Bloesemwandeling Sint-Gillis-Waas
Wandelen langs water, het oude spoor en boomgaarden
Start

Routegegevens
Aantal kilometer:

8,54 km

Parcours:

vlak
grotendeels verhard

Troeven:

* Wijdse panorama’s
* Boomgaarden
* Rust
* Vakantiehoeve Berckelaer
* Hoeveproducten op Berckelaer

Startplaats:

GC De Route, Stationsstraat 201, Sint-Gillis-Waas

Parking:

Voldoende aan de startplaats

Signalisatie:

Bijgevoegde wegbeschrijving via QR-code (tot 15
mei: pijlen LG)

Info bloesemactie:

https://www.boerenbond.be/bloesemactie

Met dank aan Landelijke Gilde Sint-Gillis-Waas
en Boerenbond – vakgroep fruittelers

Routebeschrijving
Vanop de parking aan GC De Route gaan we terug richting de Tybaertstraat. We steken het fietspad ‘de route’ over en houden de Tybaertstraat aan.
Ter hoogte van het kruispunt met de Loeverstraat houden we rechts de Holdamstraat aan en volgen we deze tot we aan een brug komen. Voor de
brug kiezen we de aardeweg links. Als we terug een grote weg ontmoeten gaan we even rechts en onmiddellijk links. Even verderop kiezen we links
het fietspad en even verderop kunnen we links een aardeweg in het veld volgen. Deze houden we aan tot de Kemzekestraat, die we links kiezen. Na
ca. 300 m gaan we rechts de Baulooweg in en houden deze steeds aan. Zo komen we in de Heerweg, die we rechts inslaan en onmiddellijk verlaten
om bij de Twistkapelletjes de Grouwesteenstraat links te nemen (loop op fietspad – te gevaarlijke weg). 500 m verder kiezen we links de Feuselsdreef
en we bij de eerste bocht kiezen we links de Klokputweg. Bij de tweede bocht aan de rustbank volgen we het Heerwegpad. Op het einde gaan we
rechts en even verderop slaan we links de Astweg in. Op het einde gaan we rechts de Aststraat en na ca. 500 m ontmoeten we het dwarsende fietspad
op de oude spoorwegbedding. We gaan daar links en komen zo aan het startpunt,

Bloesemactie

Geen bloesems zonder fruittelers! Het landschap dat je vandaag aanschouwt, is het resultaat van het jaarrond harde
werk van de Vlaamse fruitteler/landbouwer. Corona of niet, de fruitteler werkt hard om jullie van gezond en heerlijk
fruit blijvend te voorzien. Van bessen tot kersen en van peren tot appelen, de fruitteelt in Vlaanderen is alom
aanwezig in het landschap. De bloesemperiode brengt positiviteit en kleur in het landschap. Daarom lanceert
Boerenbond haar bloesemactie. Vind meer informatie over de fruitteelt via www.boerenbond.be/bloesemactie of
scan onderweg de QR-codes die je op je wandeling ontmoet.

Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langsheen de route en stuur deze
digitaal door naar oostvlaanderen@landelijkegilden.be. Elke maand loten we een winnaar uit voor
een pakket hoeve- en streekproducten ter waarde van 25 euro. Daarbovenop verloten we onder alle
ingezonden foto’s een weekendje ‘Logeren in Vlaanderen’ ter waarde van 250 euro.

Beter

wandeling

Bloesemwandeling Sint-Gillis-Waas
Wandelen langs water, het oude spoor en boomgaarden
Enkele hoogtepunten

1. GC De Route
Op de plaats van de parking stond tot 1966 het stationsgebouw van Sint-Gillis-Waas
op het spoortraject Mechelen – Terneuzen. Deze lijn werd reeds in 1871 geopend en
was vooral belangrijk voor goederentransport. Naast de aanvoer van kolen en
ijzererts (vanuit haven van Terneuzen richting Duitsland) werden vooral landbouwproducten aan- en afgevoerd. Tijdens de bloeiende klompenindustrie in Sint-GillisWaas van ruim een eeuw geleden werden boomstammen aangevoerd. Sinds de
tweede wereldoorlog ging het snel bergaf: in 1952 sloot het reizigersverkeer en in
1975 stopte het goederenverkeer. Nu ligt er een succesvolle fietsroute.
2. Berckelaer – fruitbedrijf / vakantiehoeve
Hoeve “Berckelaer” dankt haar naam naar een oude kadastrale benaming. De hoeve
telt meer dan 25 ha laagstamboomgaarden, die milieubewust worden beheerd en
waarbij nuttige insecten worden ingezet om schadelijke te bestrijden. Voor de
vogels zijn er een 60-tal nestkastjes aangebracht. Roofvogels, die ingezet worden
tegen knaagdieren, krijgen hoge zitstangen in de boomgaard. Het bedrijf biedt
rondleidingen en verwerkt hun appelen tot heerlijke Berckelaer appelwijn. Verderop verbouwde de familie ook een oude hoeve om tot een prachtig vakantieverblijf.
3. Wachthuis
Oorspronkelijk was deze woning een spoorweg-wachthuisje op de voormalige
spoorlijn Moerbeke-Sint-Gillis. Het dateert van voor 1900. Ongelofelijk hoe je nog
steeds de typische architectuur van toenmalige spoorgebouwen herkent.
4. Twistkapelletjes
Op deze plaats werden deze twee kapelletjes gebouwd om de ruzie te beëindigen
tussen de kerkmeesters van Sint-Pauwels en het armenbestuur van Kemzeke.
Daarvoor stond hier slechts één boomkapelletje met een offerblok, waarin giften
werden verzameld. Door twee kapelletjes te bouwen konden giften in beide
kapellen gedeponeerd worden. Deze kapelletjes liggen aan een oude romeinse
heerweg, die door het mooie landschap kronkelt.
5. Bolle akkers
Deze gronden liggen op een massieve kleilaag en daardoor is de waterhuishouding
moeilijk te regelen. Onder impuls van de monniken van Boudelo werden rond de
percelen grachten gemaakt, die uitmonden in beken. Hierdoor kwamen de percelen
hoger te liggen in het midden. De zwaardere aarde uit de grachten maakte het land
vruchtbaar en het water werd goed afgeleid. De akkers kregen zo een ‘bol uitzicht’.
6. Hagelkanon
Door hagel kan een hele fruitoogst naar de knoppen gaan. Een hagelkanon wordt
door fruittelers gehanteerd om hagelbuien uit elkaar te drijven. Door schokgolven in
de wolken te sturen wordt de groei van de hagelstenen en de opbouw van een
hagelwolk tegengegaan. Fruittelers zetten ze in om schade te voorkomen. Tijdens
de vorstperiode wordt soms beroep gedaan op ‘rookpotten’ of wordt de bloesem
omhuld en geïsoleerd door bovenberegening.
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Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’
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