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1 Algemeen 
 

STRAMIN wil benadrukken dat zij zeer verheugd is met de komst van deze nieuwe groene 

ontmoetingsplaats aan de rand van de stad.  

Deze site kan op zeer veel manieren als zeer waardevol aanzien worden.  Daarom moet er doordacht 

en professioneel aan de ontwikkeling van deze plaats gewerkt worden.  

STRAMIN zal zich in  dit document enkel uitspreken over de aanleg van het park en de daarbij horende 

groen en waterstructuren. Over de plaatsing van het zwembadgebouw en de impact op  de mobiliteit 

zullen wij ons niet uitspreken in dit document.  Wel doen wij voorstellen over duurzame mobiliteit. 

2 Voorstellen voor de inrichting van het gebied en de verhoging 

van de natuur- en belevingswaarden. 
 

2.1 De Molenbeek 
 

Door de waarnemingen van de afgelopen twee jaar die in de Molenbeek hebben plaatsgevonden, 

kunnen we er niet meer omheen dat de Molenbeek een vaste verblijfplaats is geworden van tal van 

diersoorten.  Zij gebruiken de beek als woonplaats of foerageergebied.  De laatste twee jaar werden 

enkele mooie waarnemingen gedaan, onder meer van soorten die beschermd worden volgens het 

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (zie punt 

2.5).  De herinrichting zal dan ook mede in functie van deze soorten moeten gebeuren.  

Het spreekt voor zich dat de Molenbeek (letterlijk) de levensader doorheen dit gebied zal worden. 

Door het terug openleggen van deze nu ingebuisde waterloop en het afkoppelen van het 

rioleringsstelsel, zal de Molenbeek de levensader kunnen worden die hij potentieel in zich draagt. Het 

is dan ook uiterst belangrijk dat deze troeven maximaal worden uitgespeeld.  

De Molenbeek vormt in noordwestelijke richting een rechtstreekse verbinding met het buitengebied 
de Spaerlaer en verder tot het centrum van Stekene. Dat deze nu al als migratieroute dient is 
meermaals gebleken.  Door aanpassingen aan te brengen kan deze nog geoptimaliseerd worden en 
zo zullen er nog meer diersoorten gebruik van kunnen maken.  
Door herinrichting van de beekoevers, het aanplanten van oevervegetatie, inrichten van plas-

draszones, het creëren van struwelen langsheen de beek, zal de natuurwaarde hier enorm toenemen.  

Langsheen de Molenbeek zijn her en der kleine bospercelen te vinden. Omdat bospercelen zeer 

schaars zijn in deze omgeving bevatten zij stuk voor stuk hoge natuurwaarden.  Er zijn in deze kleine 

percelen (soms maar 2000 m² groot) broedgevallen van o.a. buizerd, sperwer, bosuil, wespendief,… 

vastgesteld.  Het beschermen van deze gebieden is dan ook noodzakelijk.  Door langsheen het nieuwe 

fietspad (zie ook 2.7 trage wegen) aan de Molenbeek een struweel aan te planten kunnen al deze 

percelen verbonden worden. 

 

2.2 Andere waterelementen in het gebied 
 

Water zal een zeer belangrijk element worden in dit nieuwe park.  

Er zijn intussen tal van voorbeelden te vinden in  parken waar water prominent aanwezig is.  Fauna en 

flora kunnen er perfect samenleven met menselijke activiteiten (rewilding).  In deze planningsfase is 

het zeer belangrijk dat voor al deze planten en dieren een specifiek habitat wordt voorzien.  Door 

deze op een creatieve manier in te plannen zal dit geen afbreuk doen aan de menselijke beleving, in 

tegendeel.  Door de zintuigen op zeer veel manieren te prikkelen zal de (natuur) beleving alleen maar 



toenemen.  We herinneren ons allemaal de beelden van de terugkomst van de bever in het 

Minnewaterpark te Brugge.  Dit lokte elke avond tientallen bezoekers die dit prachtdier 

aanschouwden.  

Het laten meanderen, afschuinen van de oevers, plas-dras zones voorzien, rietkragen, poelen, enz. 

zijn maar enkele voorbeelden van hoe water er in dit gebied na de aanleg zal moeten uitzien.  Dit zal 

niet enkel de natuurwaarde verhogen maar ook functionele waarde zoals waterbuffering bij hevige 

regenval. 

De huidige waterlopen die nu doorheen het gebied lopen, hebben duidelijk als functie om snelle 

waterafvoer te voorzien zonder ecologische meerwaarde.  In het huidige klimaat, waarbij intense 

regenval enkel maar zal toenemen, is dit duidelijk achterhaald.  STRAMIN adviseert dan ook om deze 

waterlopen aan te passen aan een meer natuurlijke situatie.  Zo vergroot de buffering van water.  

 

 

 
 

 

 
 

De huidige waterlopen hebben 
duidelijk als doel snelle 
waterafvoer te voorzien. 

            Vraatsporen van bever langs Pijkedreef (2021) 

 

 

 

2.3 Bestaande waardevolle groenelementen  
 

De bestaande site bestaat nu hoofdzakelijk uit landbouwgronden en voetbalpleinen. Hier is de 

natuurwaarde momenteel laag.  

Er zijn wel enkele uitzonderingen te vinden die we hierna gaan bespreken. Dit blijkt ook uit de 

inventarisaties die STRAMIN de voorbije jaren in het gebied uitvoerde. 

 

 

 

 



2.3.1 De vier monumentale lindes op de huidige parking. 
 

Deze bomengroep heeft de hoogste natuurwaarde die momenteel op de site aanwezig is.  Het is voor 

STRAMIN dan ook een eis dat deze bomen op een duurzame wijze bewaard blijven.  Uit ervaring 

weten we dat het vaak misgaat als men oude bomen op werven wil bewaren.  Van in de planningsfase 

specialisten betrekken bij het uitdenken van de plannen rond de bomen zal dan ook nodig zijn om dit 

tot een goed einde te brengen.  Opmaak van een BEA ( boom effecten analyse ) zal hierin de eerste 

stap zijn.  

In de huidige klimaatverandering speelt monumentaal stedelijk groen een grote factor in het leefbaar 

houden/maken van omgevingen.  Deze bomen vervangen door jongere exemplaren is dan ook 

onmogelijk.  De factor tijd kan men namelijk niet kopen of vervangen.  

 

 

2.3.2 Het overstromingsgebied aan de noord-zijde.  
 

Het spreekt voor zich dat dit gebiedje een hoge ecologische waarde in zich draagt.  De wilgen, essen 

en elzen leveren het hele jaar en hoge ecologische meerwaarde aan het gebied.  Gaande van stuifmeel 

en nectar in het vroege voorjaar (wilg), tot zaden voor de groepen sijsjes in de winter (els).  We gaan 

er dan ook van uit dat dit gebied behouden (of uitgebreid) zal worden.  

 

2.3.3 Muur van klimop naast het voedbalstadion. 
 

Op de huidige grindparking naast het voedbalstadion bevindt zich een afsluiting van betonplaten. 

Deze is volledig overgroeid met klimop die in generatieve fase is.  Dat wil zeggen dat deze ieder najaar 

tot bloeien komt.  Door de enorme hoeveelheid (tientallen meters) is dit een niet te onderschatten 

nectar- en stuifmeelbron voor tal van insecten.  Veel bijensoorten zijn hiervan afhankelijk. Vaak wordt 

de ecologische waarde van klimop sterk onderschat. Maar bij oude exemplaren als deze kan dit met 

een volwassen boom vergeleken worden.  

Wij snappen dat bij herinrichtingswerken deze niet volledig zal kunnen behouden blijven. Misschien 

kan er voor gekozen worden de meest waardevolle stukken te bewaren .  Als deze toch geheel 

verwijderd moet worden,  moet  een duurzame vervanging kan voorzien worden.  Men kan in deze 

zone kiezen voor planten die laat op het jaar nectar en stuifmeel leveren.  Info en inspiratie is te vinden 

op www.drachtplanten.nl, of via de Wase imkersbond. 

http://www.drachtplanten.nl/


 

 

 
 
Klimop tegen muur huidige parking voetbalstadion. 

 

2.3.4 Bestaande rijen van populieren.  
 

Op de site zijn verschillende rijen van populieren te vinden.  Na determinatie is gebleken dat het vooral 

om snelgroeiende cultivars gaat.  Deze klonen zijn geselecteerd om snel veel biomassa (hout) op te 

leveren.  Ze zijn minder geschikt om als (duurzame) boom te laten opgroeien, zeker niet als men deze 

plaats gaat ontwikkelen als parkzone.  Behoud is dan ook niet vereist. 

Populier is wel een boomsoort die van oudsher veel gebruikt is in het Waasland. Als men deze knipoog 

naar het verleden in het park wil inbrengen kan men beter kiezen voor oude rassen als robusta, 

marilandica,… Dat zijn rassen die wel duurzaam kunnen uitgroeien en een lange levensduur hebben.  

Ook Populus tremula (ratelpopulier)  of Populus nigra (zwarte populier) kunnen zeker hun plaats in 

de nieuwe omgeving krijgen.  

 

2.3.5 Beuk en elzen tussen de huidige voedbalpleinen. 
 

Er staan nog enkele elzen en een mooie beuk langsheen de huidige voedbalvelden. Hier  pleiten wij  

zo veel mogelijk voor behoud.  Ze hebben al een mooie omvang en, zoals eerder aangehaald, kan je 

de factor tijd niet inhalen.  Enkele bomen die een respectabele leeftijd hebben is zeker een 

meerwaarde en zorgt dat het nieuwe park al een zekere maturiteit krijgt.  

  



 
 

 
 

Prachtig solitair uitgegroeide beuk met enkele 
elzen op de achtergrond. 

                Mooi uitgegroeide elzen. 

 

2.3.6 Verspreide bomen en heesters over de terreinen. 
 

Verspreid over de hele site staan her en der nog individuele bomen of heesters. Het gaat dan 

voornamelijk over hazelaar, spork, boswilg, jonge eiken,… Deze hebben momenteel zeker hun 

ecologische waarde maar hoeven bij herinrichtingswerken niet per se bewaard te blijven.  De 

ecologische meerwaarde die zal gecreëerd worden bij de aanleg van het park is veel groter dan het 

verlies van deze individuen. 

2.3.7 Bosperceel naast het basebalveld  
 

Naast het huidige basebalveld plant de stad een speelfunctie in een bestaand bos. Omdat dit 

momenteel nog in privé handen is hebben we nog niet de mogelijkheid gehad hier een inventarisatie 

uit te voeren.  

Het openstellen van dergelijke geïsoleerde bospercelen is uiteraard een meerwaarde voor de buurt. 

Toch moet men hier met de nodige voorzichtigheid naar kijken. Vaak dragen dergelijke percelen een 

verrassend hoge natuurwaarde in zich. Deze is kwetsbaar en kan bij openstellen ernstige schade 

ondervinden. Een degelijke inventarisatie is dan ook aangewezen, enkel zo kan een doordacht plan 

worden opgemaakt om dit perceel open te stellen met respect voor de aanwezige fauna en flora. 

 

 

 



2.4 Corridors 
 

Rond de te ontginnen site liggen enkele waardevolle gebieden. Bij het uitwerken van een plan kan 

hier rekening mee gehouden worden.  Deze geïsoleerde gebiedjes kunnen zo samen het grotere 

geheel vormen.  Deze aanpak past perfect bij het stadslobbenmodel. 

  

 
 
Groen aangeduide zones zijn ecologisch interessante plaatsen, de rode pijlen de ontbrekende 
corridors.  

 

 

2.4.1 Waterloop aan de Puyenbekestraat 
 

De beek die door het gebied aan de Puyenbekestraat loopt, barst in het voorjaar van de amfibieën. 

Dit is een mooi voorbeeld van hoe men groene corridors doorheen woonwijken kan laten lopen. 

Tussen het park en waardevolle beekzone ligt nog één akker die niet is opgenomen in dit Rup. (zie 

afbeelding ) . Dit laatste stukje verbinden met het park is dan ook zeer aangewezen en eenvoudig te 

realiseren.  Door de recente aankoop door de stad van het perceel aan de apotheker in de Hoge 

Bokstraat kan hier zelfs een verbinding gemaakt worden met de Spaerlaer( zie ook punt 2.7 Trage 

wegen). 

 

2.4.2 Het Paddeschoothof en de terreinen van SVK 
 

Het Paddeschoothof is een zeer belangrijke stapsteen om de site van SVK en dit nieuwe park te 

verbinden.  Door de bebouwing, straten, spoorweg, zal fysiek verbinden zeer moeilijk zijn. Maar dat 

neemt niet weg dat dit zeer belangrijke stapstenen zijn voor zeer veel vliegende dieren (zie ook punt 

2.5 De aanwezige fauna).  Vaak kan men door kleine doordachte ingrepen migratie van dieren hier wel 

mogelijk maken.  Straatbomen planten op gerichte plaatsen zodat boombruggen ontstaan, 

afsluitingen plaatselijk verwijderen, amfibietunnels aanleggen,… zijn hier maar enkele voorbeelden 

van.  



 

2.4.3 De Molenbeek 
 

De Molenbeek is de belangrijkste corridor die doorheen dit in te richten gebied loopt.  We verwijzen 

hiervoor naar punt 2.1. 

2.5 de aanwezige fauna  
 

Leden van STRAMIN voerden de voorbije twee jaar heel wat observaties en inventarisaties uit in dit 

gebied.  Hierna volgt een greep uit deze observaties. 

Sommige van de vastgestelde soorten genieten een speciale bescherming via het soortenbesluit. Hier 

is via een wettelijk kader vastgesteld dat bij iedere verandering of verstoring van het habitat speciale 

beschermende maatregelen moeten worden genomen (zie www.natuurenbos.be ). Deze 

bescherming geld onder meer voor de vleermuizen en bever die in het gebied voorkomen.  

De vos is ook een vaste bezoeker geworden van de omgeving. Op nog geen 50 meter van waar de 

parkzone zal aangelegd worden, is een vossenburcht waar de afgelopen jaren telkens jongen zijn 

geboren.  Ook aan de achterzijde van het huidige voedbalstadion zijn vossenholen aangetroffen. Deze 

zullen verdwijnen met de aanleg van het zwembadgebouw.  Her en der hoeken creëren waar het iets 

ruiger mag zijn en minder toegankelijk, geeft deze dieren dan ook de kans om in het park te blijven 

wonen.  

Bij valavond is er vaak zeer veel activiteit van vleermuizen ter hoogte van het waterzuiveringsstation 

aan de Molenbeek.  Vermoedelijk zijn daar zeer veel insecten actief die de vleermuizen op hun buurt 

aantrekken.  Door het terug openleggen van de beek zal een perceel met enkele dode wilgen 

verdwijnen.  Deze dode bomen worden vaak al zomerverblijfplaats voor vleermuizen gebruikt 

(loshangende schors).  Het kan in deze dan ook interessant zijn een vleermuizenspecialist te 

betrekken bij de werken.  Zo kunnen er indien nodig vleermuiskasten in de omgeving worden 

opgehangen om dit verlies te compenseren.  Regionaal landschap Schelde Durme heeft hierover veel 

kennis in huis.  

  

http://www.natuurenbos.be/


 
 

 

Dode wilg met klimop is ideaal 
vleermuizenhabitat.  

De wilg staat waar de Molenbeek bovengronds 
komt. 

 

Langsheen de Molenbeek werden prachtige vogelsoorten regelmatig gespot : ijsvogel, grote gele 

kwikstaart, blauwe reiger, zilverreiger,...  In de kleine bospercelen langsheen de beek kwamen 

volgende roofvogels meermaals tot broeden : sperwer, buizerd, bosuil.  Zelfs de zeldzame 

wespendief broedde er jaarlijks. 

De laatste jaren werd ook de bever gespot in de Molenbeek.  Langsheen de oevers werden her en der 

zelfs vraatsporen gevonden (o.a. aan de Pijkedreef én aan het waterzuiveringsstation).  Voorlopig 

heeft hij hier nog geen woonplaats gevonden.  Een mooie ambitie. 

Ten slotte worden ook regelmatig reeën, marters, eekhoorns, egels, hazen en konijnen gespot. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Bever in de molenbeek (2021) Jonge vossen aan burcht in Pijkedreef 
(wildcamera 2020) 

 

 

 
 

  
 
 

 
 

 

(Boom) marter aan nestkast bosuil. 
Wildcamera bosperceel Hoge-Bokstraat ter 
hoogte van de Molenbeek. (2020) 

           Paaiende Vissen in de Molenbeek (2021) 

 

2.6 Bos  
 

Het nieuwe speelbos dat zal aangelegd worden juichen wij uiteraard toe.  Het zal een belangrijke 

schakel worden in het geheel. Deze noord – westelijke zijde van de stad is een zeer bos arme regio 

waar bosuitbreiding zeker als prioritair moet gezien worden. 

De buurt betrekken in het aanplanten van dergelijke bossen is zeker een meerwaarde om het 

draagvlak te vergroten.  Het stadsbestuur heeft in het verleden al meermaals bewezen dat ze dit 

prima kunnen organiseren (het geboortebos). 



 

2.7 Trage wegen  
 

Momenteel zijn er al enkele trage wegen die het gebied ontsluiten. De mooie fietspaden binnen het 
gebied  zorgen er voor dat je snel van de Modernadreef en Pijkedreef in de omliggende straten terecht 
komt.  
 
Er is echter één verbinding die nog niet optimaal is. Dit is de verbinding met de Hoge Bokstraat. 
Momenteel enkel bereikbaar via het onverharde deel van de Pijkedreef. Dit deel is niet rolstoel, fiets 
en buggy toegankelijk waardoor een belangrijke schakel mist.  
 
Uit alle plannen kunnen we afleiden dat dit wordt opgelost door een fietspad langsheen de 
Molenbeek tot in de Hoge Bokstraat (en verder richting Stekene) te voorzien. Ook voor de komst van 
de LAB school (naast MIWA) zal dit een essentiële schakel zijn. 
 
Het belang van deze verbinding langsheen de Molenbeek mag niet onderschat worden. Het zorgt 
voor een rechtstreekse snelle verbinding tussen Stekene en Sint-Niklaas een verbinding die  zowel 
op toeristisch, economisch als voor schoolgaande jeugd een onmisbare schakel zal vormen.  
 

Voor verdere voorstelen in verband met trage wegen verwijzen wij graag naar de bijlage . Onderaan 

aangehecht bij dit document.  

2.8 Afsluitingen 
 

Rond de huidige sportterreinen is een wirwar van afsluitingen ontstaan.  De laatste jaren zijn er zeer 

veel bijgekomen en elk nieuw sportterrein lijkt er wel omheind te worden.  Dit is zeer nefast voor de 

beleving van de omgeving.  Het openbare karakter is zo volledig weg.  De sfeer die nu wordt 

opgewekt als je langs de nieuwe sportvelden en het scoutsterrein loopt, is niet aangenaam te 

noemen.  Door de vele hoge afsluitingen creëer je juist een onveiligheidsgevoel en het openbare 

karakter is volledig zoek.  

Ook de mogelijkheid voor migratie van dieren valt hierdoor compleet stil.  Het is geweten dat dieren 

als egel, vos, ree,… hier echt nadelige gevolgen van ondervinden.  Door her en der openingen te 

voorzien kan vermeden worden dat deze dieren zich vastlopen in de draden. 

Waar echt geen andere mogelijkheid is dan afsluitingen te voorzien, kan men met klimplanten of 

struwelen de draad “camoufleren”.  Dit zal de omgeving veel aangenamer maken.   

 

 

  



 
 

 

De afsluitingen geven geen fraai beeld van de 
omgeving. 
 

 

 

2.9 Suggesties 
 

STRAMIN kan het toch niet nalaten nog enkele suggesties mee te geven.  Zo zijn er nog twee kleine 

landbouwpercelen die net buiten het rup. liggen. Eén perceel is al besproken omdat het een 

belangrijke corridor vormt (zie punt 2.4.1).  Langs het andere perceel loopt een trage weg (Pijkedreef). 

Als de Stad Sint-Niklaas tot aankoop van deze percelen zou overgaan kan hier een publieke 

hoogstamboomgaard aangeplant worden.  Verschillende steden en gemeenten hebben al dergelijke 

boomgaarden in hun bezit.  Dit blijkt een groot succes te zijn.  Burgers kunnen hier vrij en gratis fruit 

en noten komen oogsten.  Vaak gebeuren onderhoud en snoei samen met de buurtbewoners onder 

begeleiding van regionale landschappen of Velt.  

Één van de recreatiepercelen die grenzen aan de achterzijde van het waterzuiveringsstation staat 

momenteel te koop (perceel rechts boven op afbeelding). Dit perceel is vlak naast de open te leggen 

Molenbeek gelegen. Uiteraard zou dit een meerwaarde bieden aan de hele site moest dit mede 

kunnen opgesteld worden door de stad.  

 

 

  



 
 

 

In rood de aangeduide 
landbouwpercelen. Rechts boven de 
recreatiegrond die momenteel te 
koop staat. 

         Publieke Hoogstamboomgaard te Melsele 

  
  

 

3 Tot slot 
 

STRAMIN is blij met de kans tot inspraak die de stad ons biedt.  Wij proberen met deze tekst enkele 

haalbare voorstellen te formuleren.  Wij zijn uiteraard graag bereid om deze voorstellen verder toe te 

lichten en verder uit te werken.  Bij deze reiken wij dan ook de hand voor verdere samenwerking 

binnen dit project.  

3.1.1 Voorwaarden van STRAMIN voor een gunstig advies. 
 

STRAMIN zal in deze dan ook een gunstig advies afleveren als aan volgende voorwaarden voldaan 

word :  

✓ Herinrichting van de Molenbeek (zie 2.1). 

✓ Herinrichting van de (bestaande) waterlopen binnen de site ( zie 2.2). 

✓ Bewaren van vier monumentale lindes (zie 2.3.1). 

✓ Bewaren beuk en elzen tussen de huidige voetbalpleinen (zie 2.3.5). 

✓ Inventarisatie bosperceel naast basebalveld (zie 2.3.7). 

✓ Op een doordachte manier corridors voorzien (zie 2.4). 

✓ Bij de aanleg rekening houden met de aanwezige fauna, in het bijzonder de soorten die 

vallen onder de speciale bescherming van het soortenbesluit (zie 2.5). 

✓ Verbeteren en uitbreiden van het trage wegen netwerk waarbij connectie word voorzien 

naar de omliggende gebieden (de Molenbeek, Spaerelaar) (zie 2.7). 

✓ Herbekijken afsluitingen binnen de site (zie 2.8). 

 

Wij zijn er van overtuigd dat wij dezelfde doelen nastreven, namelijk het creëren van een rijk  en groen 

parkgebied aan de rand van de stad.  Mensen, dieren en planten zullen er wel bij varen. 

 

 



4 Bijlage Trage wegen en Spaerlaer  
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DE SPAERLAER  

vormt samen met de wandellussen en 

de Molenbeek de ontsluiting naar het 

Sportkringpark! 



De voorbije jaren werd  het project ‘De Spaerlaer’ voorgesteld op STRAMIN. Hiermee werd een 
toekomstvisie op het bestaand landbouwgebied tussen Hoge Bokstraat, Marktstraat, Gentstraat, 
Moortelhoek en Omloopdreef met een link naar het Sportkringpark gegeven. 

 
Het verleden 
 
Het gebied wordt vandaag enkel gebruikt voor landbouw en veeteelt. Het heeft echter een 
eeuwenlange geschiedenis, vooral bepaald door de heerlijkheid van het Hof van Vaerebeke (figuur 
1). De ‘rabatstructuur’ van die heerlijkheid is nog steeds duidelijk aanwezig in het landschap 
(figuur 2). Die zorgde voor de afwatering van de ganse weide, waardoor de hogere stukken 
vruchtbaar werden. Aan de buitenkant van de weide is de bedding van de Omloopwegel ook heel 
duidelijk te zien (figuur 3). 
 
 
 

 
 

Figuur 1: Hof van Vaerebeke 
 

Figuur 2: Luchtfoto van Heerlijkheid ‘Hof 
Van Vaerebeke’ met rabatstructuur 
 

 

Figuur 3: Bedding van Omloopwegel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figuur 4: Heerlijkheid Hof Van Vaerebeke in 1939 
 

 

Tot halfweg de 20ste eeuw blijft het eeuwenoude landschap intact met het grachten- en 
poelenstelsel, de verschillende trage wegen, de houtkanten rond de meeste weiden en de 
uitgestrekte boomgaard binnen de weide van de voormalige Heerlijkheid (figuur 4). Maar 
geleidelijk aan verdwijnen de kleine landschapselementen en eind jaren ’80 worden ook de laatste 
voetwegen in het gebied afgesloten. 

 
De 21ste eeuw begint gelukkig met een herwonnen aandacht voor kleine landschapselementen 
en voetwegen. In dit gebied werd de verbinding van de Stadhoudersboswegel in 2014 al opnieuw 
geopend. Dat was een mooi begin. Maar voorlopig liggen alle andere relicten in dit prachtige 
gebied nog steeds onder een dikke laag stof. 
 

De toekomst 
De toekomstvisie binnen Stramin bestaat erin om de klassieke landbouw ook in de 21ste eeuw in 
dit gebied de hoofdrol te laten spelen. Dit gebied is immers één van de grootste landbouwkamers 
van de stad. Maar het lijkt mogelijk in dit gebied meer dan één functie mogelijk te maken en zo 
te gaan ‘verweven’. Ook voor functies als waterbuffering, milieu- en natuur en zachte recreatie 
moet hier plaats kunnen zijn. En naast klassieke landbouw kunnen hier ook modernere 
toepassingen van land- en tuinbouw worden uitgetest, opdat dit gebied weerbaar is voor de 
uitdagingen die ons de volgende tientallen jaren wachten op verschillende vlakken, zoals 
landbouw, klimaat en vrijetijdsbesteding, in combinatie met verstedelijking. 

 
Het toekomstbeeld is ambitieus, maar zal stap voor stap moeten gebeuren. De voormalige 
Heerlijkheid is echter de kapstok waaraan dit gebied ophangt. En net dit uitgestrekt gebied wordt 
het minst intensief gebruikt. Hierrond zien we ook de eerste stappen, nl. het stap voor stap 
herstellen van het trage wegenstelsel. 

 
We stellen voor om de volgende jaren stelselmatig het landschap rond de Heerlijkheid te 
herstellen, opgedeeld in 3 fases. Met elke fase wordt een nieuwe lus gecreëerd, waardoor het 
gebied almaar toegankelijker wordt voor de omgeving. Voor het herstellen van de trage wegen 
is er met de atlas der buurtwegen een juridische basis, maar het is vanzelfsprekend dat 
gesprekken met de eigenaars van groot belang zijn. Dat is dan ook de eerste stap die moet 
gebeuren. 
Bij die gesprekken moet blijken of het gebruik van de weide geïntensiveerd kan worden. De meest 
wenselijke optie lijkt het herstellen van de boomgaard. Gezien de oppervlakte kan dit een 
gigantische voorraad aan voedsel opleveren, zonder dat hierdoor de huidige functie van de weide 
in het gedrang komt. Mogelijks is een win-win mogelijk waarbij de eigenaar de weide ter 
beschikking stelt, maar het beheer bij een externe organisatie zit en de weide als pluktuin fungeert 
voor de inwoners van de stad. 

 
De eerste stappen 
Op figuur 5 is een samenvatting gegeven van de bestaande feitelijke en wettelijke toestand en 

de verbindingen die rond de Omloopweide mogelijk zijn. We lichten deze stap voor stap toe. 



Figuur 5: Overzicht mogelijke verbindingen 

 

Lus 1 
Lus 1 bestaat uit de verbinding van het eerste deel van de Omloopwegel (vanuit de Hoge 
Bokstraat) met een bestaande feitelijke wegel in de Hoge Bokstraat. Op figuur 6 is de lus in detail 
aangeduid met waar de foto’s genomen zijn. 
Bij foto 1 eindigt het toegankelijk deel van de Omloopwegel. De bedding is overwoekerd 
geraakt, maar is nog duidelijk zichtbaar als apart perceel. Verderop loopt deze dood op de 
Omloopweide. Aan de oostzijde van de Omloopweide zelf loopt de bedding van de wegel 
langsheen het ganse perceel (foto 2). In de noordoostelijke hoek van de weide raakt ze bijna 
aan de feitelijke wegel die uit de Hoge Bokstraat vertrekt. Hier ontbreekt nog een 30-tal meter 
om de eerste lus van +- 1 kilometer rond te maken. 

 
=> We pleiten ervoor om met het stadsbestuur hier in gesprek te gaan met de eigenaar om 

het resterende deeltje te verwerven. 

 
Figuur 6: Lus 1 met aanduiding van foto’s 



 

 

Lus 2  
(figuur 7) takt aan op Lus 1 en vervolgt de bedding van de Omloopwegel. Ook aan de noordzijde 
van de weide is de bedding nog duidelijk waarneembaar in het landschap (foto 4). Ook op foto 5 
zien we de bedding van een voormalige buurtweg. Deze kreeg in de atlas der buurtwegen echter 
geen specifiek nummer, maar werd gecatalogeerd als een ‘Chemin particulier’. Bestaande 
rechtspraak geeft aan dat ook voor deze wegen een eeuwigdurende erfdienstbaarheid geldt. De 
bedding loopt verder rond de Omloopweide. Daarna loopt ze over een landbouwperceel en sluit 
aan bij een bestaande landbouwweg die op vandaag gebruikt wordt. Deze wordt ontsloten via 
de Omloopdreef. 
 
=> Stramin pleit om in gesprek te gaan met de eigenaar van de Omloopweide om de 

Omloopwegel open te stellen. Mogelijks zit hier een win-win in door de weide intensiever te gaan 

gebruiken voor bv. een hoogstamboomgaard (zie boven). Ook met de afboording van de wegel 

kan een win-win ontstaan met de omliggende boeren, nl. door de kleinere takken van de 

knotwilgen te gebruiken in takkenwallen langs de wegel. Momenteel weten de boeren immers 

geen raad met al dit hout, wat hen heel wat werk oplevert om deze af te voeren, zonder dat zij er 

baat bij hebben. Ook ecologisch is dit een meerwaarde en verwijst het tenslotte naar de 

houtkanten die eeuwenlang dit landschap sierden. 

 

Figuur 7: Lus 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1      Foto 2      Foto 3 



 

 

 

 

 

 
 

 
Foto 4 Foto 5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lus 3 
 
(figuur 8) vormt de verbinding van het gebied met de Gentstraat, en biedt zo aansluiting met de 
trage wegen richting de Puiveldse bossen. Hier stellen we voor om de Omloopwegel te verleggen 
naar een bestaande feitelijke landbouwwegel. Enkel de laatste 50 meter is voorlopig een 
landbouwperceel. 
=> Stramin stelt voor om in gesprek te gaan met de eigenaars om het resterende deeltje te 

verwerven. 

Foto 6 



 
 
Figuur 8: Lus 3 
 

Foto 7 
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Conclusie 
We zijn ons binnen STRAMIN er  zich van bewust dat dit project een proces van lange adem 
zal zijn waar verschillende gesprekken en enkele moedige beslissingen voor nodig zijn. Ze wil 
echter wijzen op de bijzondere historiek van deze omgeving en de strategische ligging. Dit 
gebied is de verbinding tussen stad en platteland en kan de ganse westzijde van de stad 
rechtstreeks ontsluiten richting het platteland van Belsele, Puivelde en Sinaai. Dat de stad site 
Puyenbeke als één van haar voornaamste werven ziet, past perfect in dit plaatje. Puyenbeke 
kan in die zin als poort fungeren, waarna men meteen in deze landbouwkamer terechtkomt en 
daarna al snel in de Puiveldse bossen wandelt. 
 
Het belang van deze verbinding langsheen de Molenbeek mag niet onderschat worden. 
Het zorgt voor een rechtstreekse snelle verbinding tussen Stekene en Sint-Niklaas een 
verbinding die  zowel op toeristisch, economisch als voor schoolgaande jeugd een 
onmisbare schakel zal vormen.  

 
Maar ook naast trage wegen zien we verweving mogelijk tussen o.a. klassieke en moderne 
landbouw, waterhuishouding, ecologie, landschapsarchitectuur en erfgoed. Mogelijks is 
Regionaal Landschap Schelde Durme hierbij wel een bevoorrechte partner om dit project in 
goede banen te leiden. 

 
Stramin wil dan ook vragen om de eerste gesprekken rond De Spaerlaer snel op te starten. 

Het lijkt daarbij logisch te beginnen bij de eerste lus. Voor de bewoners van de Hoge 

Bokstraat zou deze lus al een eerste waardevolle verbinding kunnen betekenen om in hun 

onmiddellijke omgeving eens weg te zijn van de drukte van de straat en 

 

 


