarschuwd: GR-routes zijn 
niet de makkelijkste paden. En inderdaad, na 
zes uur flink doorstappen was ik stikkapot. 
Maar de slaap die erop volgde was hemels:  
intens en van een soort die ik me enkel nog 
maar kan herinneren uit mijn kindertijd na  
een dagje ravotten. 

Op pad in mijn eentje
Ik wandel de route twee keer: de eerste keer 
alleen, de tweede keer met fotograaf Heikki. 
Wandelen in je eentje heeft als voordeel dat 
je helemaal in jezelf keert en niet wordt afge-
leid door getetter. Nu eens staat mijn blik op 
oneindig, dan weer gaat ie alle kanten op. En 
ik krijg tijdens het wandelen niet alleen inzich-
ten, maar ik zie ook meer rondom me. Ik word 
verrast door de zachtheid van de kleuren,  
de vogels en de schoonheid van kale bomen. 
Terwijl de meeste mensen vooral genieten 
van wandelen als de bloesems ontluiken of de 
bladeren van kleur veranderen, hou ik net van 
de winterse natuur om me even in terug te 
trekken. Wanneer je de seizoenen volgt en je 
dus ook naar buiten gaat in de winter, voel je 
dat seizoen als het ware in jezelf opkomen. 
Even alle ballast afschudden, rusten en je  
gedachten ordenen voordat de lente met al 
zijn vrolijkheid er weer is. 

Niet zomaar een zitbankje
Ik start de wandeling in het centrum van het 
romantische dorpje Daknam, dat deel uit-
maakt van Lokeren. Ik parkeer de auto voor 
café Den Reynaert, een prima plek voor een 
streekbiertje. Onder de lindeboom spot ik 
meteen de eerste Reynaert-zitbank, waaron-
der één van de slachtoffers van de sluwe vos 
begraven zou liggen. Het brengt me gelijk in 
het verhaal. Ik laat het charmante, Romaanse 
kruiskerkje rechts naast me liggen en steek 
het idyllische plein over. Aan de linkerkant 
spot ik de geel-rode streepjes, mijn anker-
punt voor de komende uren. Niet veel later 
stap ik op de Middendam opnieuw langs een 
Reynaert-bank, ditmaal met een afbeelding 
van koning Nobel en een opschrift in het 
Middelnederlands. Hier zou de koning zijn 
hofdag hebben georganiseerd. En dan verlaat 
ik de bewoonde wereld via de Daknambrug, 
een oude draaibrug over de Durme, en wissel 
ik het asfalt in voor een drassig jaagpad langs 
de rivier. Niet evident voor een vos om hier 
zijn sporen uit te wissen bedenk ik, terwijl 
mijn stapschoenen vuiler en vuiler worden. 
De rivier meandert door het desolate land-
schap. Door de bewolking lijkt het licht  
zachter. In de verte zie ik de Zuidlede en  
de Moervaart als een ypsilon samenkomen. 
Omdat je niet afgeleid wordt door bomen vol 
blaadjes, krijgt het water dat zich uitstrekt in 
het oneindige landschap, nu alle aandacht. 
Heerlijk om elke storende gedachte los te 
laten. Hier en daar siert een verdord blad nog 
een tak, maar het meest in het oog springen 
de hoge witte grassen aan de kant van de 
oever. Als een soort warm deken duffelen ze 
de rivier in, die ondanks de kou getrotseerd 
wordt door een dappere kajakker.

“Het meest vallen de hoge 
witte grassen op,  

aan de kant van de oever. 
Als een warm deken 

duffelen ze de rivier in”
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Kijk, een ijsvogel!
Een verhoogde spoorwegberm leidt je langs 
de Moervaartmeersen, een natuurgebied  
dat bestaat uit natte hooilanden, weiden en  
bossen. De bloemenpracht die je hier in de 
zomer aantreft, heeft plaats gemaakt voor 
sappig groene grassoorten. Dit pad deel je 
met fietsers tot aan het centrum van Eksaarde. 
Na een stukje bebouwde kom strijk je neer in 
natuurreservaat De Linie, een naam die ver-
wijst naar de verdedigingslijn van grachten, 
forten en schansen die hier werd aangelegd 
in 1701 om het toen nog Franse Vlaanderen  
te beschermen tegen Holland. Van moord- 
lustige Nederlanders nu geen spoor meer, 
wel valt het natuurreservaat op door tal van 
moerasgronden die afwisselen met verhoog-
de droge bermen. Dit lappendeken vormt de 
geliefkoosde  habitat van tafeleenden (met 
bruinrode kop), ijsvogels en dodaarzen, die je 
herkent aan hun oranje hals. Met een beetje 
geluk landt er een reiger in je buurt of hoor  
je  ooievaars kwetteren. Het kronkelende pad 
brengt me uiteindelijk tot aan de Kruiskapel 
uit de 12de eeuw. Hierachter ontdek ik een 
uitkijkpost met netten waaronder je jezelf 
kunt verschuilen om de vijver af te turen naar 
ijsvogels, meesjes en andere schattige vogels. 
 Tussen het moeras, de knotwilgen en de 
 uiteenlopende grassen huppelt plots een 
 fazant voorbij. Wie wandelt, geeft zich over 
aan het onverwachte.

Ssshhht, hier is het stil
Het is wonderlijk hoe natuur, cultuur en be-
woonde wereld elkaar afwisselen tijdens deze 
wandeling. Eenmaal uit het bos wandel je ver-
der richting de prachtige authentieke, ijzeren 
Coudenbormbrug die je over de Moervaart 
brengt. De brug werd gebouwd in het inter-
bellum en is beschermd als monument. Op de 
hoek van de ruïne van Het Hof van Couden-
borm staat een picknickbank, perfect om wat 
op te warmen met een kop thee en een sand-
wich voor je begint aan de laatste etappe van 
de wandeling. Het Hof van Coudenborm zou 
deel hebben uitgemaakt van de verdwenen 
Abdij van Boudelo die een eindje verderop lag 
én waar vermoedelijk ‘Willem die Madocke 

maecte’, de auteur van ‘Van den Vos  Reynaerde’, 
woonde. Iets verderop doemt de Stekense 
vaart op. Een rechte lijn geflankeerd door 
witte grassen. Met als enig en wondermooi 
geluid, het geruis van de wind, dat door geen 
blad meer wordt tegengehouden. Deze weg 
langs de vaart is omgetoverd tot stiltepad. 
Wie het al niet spontaan deed, krijgt bij deze 
een subtiele hint. Mondje dicht, mijmeren,  
je ademhaling als gezel. Her en der hangen 
gedichten op blauwe zuilen die je nog meer 
doen stilstaan bij de stilgevallen natuur.
Daarna gaat het landschap weer over in een 
bos: het Steengelaag. Tussen de populieren 
en de groene weiden die tot aan de horizon 
reiken, breekt plots de zon door. De plassen 
weerkaatsen de bosrijke omgeving en  vormen 
de voorbode van een nieuw begin. Of van 
een nieuw idee, wie zal het zeggen? En even 
onverwacht als ik van de bewoonde wereld  
de natuur inkroop, beland ik eensklaps in het 
centrum van Stekene. Maar niet voordat  
Reynaert zich nog twee keer van zijn gehaai-
de kant laat zien. Een keer in de beeldentuin 
waarin hijzelf en zijn slachtoffers te bewonde-
ren zijn. En een tweede keer op de midden-
berm van de Polenlaan tussen de majestueuze 
H. Kruiskerk uit de 15de eeuw en het statige 
stadhuis. Daar lacht de vos me nog een laat-
ste keer schalks toe. Hij draagt een pelgrims-
kostuum, alsof hij zó weer z’n biezen kan pak-
ken. Als een lokroep naar de vrijheid, die we 
allemaal zo koesteren en die heel even z’n 
gang mag gaan, eenmaal buiten, op pad.

“Tussen het moeras,  
de knotwilgen en de grassen 

huppelt plots een fazant voorbij.  
Wie wandelt, geeft zich over  

aan het onverwachte”
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DE ROUTE
De wandeling tussen Daknam en  

Stekene (Oost-Vlaanderen) maakt deel uit 
van de streek-GR ‘Waas- en Reynaertland’. 
Het Grote Route-netwerk strekt zich uit 

over heel Europa en beslaat zo’n 
80.000 km. In België zijn er maar liefst  

dertig GR-paden met 3680 km in  
Vlaanderen en 4000 km in Wallonië.  

Een GR leidt je weg van drukke paden en 
trekt je de natuur in, langs zo veel mogelijk 

onverharde wegen. Je herkent ze aan de 
wit-rode of geel-rode bordjes._______

PRAKTISCH 

 AFSTAND  
23 KM

 DUUR 
4 TOT 6 UUR

 VERTREKPUNT 
DAKNAM-DORP

 EINDPUNT 
STADIONSTRAAT, STEKENE_______

Voor de Reynaertwandeling volg je geel- 
rode streepjes. Soms staan er twee paar 

streepjes onder elkaar, waarvan er een paar 
rechts of links uitspringt. Zo weet je welke 

richting je moet kiezen. Wanneer beide 
streepjes gekruist staan, ga je de foute  

richting uit._______
Trek stevige stapschoenen aan en  

voorzie water en/of warme drank, een lunch 
en lekkers voor onderweg. Er zijn verschil-

lende picknickplekjes._______
Deze wandeling maakt geen lus. Parkeer je 

wagen in Daknam en neem twee bussen 
terug naar Daknam vanuit Stekene (check 

delijn.be). Of, indien je met meerdere men-
sen  wandelt: parkeer een tweede wagen  

op het eindpunt en rijd daarmee terug naar 
het  beginpunt._______

Download de gpx-file en de topografische 
kaart (€ 17) via www.groteroutepaden.be/nl/

streek-gr-waas-en-reynaertland

Het mirakel  
van de Kruiskapel
De Kruiskapel die je tegenkomt, werd in 1626 
gebouwd op de plek waar begin 12de eeuw 
twee kruisen werden opgegraven. Een boer 
trok ze toevallig uit de nabijgelegen waterput 
waarop er volgens de legende bloed uit de 
grond vloeide. Niemand wist waar ze vandaan 
kwamen en men vermoedde dat ze er door 
een goddelijke kracht werden neergelegd. 
Dat vermoeden werd nog versterkt toen alle 
klokken in Eksaarde spontaan begonnen te 
luiden toen de boer ze had meegenomen. 
Uiteindelijk werd beslist één kruis in de dorps-
kerk te hangen en het andere in de kapel.  
Wie goed kijkt, ontdekt boven de ingang  
nog de twee wapenschilden van de adellijke 
families die opdracht gaven tot het bouwen 
van de kapel.

“Trek goede stapschoenen 
aan, want dit pad leidt je 

recht de natuur in”
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