MEERDONK (Sint-Gillis-Waas)
met zijn ultieme vergezichten
Routegegevens
Start

Aantal kilometer:

9 km

Parcours:

vlak
verhard en onverhard
minder geschikt voor buggy’s

Troeven:

* landbouw en natuur
* ultieme vergezichten
* kreken
* polders

Startplaats:

Sint-Corneliskerk,
Meerdonkdorp, Meerdonk

Parking:

Voldoende aan de kerk of in
de Schoolstraat

Signalisatie:

bijgevoegde wegbeschrijving via QRcode (tot 22 januari: pijlen LG)

Met dank aan Landelijke Gilde
Sint-Gillis-Waas
Routebeschrijving
Vertrek aan de Sint-Corneliuskerk. Ga in de Plezantstraat richting “De Biechtstoel”. Bij kruispunt Schoolstraat rechts richting WKP 3 –
In de bocht rechtdoor via trage weg richting WKP 3 – 400 m verder rechts door dijkdoorsteek richting Doelstraat – Bij kruispunt
oversteken en Doelstraat blijven volgen – einde Doelstraat rechts in de Smishoekstraat – Bij kruispunt Margrietstraat links nemen –
eerste straat rechts Turfbankenstraat – op einde Turfbankenstraat links meevolgen en na 50 m links wandelpad volgen richting WKP
95 – daar rechts Lageweg richting WKP 91 - einde Lageweg links en volgen tot bovenop dijk – daar oversteken en rood fietspad
rechtdoor volgen – in de tweede bocht rechts wandelpad nemen in het natuurgebied Sint-Jacobsgat – volg nu naar WKP 91 (wees
voorzichtig: het kan glad liggen bij regenweer) – Bij WKP links richting WKP 92 (Wie hier houdt van vergezichten volgt de weg
bovenop de dijk – je kan ook aardeweg volgen langsheen de dijk) – Bij WKP 92 gaan we even links tot WKP 88 om enkele
bezienswaardigheden te bekijken – we keren dan terug richting WKP 92 – daar richting WKP 93 en vervolgens naar WKP 94 – bij WKP
94 volgen we de Dijkstraat verder richting Meerdonk dorp. Bij splitsing aan kapel gaan we rechts Meerdonkdorp in en we komen zo
aan de Sint-Corneliuskerk in Meerdonk, startplaats van onze tocht.

Ontdek de route en win !!!
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.
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MEERDONK (Sint-Gillis-Waas)
met zijn ultieme vergezichten
Enkele hoogtepunten
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1. Meerdonk
Meerdonk betekent eigenlijk “zandige verhoging”. De heerlijkheid Merdonc “moer ende
wostine” was eigendom van de burggraven van Gent tot het einde van de 13de eeuw. Later
werden ze samen met het Land van Waas eigendom van de graven van Vlaanderen. “Moer”
verwijst naar het moerassige land, waar turfwinning de belangrijkste economische activiteit was.
Turf werd gebruikt als brandstof en voor de zoutwinning. Het werd met kleine platte bootjes naar
de stad gevaren. Na de uitvening beleven onbebouwde stukken grond over, de wostinen. Door
het aanleggen van dijken kreeg met de grond nadien ingepolderd en werd het landbouwgrond.
Vele straten in Meerdonk verwijzen naar deze landschapsontwikkeling.
2. Landbouw in Meerdonk
Meerdonk is nu een echt landbouwdorp. Op de zandruggen is er een afwisseling van akkerbouw
en weiland. Daar vind je veeteelt en ook soms wel wat boomgaarden. De meer kleiige gebieden
worden vooral voor akkerbouw gebruikt. De boerderijgebouwen zijn als het ware getuigen van
deze landbouwvoering. In de zandige gebieden staan veestallen, maar de polders zijn gekenmerkt
door grote schuren. Door de schaalvergroting maken oude hoeven vaak plaats voor vaak
residentiële woningen.
,

3. Krekengebied van Saleghem
Deze polders waren in de middeleeuwen eigendom van de Nobertijnenabdij van Saleghem. In
1584 zette een bewuste dijkdoorbraak deze polders onder water. Farnese, de Spaanse
landvoogd, liet de Scheldedijken doorsteken om te voorkomen dat de Noordelijke Nederlanden
Antwerpen zouden innemen. Zo ontstonden er diepe geulen in het landschap en na het herstel
van de dijken bleven ze achter als kreken en wielen. Nu is dit gebied grotendeels in beheer van
Natuurpunt, die een eind verderop een oude boerderij omvormde tot Natuurhuis Panneweel.
4. De omgeving van de Grote Saleghemgeul
De Saleghemgeul is de grootste kreek in dit krekengebied. Vanop een bankje met daarnaast een
infobord over de landschapsgeschiedenis kun je ze mooi overschouwen. Even verderop staat in
de weide bij IJshoeve De Boey de Trianon van de Koningin, een restant van de fietsroute naar
aanleiding van de tentoonstelling “Vossen”, die in 2018 in deze streek liep. Neem gerust een
kijkje of ga een ijsje proeven (ook om mee te nemen). Op het kruispunt vind je ook het Reynaertbeeld van Caroline Coolen. Het bronzen beeld stelt een landschap voor met een menselijke figuur
en 3 vossen.
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5. De Meerdonkse polders
In het begin van de jaren zeventig dienden een negentigtal vooruitstrevende landbouwers een
gezamenlijke aanvraag tot ruilverkaveling in. Het gebied werd ingedeeld in een noordelijk en een
zuidelijk gedeelte. Eind 1988 waren de werken klaar in dit gebied. Na een zeer langzame start,
verliep de uitvoering van de werken heel wat sneller. De moeilijke toegankelijkheid van de
landbouwpercelen werd verholpen door het verbeteren van de wegverharding. In totaal werden
er 10 km nieuwe landbouwwegen aangelegd en 17 km bestaande wegen verbeterd.
De versnippering van het grondgebruik werd aangepakt en resulteerde in een verdubbeling van
de gemiddelde perceelsoppervlakte en een halvering van het gemiddelde aantal percelen.
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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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