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WELKOM

IN NIEUWKERKEN

Nergens werden de afgelopen eeuwen zoveel hoek
en vlasrootputten gegraven, bolle akkers gecreëerd
en populieren geplant als in het Waasland. Vandaag ver
dwijnen deze typerende landschapselementen gestaag
uit het landschap. Maar in de gemeente Nieuwkerken
kan je van elk type nog mooie exemplaren terugvinden.
Al moet je soms heel aandachtig kijken... Met deze
brochure willen we je laten kennismaken met de stille
getuigen in het Wase landschap. Tegelijk kom je via tal
rijke anekdotes meer te weten over Nieuwkerken, sinds
1977 een sympathieke deelgemeente van SintNiklaas.
PRAKTISCH
LUS 1

Afstand (p. 6)
Moeilijkheidsgraad
Vertrekpunt

7,5 km
Makkelijk, geschikt voor kinderwagens
en rolstoelen
Dorpsplein Ten Bos, ter hoogte van
het monument van de gesneuvelden

LUS 2

Afstand (p. 18)
Moeilijkheidsgraad
Vertrekpunt
Parkeren

5,5 km
Makkelijk, moeilijk toegankelijk
voor kinderwagens en rolstoelen
Dorpsplein Ten Bos, ter hoogte van
de Gyselstraat
Op het dorpsplein Ten Bos
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DE EERSTE
WANDELLUS

NIEUW
KERKEN
IN

KOPPIGE
1  DE
MAAGD MARIA
Beide wandellussen star
ten op het Ten Bosplein,
vernoemd naar de patroon
heilige van de kerk, Onze
Lieve Vrouw Ten Bos.
Volgens een legende
trok ooit, in een ver ver
leden, een herder met zijn
schapen door het bos waar
vele jaren later de gemeen
te Nieuwkerken zou ont
staan. In een boomholte
vond hij een Onze-L ieveVrouwbeeld. De herder
vond het beeld zo mooi dat hij het meenam naar huis. Maar
de volgende dag zag hij het beeld weer aan dezelfde boom
hangen, en de dag erna opnieuw. Op de derde dag droeg het
beeld de herder op om hier een kapel te bouwen. Een rode
draad op de grond gaf de afmetingen van de te bouwen kapel
aan. En zo geschiedde.
De kapel werd al snel een bedevaartsoord. En errond
verrees een dorp, dat zich in 1294 afscheidde van Sint-Niklaas.
Omdat in diezelfde periode een nieuwe kerk werd gebouwd,
kreeg het dorp de naam Nieuwkerken. In 1635 werd een gro
tere kapel gebouwd. De fundamenten daarvan werden bij het
aanleggen van het huidige dorpsplein teruggevonden, of
althans wat ervan overbleef. Dankzij spijkers in het wegdek
en op het dorpsplein kan je de locatie van de eeuwenoude kapel
vandaag nog steeds zien.
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2 VERREZEN UIT DE AS

© Aurële Martens – Flash

De eerste kerk werd hier in 1294 gebouwd door een pastoor uit
Sint-Niklaas, Jacob Van Lent. Een hevige brand legde haar
in 1646 in puin en as.
De huidige kerk dateert uit de 18de eeuw. Het is een classi
cistisch gebouw met een rechthoekig grondplan. Op 19 oktober
1819 kende de Nederlandse regering het wapen van de kerk
toe. Het is van lazuur en beeldt de Heilige Maagd en het kind
Jezus uit in natuurkleur, gekroond met goud en gekleed in
zilveren damascering met goud. Kijk vooral eens binnen in
de kerk. Daar staat je prachtig glas-in-loodwerk te wachten.
Het dorpsplein heeft nog veel meer te bieden. Rondom het
plein zie je een bont allegaartje van huizen in zowat alle
mogelijke bouwstijlen die we de afgelopen 200 jaar hebben
gekend. Let vooral op het merkwaardige gebouw tegenover
de kerk. Dat is het vroegere gemeentehuis, dat in 1767 is opge
trokken in late rococostijl. Het centrale dakvenster – in de vorm
van een oeil-de-boeuf en met hangende voluten – doet nog aan
de barok denken. Kijk ook eens naar de pui met zijn prachtige
balustrade. In de smeedijzeren kolommen herken je de kei
zerskroon: een hulde aan Maria-Theresia, die van 1740 tot 1780
de Oostenrijkse Nederlanden bestuurde. Kijk je goed naar
de smeedijzeren krulversieringen, dan ontdek je bovendien de
initialen van deze vorstin en de ‘N’ van Nieuwkerken.
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Het dorpsplein waar je nu op staat, was vroeger het kerkhof
van de kerk. Vandaag ligt het kerkhof een beetje verderop.
Daar gaan we nu naartoe. Stap aan de achterzijde van de kerk
de Kerkenwegel in en ga het eerste wegeltje in aan je linker
zijde. Die loopt achter het kerkhof. Waar deze wegel afbuigt
naar rechts, kom je automatisch in de Dorpswegel. Blijf deze
weg volgen tot aan de Vlasbloemstraat.

In de korte verbindingsweg loop je langs een bijenhotel. De
boorgaten in de houtblokken en de holle stengels zijn ideale
nestplaatsen voor wilde bijen. De vrouwtjes stapelen stuif
meel in de holten. Als er voldoende stuifmeel verzameld is,
leggen ze er één eitje bij en metselen een wand, zodat een cel
ontstaat. Ze herhaalt dit proces tot de holte opgevuld is. Een
bewoond holletje kan je herkennen aan het dichtgemaakte
gaatje. De larven voeden zich met het stuifmeel dat hun moe
der achterliet. In het voorjaar verlaten de volwassen dieren
het nest.
Bang van bijen? Dat hoeft
hier helemaal niet. Wilde bijen
leven solitair en moeten dus
geen nest verdedigen. Je hoeft
dan ook niet te vrezen voor een
bijensteek. De angel van de
meeste wilde bijensoorten is
trouwens niet sterk genoeg
om door mensenhuid te prik
ken. Kijk dus zoveel je wil!
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3 OOK BIJEN GAAN OP HOTEL

© Georges Raes – Flash

VRUCHTBAARHEIDSGODIN
4  VAN
TOT ONBEVLEKTE MAAGD
Aan het einde van de Dorpswegel kom je op het kruispunt van
de Vlasbloemstraat en de Kwakkelhoekstraat. Hier stond vroe
ger een linde met een Mariakapelletje. Tijdens de oorlog kwa
men buurtbewoners er elke avond samen om te bidden. Door
wegenwerken moest de boom verdwijnen. De huidige linde is
een loot van de oorspronkelijke kapelboom. Ook de beeldjes
zijn origineel. Ze bleven wonderwel intact nadat het kapelletje
werd omvergeblazen tijdens een hevige storm.
Wist je trouwens dat de Kelten en Germanen de linde
boom als heilig beschouwden? De geest van de linde gold als
bes chermer van huizen en heilige plaatsen. De Germanen
wijdden de linde aan Freya, godin van de vruchtbaarheid, ge
rechtigheid en liefdadigheid. Tijdens de kerstening werd de
vruchtbare Freya vervangen door de onbevlekte Heilige Maria.
Naar analogie met Freya werden lindes aangeplant nabij kapel
len ter ere van Maria. De linde was dus eigenlijk de voorloper
van de stenen kapellen. Steek het kruispunt over, de Kwakkel
hoekstraat in.

9
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5 DE KWAKKEL

© Filip De Smet – PiXeL

Over de oorsprong van deze straatnaam zijn
de meningen verdeeld. Sommigen denken dat
hij verwijst naar een ‘kwakkel’ of een klein
stuk land. Maar een kwakkel is ook plaatse
lijk dialect voor de kwartel. Deze onopval
lende kleine hoen met een discrete levens
wijze is een typische akkervogel. Hij verbergt
zijn nest in hoog graan of klaver. Vroeger was
de kwartel sterk aanwezig in landbouwstreken zoals deze.
Door de intensivering van de landbouw valt hij tegenwoordig
echter, net als de meeste andere akkervogels, nog zelden
te bespeuren.

Ter hoogte van huisnummer 61, in de bocht met het bankje,
slaan we rechtsaf in de Kruiswegel. Die kruiste vroeger het
pad van heel wat meer wegeltjes. Jammer genoeg moesten
de Donkerwegel, de Smalle wegel, de Heihoekwegel en het
Kwakkelpadje allemaal plaatsmaken voor de aanleg van de
spoorweg in 1843. Je wandelt hier langs laagstamboomgaar
den, een hoekput en een vlasrootput met zwarte elzen, die de
vlasvezels een blauwe schijn gaven. Terwijl je tussen de beken
met riet en weiden loopt, geniet je van de open ruimte en het
zicht op de dorpskern, het Torenhof uit 1898 en links het bos
rijke gebied in de omgeving van de Westakkers. Wist je dat het
bosrijke gebied op een stuifzandrug ligt? De natuur heeft na de
ijstijd duizenden jaren werk gehad om deze rug te bouwen door
opstuiving van fijn zand dat door de wind werd meegevoerd.
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ERFGOED

IN EEN HOEK JE

Hoekput
© Georges Raes  Flash

Tot de Tweede Wereld
oorlog leste het Wase
vee zijn dorst in ‘hoek
putten’. Die bevonden
zich in de laagst gelegen
hoek van de weide. Ze
werden bevoorraad door grachten, regen en ondergronds
water. Soms waren deze putten zo diep, dat ze zelfs in de
zomer nooit droog stonden. Er doen ook straffe verhalen de
ronde over paarden en koeien die er verdronken en over paling
die er goed gedijde in de modder. Meestal waren de hoek
putten 25 m² tot 225 m² groot, maar ze konden ook 600 m²
beslaan. Met de opkomst van moderne pomptechnieken zagen
veel landbouwers hun kans schoon om grond te besparen:
ze vulden de putten en installeerden zelfbedieningspompen
voor de dieren. Toch kan je onder andere in Nieuwkerken nog
enkele hoekputten terugvinden.

© Geert Meersman – PiXeL

Op het einde van de Kruiswegel volgen we de spoorweg naar
rechts tot aan de Nieuwkerkenstraat. Steek deze straat over
en ga rechts rond het station en de feestzaal Roxy, zodat je via
het Schuttershof opnieuw langs de spoorweg wandelt. Op
nummer 14 zie je een huis met een mooie fresco van een
vogel op de zijgevel. Het Schuttershof leidt je vanzelf naar het
Pietje Waaspad, dat van Beveren tot SintNiklaas loopt. In de
winter en lente kan je vanop het Pietje Waaspad heerlijk
turen naar en over de typische bolle akkers. ‘Pietje Waas’ is
trouwens een verbastering van ‘Pays de Waes’. Zo heette de
eerste Wase locomotief (1844).

11

Blijf volgen tot net voorbij de voetbalvelden en sla dan rechts
de Kleine Uilenwegel in. Volg tot aan de ingang van het sport
complex en neem recht tegenover deze ingang de korte ver
bindingsweg tot aan de Meesterstraat. Die sla je rechts in.

© Norbert Van Der Weken

6 EEN EEUWENOUDE HOEVE

Deze Wallenhofhoeve staat er vandaag nog steeds. Om de
hoeve te zien, wandel je de Meesterstraat vijftig meter in. Nu
zie je links de straat Wallenhof. Op deze hoek staat de Wallen
hofhoeve, die voor het eerst voorkomt op een kaart uit 1626.

© Jean Massart – Herkomst: Universiteitsbibliotheek & Labo S

ZELDZAME AANDACHT
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De hoeve is niet het oudste pand, maar wellicht één van de be
kendste gebouwen van de gemeente. Ze ontleent haar naam
aan de wallen die haar voor driekwart omsloten. Deze wallen
werden omstreeks 1950 met afval opgevuld, zoals toen vaak
gebeurde. De hoeve is intussen volledig gerestaureerd met res
pect voor de typisch Vlaamse stijl waarin het werd gebouwd.
We lopen het Wallenhof helemaal uit en draaien op de splitsing
links de Theofiel Ellegierslaan in. Die voert ons op het einde
links via een smalle verbindingswegel terug de Meester
straat in.

7  POPULAIRE
POPULIEREN

© Filip De Smet – PiXeL

Eens we opnieuw in de Meester
straat staan, slaan we rechts af,
steken de straat over en gaan
links de Rode Aardestraat in.
Let hier op de Canadese popu
lieren die rond de landbouw
gronden staan, een typisch beeld
voor het Waasland. De Canada
populier is geen natuurlijke
soort, maar een kruising die

Jean Massart (1865-1925) was een Belgische bioloog, met een
voorliefde voor fotografie. Zijn goed gedocumenteerde foto’s
geven een mooie en betrouwbare weergave van het landschap
in een tijd dat fotografie nog een zeldzaamheid was. Op zijn
foto van de Meesterstraat uit 1911 herkennen we de typische
kenmerken van het Waasland. De blokvormige bolle akkers
met afgewerkte randen zijn omzoomd met grachten en Cana
dese populieren. Centraal bevinden zich zeven plassen met
stilstaand water: vlasrootputten. Links zien we een landweg,
de Meesterstraat, waarlangs de hoeven verspreid staan. De
hoeve rechts is voorzien van een schuur, een houtstapel en
een tuin met boomgaard, omgeven door een meidoornhaag.
Links in beeld zie je nog net een deel van de omwalling van
de Wallenhofhoeve.
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rond 1750 in Frankrijk ontstond. Het zachte hout leent zich
perfect voor het maken van klompen. Toen de Waaslanders in
1740-1741 te kampen kregen met een reeks misoogsten, moes
ten ze op zoek naar aanvullende inkomsten. Die vonden ze in
de klompenmakerij, want daar was bijna geen startkapitaal
voor nodig. Bovendien was de zandgrond van het Waasland
geschikter voor klompen dan voor lederen schoeisel. Het
duurde dan ook niet lang voor de klompenmakerij de op twee
na belangrijkste economische activiteit werd in de regio, na de
landbouw en de vlasnijverheid.
Aan het einde van de Rode Aardestraat slaan we rechts de
Uilenstraat in en steken de Klapperbeekstraat over. We ver
volgen onze weg door de Godsschalkstraat tot op de eerst
volgende splitsing. Daar slaan we rechts de Geerstraat in
en meteen links de Pieter Segherswegel.

8 PRACHTIGE OUDJES
Om de landbouwgronden te hergroeperen en toegankelijker
te maken, vond hier een ingrijpende ruilverkaveling plaats.
Daardoor zijn de bolle akkers en Canadapopulieren hier ge
deeltelijk verdwenen. Wel zie je links aan de Speeldersbeek
rijen met mooie knotbomen. Met als kers op de taart: twee
prachtige oude knotwilgen net naast de wegel, voorbij de mon
ding van de Uilebeek.
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Steenuil © Wesley Poelman

LEVE DE KNOTBOOM
Iedereen kent knotwilgen, maar wist je dat er ook knotiepen,
knotessen, knotlinden en knoteiken bestaan? Vroeger maakte
men dankbaar gebruik van hun hout voor brand en gerief
hout, waardoor knotbomen altijd verzekerd waren van een
uitstekend beheer. Maar tegenwoordig worden knotbomen
steeds minder en soms zelfs helemaal niet meer geknot. Daar
door worden hun takken steeds dikker en zwaarder, tot ze
uiteindelijk afbreken door hun gewicht. Zo dreigen deze
knoestige bomen te verdwijnen uit ons landschap. En dat is
jammer, want knotbomen hebben een grote landschappe
lijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarde.
Zo is het insectenleven op knotbomen erg rijk, met onder meer
het wilgenhaantje, de wilgensnuittor en de wilgenhoutrups.
Veel knotbomen zijn hol en vormen voor heel wat vogels, vleer
muizen en kleine marterachtigen een ideale nest en schuil
plaats. Bovendien gebruiken dieren knotbomenrijen als een
soort groene verbindingsweg waarlangs ze zich veilig kunnen
verplaatsen.

GRATIS BEHEER
Heb jij knotbomen staan die dringend geknot moeten wor
den? Dan kan je terecht bij Regionaal Landschap Schelde
Durme. Houtzoekers komen de knotbomen en houtkanten
gratis beheren in ruil voor het brandhout. Meer info vind je
op www.rlsd.be (wat > planten & dieren).
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9 EVEN UITBLAZEN?
Aan het einde van de lange Pieter Segherswegel slaan we
rechtsaf in de Zeveneekhoekstraat tot in de eerste bocht.
Daar duiken we rechts het Hazenpad in. Langs het Hazenpad
vind je het speelbos. Dit is een leuke plek voor een rustpauze
of een picknick. Aan het einde van het Hazenpad kiezen we
rechts de Peperstraat en vervolgens meteen links de Pastorij
straat.

© Aurële Martens – Flash

10 ODE AAN DE KLOMPENMAKERS
Op de rechterkant in de Pastorijstraat zie je het nieuwe ge
meentehuis met op de voorgrond het klompenmonument
van de Nieuwkerkse kunstenaar Herman Van Snick. Het klom
penmonument werd in 1994 met 700 klompen opgericht ter
gelegenheid van de 700 ste verjaardag van Nieuwkerken.
Traditioneel wordt er elk jaar een nieuwe klomp bijgezet. Het
verwijst naar de klompenmakerij die gedurende de hele 19de
en de eerste helft van de 20ste eeuw een belangrijke bron van
inkomsten was in Nieuwkerken. In 1896 waren er maar liefst 72
klompenbedrijfjes, die samen 241 werklieden in dienst hadden.
Van begin jaren 70 tot eind jaren 80 vonden de Internationale
Klompentochten Nieuwkerken plaats. Die wandeltochten lok
ten op hun hoogtepunt ongeveer 10.000 wandelaars. In 2011
werd dit evenement nieuw leven ingeblazen onder de naam
Nieuwkerkse Klompentochten. Wandelclub De Lachende Klomp
wil zo het klompenmakerambacht in ere houden. De klompen
tochten vinden ieder jaar plaats in mei.
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Als we verder de Pastorijstraat instappen, krijgen we tal van
statige herenhuizen te zien, het ene nog mooier dan het andere.
Aan je linkerzijde zie je op nummer 33 het statige, neo
classicistisch herenhuis van dokter Schoenmaekers. Deze
woning met prachtige tuin dateert uit de eerste helft van de
19de eeuw.
Op nummer 31 bevindt
zich de voormalige pasto
rie van Nieuwkerken. Ze
was ooit omwald en heeft
een rijke geschiedenis die
minstens 500 jaar terug
gaat. Het huidige gebouw
werd in 1805 opgetrokken,
met hulp van de parochia
nen. Het Sint-Niklase stads
bestuur was eigenaar en
verkocht de pastorie, die
een nieuwe bestemming
heeft gekregen.
In het huis met nummer 29 werd priester-dichter Gery
Helderenbergh (1891-1979), ereburger van Nieuwkerken,
geboren.
Op nummer 30, aan de rechterkant van de straat, ontdek je
‘De Zwaantjes’. Dit alleenstaande herenhuis met ruime voor
tuin en ijzeren hek dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw
(foto). Op de gevel boven de ingang zie je een mooie bas-reliëf
met twee zwaantjes, zinnebeeld van eeuwige liefde.

HET EINDE VAN
DE WANDELING …

OF TOCH NIET?

Het einde van deze straat is meteen ook het einde van
de eerste wandellus. Hier kan je je tocht afronden
in één van de herbergen rond de kerk. Krijg je maar
niet genoeg van al het moois dat Nieuwkerken je te
bieden heeft? Sla dan aan het einde van de Pastorij
straat linksaf in de Gyselstraat, en begin aan de tweede
wandellus! Ook die eindigt op dit plekje.
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11 MOOI, MOOIER, MOOIST

NIEUW
KERKEN

DE TWEEDE IN
WANDELLUS

12 DE VLASCH BLOMME

© Norbert Van Der Weken

We starten de tweede wandellus door aan het Ten Bosplein
de Gyselstraat in te stappen. Op nummer 18 vind je toneel
vereniging De Vlasbloem, die is opgericht in 1976. De naam
verwijst naar de aloude rederijkerskamer ‘de vlasch
blomme’, opgericht in 1545 en opgeheven rond 1880. In 1940,
tijdens de slag rond Zelzate, stond deze woning leeg en deed
tijdelijk dienst als dodenhuisje. De overleden soldaten van het
veldlazaret werden hierheen gebracht. Nieuwkerken lag in de
meidagen in de vuurlijn van de Duitsers. Die bleven de zich
terugtrekkende Belgische troepen bestoken.

Let tijdens het verder wandelen ook op de mooie art-deco
gevel van het huis op nummer 22, op de beschermde gevel van
de ‘jongensschool’ en op het kasteel De Windt aan de rotonde.

CULTUREEL
13  EEN
VERANTWOORDE OMLEIDING
Wie tijd heeft, kan voorbij de rotonde op nummer 110 in de
Gyselstraat het Heemkundig Museum van Nieuwkerken bin
nenspringen. Het museum werd in 1994 opgericht naar aan

18

leiding van het jubeljaar ‘700 jaar Nieuwkerken’. De voor
naamste facetten van het volksleven, de oude ambachten en de
klompenmakers staan hier in de schijnwerpers. Een bezoekje
is mogelijk op dinsdagnamiddag tussen 14 en 17 uur of op de
eerste zondagnamiddag van de maand.

14 BOL LANDSCHAP

© Nathalie De Saegher - PiXeL

Onze wandeling slaat op de rotonde de Nieuwenwegel in, die
rechts van het kasteel De Windt start. Na een zeventigtal meter
gaan we links de Schaliënwegel in. Wanneer je deze trage
weg bewandelt, merk je plots dat je een stuk hoger staat dan
de omgeving. Je staat nu bovenop een typische bolle akker.
Daarom wordt de Schaliënwegel soms ook wel Hoge Wegel
genoemd. Je kan er genieten van een uitzonderlijk weids uit
zicht over de omgeving. In de winterperiode is ook het bolle
landschap duidelijk zichtbaar.

TYPERENDE
BOLLE AKKERS
‘Waas’ betekent zoveel als ‘woest en drassig’. In het vochtige
Waasland moesten landbouwers manieren bedenken om het
teveel aan water weg te werken. Grachten graven volstond niet.
In de late middeleeuwen begonnen ze dieperliggende kalk- en
leemhoudende grondlagen uit de omringende grachten te
graven. Met een molbord (een door paarden getrokken sleep
schop) brachten ze de voedselrijke grond naar het midden
van de akker. Die lag gemiddeld 1,4 meter hoger dan de randen.
Daar bevonden zich grachten (ideaal om onder meer vlas te
verbouwen) en werden dorstige canadapopulieren aangeplant.
Na de Eerste Wereldoorlog raakte deze techniek in onbruik.

19

15 MET UITZICHT OP HET SCHALIËNHUIS

© Norbert Van Der Weken

Vanop de Schaliënwegel zie je rechts het Schaliënhuis staan
in de Portugesestraat. Het is herkenbaar aan zijn drie trap
gevels en de vensters met tralies. In een balk van deze hoeve
staat het jaartal 1623 vermeld, wat haar meteen tot een van
de oudste hoeves van de gemeente maakt. De hoeve dankt
haar naam aan haar dak, dat vroeger bedekt was met scha
liën. Tegenwoordig zijn ze echter vervangen door eterniet.
Iets voor de hoeve staat een meer dan 100 jaar oude eik en ligt
een goed bewaard gebleven drinkput.

16 OVER SCHOONHEID EN STANK

© Jethro Waanders

De naam Ekelstraat heeft niets met eikels te maken, maar wel
met een vlasbewerking: hekelen. Het weer en de bodem in
Vlaanderen waren ideaal voor het verbouwen van vlas.
Ooit stond deze streek dan ook vol vlasvelden. Het blauwe
of witte vlasbloempje bloeit slechts één dag. Wat moet dat een
prachtig bloemenspektakel geweest zijn!

20

© Vlasmuseum Kortrijk

SPECIALISTEN
IN BL AU WROTEN
Om de vlasvezel van de stengel los te kunnen krijgen en hem te
verwerken tot linnen, bestonden verschillende methodes. In
het Waasland deed men aan blauwroten, of weken in stilstaand
water. Het vlas werd in een speciaal hiervoor uitgegraven
vlasrootput gelegd en daarna bedekt met modder, stenen en
elzenhout. Door de aanwezigheid van looistoffen in het elzen
hout kreeg het gerote vlas een blauwe kleur (vandaar de be
naming ‘blauwroten’). Het vlas lag permanent in het water
wat de roottijd aanzienlijk verkortte: van één tot drie weken,
naargelang de temperatuur van het water. Het veroorzaakte
echter ook een overweldigende stank, wat blauwroten tot
één van de vuilste karweitjes maakte die men zich maar kon
voorstellen. In en om Nieuwkerken zijn naast wegen en wegels
nog talrijke restanten van vlasrootputten te vinden. Aan beide
zijden van de Ekelstraat kan je bijvoorbeeld twee goed
bewaarde vlasrootputten zien. Het zijn stille getuigen van
een bloeiende vlasnijverheid.

17 EEN PRIESTER IN HET PLAFOND
Op het einde van de Ekelstraat slaan we rechtsaf in de Buiten
straat, en nemen we opnieuw de eerste rechts, de Kolkstraat.
Op nummer 82 vinden we de Schuttershoeve uit 1653. Bin
nenin staat een prachtige open haard, versierd met een zeven
tigtal geglazuurde tegeltjes met taferelen uit de Bijbel, af
gewisseld met bloemmotieven. Tijdens de Franse Revolutie
vond een priester hier een schuilplaats tussen een vals pla
fond. In 1940 brachten granaten ernstige schade toe aan de
gevel van het gebouw.
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18 HOGER OF LAGER?

© Hubert De Rijbel – Flash

Op het einde van deze straat slaan we linksaf in de Vrasene
straat. Een kleine 50 meter verder zien we rechts de Mispe
laerwegel liggen, beter gekend als de Fortwegel. Deze wegel
brengt je langs een laagstamboomgaard. Vroeger hadden
de meeste boeren naast hun boerderij ook een hoogstam
boomgaard. Historische bronnen getuigen van een zeer grote
variatie aan streekeigen appels, peren, pruimen, krieken
en kersen. De boeren kozen altijd voor hoogstamboomgaarden
omdat het vee hier perfect tussen kon grazen. Na de Tweede
Wereldoorlog kregen laagstamboomgaarden de voorkeur.
Ook bij professionele kwekers, want laagstammen zijn eco
nomisch rendabeler. In de jaren 70 gaf de overheid boven
dien premies aan wie zijn hoogstamboomgaard rooide.
Gelukkig tonen particulieren opnieuw interesse in de
grote variatie aan fruit en het landschappelijk belang van
hoogstamfruitbomen, waardoor tegenwoordig opnieuw hoog
stamboomgaarden worden aangeplant. En dat is fantastisch
nieuws voor de natuur! Heel wat dieren zoals bijen, vlinders,
vleermuizen, holenduiven, ringmussen, boomkruipers en
steenuilen komen er maar wat graag wonen en snoepen. Ook
bijen, hommels en andere insecten houden van hoogstam
boomgaarden.

We slaan linksaf in de Vlasbloemstraat en duiken na 55 meter
op de rechterzijde, net achter de huizen, opnieuw de Mispelaer
wegel in. Die leidt je tot aan de Kwakkelhoek. We volgen die
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rechts, tot we terug de Vlas
bloemstraat bereiken. Daar slaan
we links in om na 150 meter
rechts de kleine Kerkenwegel te
kiezen die ons terugvoert naar
de kerk.
En zo loopt ook onze tweede
wandellus ten einde. Dat verdient
een verfrissing! Wat zou je denken
van een ‘Schapenkop’, het ambach
telijk gebrouwen bier van de Nieuw
kerkse brouwerij ’t Paenhuys?

HEB JE

DE SMAAK

TE PAKKEN?
De wandeling in deze brochure voert je langs enkele van de
vele trage wegen die deze streek doorkruisen. Deze landelijke
en verkeersarme wegen zijn ideaal om op een vrije dag te
voet, met de fiets of soms te paard te verkennen. Verscholen
achter de huizen bieden ze vaak verrassend mooie uitzich
ten over het landschap. Ze verbinden ons ook met boeiende
stukjes streekgeschiedenis die anders vergeten zouden worden.
Bovendien tref je langs trage wegen vaak kleine landschaps
elementen (KLE’s) aan zoals bomenrijen, heggen, houtkanten,
waterlopen en poelen. Zij vormen in ons intensief gebruikte
landschap vaak de enige en laatste stukjes ‘wilde’ natuur.
Voor onze fauna en flora zijn KLE’s dan ook uiterst belangrijk.
Dieren en insecten vinden er beschutting, nestplaatsen en
voedsel. Omdat KLE’s zo waardevol zijn, staat Regionaal Land
schap Schelde-Durme (RLSD) je met raad en daad bij als je er
op je perceel wil aanleggen, herstellen of onderhouden. En het
stadsbestuur, dat beloont je in vele gevallen met een premie.
Vanwege hun bijzondere rol in het landschap, spant de stad
Sint-Niklaas zich met de steun van zowel plaatselijke milieu- en
wandelverenigingen als RLSD in om haar tragewegennetwerk
te beschermen.
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MEER WETEN?
Stad Sint-Niklaas
www.sint-niklaas.be/vrije-tijd/toerisme
www.sint-niklaas.be/leefomgeving/groen-en-natuur
Regionaal Landschap Schelde-Durme
www.rlsd.be
Heemkundig Museum Nieuwkerken 200/700
www.toerismewaasland.be
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