
EVERGEM  

De Nieuwe Kale, tussen industrie en landbouw

Routegegevens
Aantal kilometer:     8,4 km – verkorte route van 5 km mogelijk

Parcours: vlak, met één klimmetje

verhard en onverhard (ook enkele plassen)

Troeven: * Vele trage wegen 

* Zonnepark - Heermeerspark

* unieke uitzicht op het sluizencomplex

Startplaats: Stationsplein, Evergem (dichtbij station en 

openbaar vervoer vanuit Gent : Tram 1)

Parking: Stationsplein en Vurstjen, Evergem

Signalisatie: bijgevoegde wegbeschrijving via QR-

code (uitgepijld tot 15 maart 2021)

Extra: Landelijke Gilde Evergem organiseert een 

originele FOTOZOEKTOCHT bij deze 

wandeling. Te downloaden op 

https://evergem.landelijkegilden.be  

Routebeschrijving
Vertrek aan het Stationsplein te Evergem. Ga onder de spoorwegbrug en sla linksaf in het Vurstjen. Aan de kapel draai je eerst rechts
mee en dan links aan splitsing, naar knooppunt 37. De weg gaat over in een paadje dat even later 90° naar rechts draait. Stap 1,5 km
rechtdoor langs het Leo Steelpad, met aan linkerkant watering de Kale. Terug op de weg, ga je links en blijf je het Leo Steelpad volgen.
Sla linksaf in Westbeke. Hier is een verkorte route mogelijk (5 km), rechtsaf in de Steenovenstraat*. Volg links richting Eeklo/Gent/R4
en even verder rechts het verharde fiets- en wandelpad. Klim en sla boven rechtsaf, langs de omheining van de ‘zonneberg’. Blijf dit
pad volgen tot het daalt en overgaat in een straat met vroegere arbeidershuisjes. Op het einde van deze straat sla je linksaf. Draai
direct rechts mee en sla op het einde van de straat rechtsaf in Nieuw Rabot, waarvan het wegdek even verder overgaat in de wegel
Rabotstraetje. Sla niet linksaf, maar slalom verder op deze wegel, rechts en links, tot in de Doornstraat. Aan het kruispunt steken we
over naar het pad tussen de paardenweiden. Op het einde van dit pad, sla je rechtsaf in de Steenovenstraat. * Hier sluit ook de
verkorte route opnieuw aan. Rechtover huisnummer 4 sla je het pad in. Aan de 3 paaltjes moet je nog steeds rechtdoor tussen de
bomen (maar verken gerust rechts eerst even het nieuwe recreatiegebied). Het pad kronkelt naar links. Aan de huizen sla je rechtsaf,
langs de achtertuintjes. Stap nu 2x rechtdoor, richting Everpad, tot in Ralingen. Draai rechts mee en volg Ralingen en Everpad nog 1
km, tot links onder de spoorwegbrug.

Beter             wandeling

Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langs 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. Eind maart verloten we onder alle ingezonden foto’s een weekendje ‘Logeren in Vlaanderen’ ter waarde van 250 euro.
Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina. Indien je dit niet wilt, gelieve dit expliciet te vermelden bij
het doorsturen van jouw foto’s.

Start

Ontdek de route en win !!!

Met dank aan Landelijke Gilde Evergem

mailto:oostvlaanderen@landelijkegilden.be
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Enkele hoogtepunten

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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1. Atelier Dirk De Keyzer
Aan Vurstjen 17 is het atelier van kunstenaar Dirk De Keyzer, die fijne bronzen 
beelden vervaardigt. Centraal in zijn werk staat de mens en zijn leefwereld, in  een 
mengeling van culturen en met enige humor. Zijn bekendste beeld is Grote Zwier op 
de rotonde van Wippelgem. Meer info op : www.dirkdekeyzer.com

2. Kapel Vurstjen
Deze neogotische kapel, gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes, werd rond 1875 
gebouwd, naast de hoeve van kasteel Vurstjen. In de kapel is er zitplaats voor 20 
personen. Deze kapel wordt zelfs ook als ‘Wedding Chapel’ gebruikt.

3. De Nieuwe Kale
De Nieuwe Kale is het stuk Durme tussen het kanaal Gent-Brugge en het kanaal 
Gent-Terneuzen.  De Nieuwe Kale is bijna 7 km lang en loopt hier ongeveer gelijk 
met de Ringvaart, als natuurlijke grens tussen industrie en landbouw.

4. Sluizencomplex Evergem
Met een lengte van 293 m, bevindt zich hier op de Ringvaart de grootste sluis van 
België voor binnenscheepvaart, tot 4400 ton. Vanuit de Haven van Gent is er zo 
vlotte verbinding met enerzijds Frankrijk en anderzijds de Westerschelde.

5. Zonneberg Belzele
Op een vroegere huisvuil- en baggerstort werd hier in 2013 een park opgericht met 
14 000 zonnepanelen. Die voorzien groene stroom voor 1000 gezinnen.

6. Heermeerspark
Hier wordt een groen buffergebied van 23 hectare uitgebouwd, voor wandel-
recreatie en kans tot avontuurlijk spel,  met open en gesloten boszones. 
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