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Wandeling
We nemen de gloednieuwe wandeling “Zevergemse Scheldemeersen” van Natuurpunt als uitgangspunt voor onze erfgoedwandeling langs Zevergems groen erfgoed.
De Natuurpuntwandeling geeft de bezoeker door middel van strategisch geplaatste
QR-codes meer inzicht in de natuurlijke omgeving van de Zevergemse Meersen.
Deze erfgoedwandeling ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2022 richt
zich specifiek op de relicten die de geschiedenis heeft nagelaten in het landschap en
de vegetatie en vormt op die manier een heel specifieke aanvulling op de invalshoek
van de Natuurpuntwandeling.

3

De linden bij de kerk
Historiek monumenten in de dorpskern
De OLV-kerk was oorspronkelijk een éénbeukige kruiskerk met kruisingstoren op
vierkante basis en achthoekige klokkenkamer, uit Doornikse steen in onregelmatig
verband, vermoedelijk opklimmend tot de 12de eeuw. Sinds 1232 was de parochie in
het bezit van Gentse Sint-Pietersabdij die het patronaat bezat en instond voor vele
herstellingen en uitbreidingen doorheen de eeuwen. Aanzienlijke beschadigingen
vonden plaats tijdens de Eerste Wereldoorlog door het opblazen van de toren waarbij
de torentravee volledig vernield werd evenals alle glasramen. Hersteld in 1922 onder
leiding van architect A. Poppe tot huidige kerk met rechthoekige plattegrond van het
pseudobasilicale type, schip en zijbeuken van zeven traveeën met ingebouwde toren
en koor van één travee met driezijdige sluiting. Sobere baksteenbouw op plint van
zandsteen, met behoud en zandstenen hoekblokken tussen eerste en tweede travee
van noordelijke zijbeuk, wijzend op 18de-eeuws gedeelte.
Velen zullen de zuil links aan de ingang van het kerkhof voorbij wandelen en zich
afvragen wat dit stuk arduin hier staat te doen. Het is een restant van een schandpaal.
Het zou een fragment zijn van de schandpaal
van de heerlijkheid van de Sint-Pietersabdij.
Ten tijde van De Potter (1864-1870) zou deze
paal ingemetst zijn in de gevel van de herberg
“De Drie Linden” op het dorp. Deze herberg
werd tijdens de 1e WO vernield maar de zuil
werd gered en naast de kerkhofmuur gezet.
Samen met de herprofilering van de straat in
1965 verdween de zuil. Hij werd in 1983 vanachter het dodenhuisje op het kerkhof vanonder
allerlei steenafval opgevist en terug op zijn
plaats gezet. De schandpaal werd in 2021 volledig gerestaureerd en op zijn plaats terug gezet.
Achter de kerkhofmuur ligt, ietwat verscholen,
de roepsteen van de parochie. Van op deze
steen riep de veldwachter steeds zijn berichten
de wereld in.
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De pastorie van Zevergem, nu aan de overzijde van de straat, kende in de loop der
tijden verschillende vestingplaatsen. De Sint-Pietersabdij bouwde in 1765 deze
pastorie in het dorp. De vorige lag op de hoek van de Veldstraat met de Pont-Zuid.
Rond 1765 was deze woning ongeschikt om nog verder dienst te doen als pastorie.
De eerste pastoor die hier woonde was een religieus van de Sint-Pietersabdij. Dat
werd geaccentueerd door in de voorgevel de wapens aan te brengen van de toenmalige abt van de abdij. Hij werd begraven op het kerkhof te Zevergem in de noordelijke buitenmuur van de kerk.

Groen erfgoed in de dorpskern
Bij de toegang naar de parochiekerk
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, op het
kerkhof, staat aan weerszijden een gekandelaarde zomerlinde. Het kandelaren van
bomen, zo genoemd omdat de boomvorm
na snoei enigszins lijkt op de vorm van een
kandelaar, is een vormsnoei die regelmatig moet herhaald worden om takbreuk
op de snoeiwonden te voorkomen. Hoe
kleiner de takken, hoe kleiner de wonden
en hoe minder kans op takbreuk. Dergelijke snoei wordt van oudsher in onze streken
toegepast bij linden, maar zorgt wel voor
een aanmerkelijke groeivertraging, want
minder bladmassa betekent tragere groei.
Aan de oost- en de zuidkant van de parochiekerk staan nog 12 andere gekandelaarde zomerlindes.
De positie van de twee lindebomen aan
de toegang van het kerkhof wijst erop
dat het gaat om welkomstbomen. Lindebomen werden al in de voorchristelijke tijd
beschouwd als heilige bomen die symbool stonden voor een vrouwelijke godheid.
Gaandeweg werd de vrouwelijke godheid onder invloed van het christendom
gekerstend en vervangen door Onze-Lieve-Vrouw. De linde werd de ‘vrouwelijke’
boom (Mariaboom) bij uitstek. Wanneer je bij de toegang van een kerk, kerkhof of
erf onder de linde doorging werd je geest als het ware gezuiverd en kwam je onder
de bescherming van Maria te staan.
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Omdat de parochiekerk gewijd is aan Onze-Lieve-Vrouw lag het blijkbaar voor de hand
om langs het kerkhof nog meer linden aan te
planten. Over de exacte leeftijd van de bomen
bestaat geen zekerheid. Op foto’s van vlak voor
de Eerste Wereldoorlog zijn alvast de welkomstbomen reeds te zien. Dit betekent dat ze meer
dan een eeuw oud zijn. De diktegroei van de
stam werd afgeremd door het regelmatige
kandelaren van de bomen.

Steenovens
Korte historiek
In de alluviale gronden langs de Bovenschelde gebruikte men de leemachtige grond
voor het bakken van stenen. Ze werd gevonden aan de oppervlakte in de nabijheid
van waterlopen. Diep graven was hier dus overbodig. Eeuwen lang werd de baksteen
met de hand gevormd. De open droogplaatsen en veldovens bevonden zich dan
ook in de nabijheid van de plaats waar de grond werd uitgebrikt. In de open veldsteenovens werd discontinu gestookt. Alle fasen van het bakken moesten achtereenvolgens plaatsvinden. Inzetten, drogen, bakken, afkoelen en uitzetten waren handelingen die na elkaar gebeurden.
Een deel van de goede uitgegraven grond moest bewaard worden. Nadien werd deze gebruikt nadat de grond “uitgebakken” was en het terrein genivelleerd. Soms was dat een
“eene spaey steke en half”, soms een diepte schommelend tussen 30 en 50 cm. Daarna
moest de uitbater de grond met “goed graszaad” bezaaien. Altijd moest de uitbater zorgen dat de trekweg naast de waterloop zijn reglementaire breedte terugkreeg. Hiervoor
moest hij de grond naast de rivier nivelleren tot een breedte van 9,74 meter. De trekweg
had hier een breedte van 3,74 meter. Vanaf 1914 mochten de open veldsteenovens slechts
bakken van 15 augustus tot 15 december. Het stoken in de open veldsteenovens werd
slechts in die periode toegestaan. Een uitzondering echter sloeg op de open veld6

steenovens met een vergunning van één jaar. In de steenbakkerijen mocht één veldoven
met een productie van ten hoogste 500.000 stenen aangestoken worden tussen 15 juni
en 15 augustus. Vanaf 1924 mocht gebakken worden tussen 1 mei en 31 december.
Stenen “halvenbak” waren, zoals de naam het doet vermoeden, halfgebakken stenen.
Ze werden voor allerlei metselwerk gebruikt behalve voor woningen. Stallen kwamen
het meest in aanmerking. De “kneuren” waren te hard gebakken stenen, naar het
glazige toe. De diepte van de uitgravingen varieerde. Meestal schommelde dat tussen
anderhalve en twee meter. Meestal moest de uitbater het grondpeil na nivellering
terug brengen tot 75 cm ofwel onder het peil van de rivierboord, hetzij onder het peil
van de trekweg. Indien de site dicht bij de Schelde was gelegen, moesten de ovens op
minstens 6 meter van de rivierboord geplaatst worden. Om een maximale droging te
krijgen plaatste men de stenen eerst twee dagen naast een soort afdaken, laaghuizen genaamd. Daar waar men vroeger voor deze laaghuizen rietmatten gebruikte,
gebruikte men nu dakpannen van tweede keus. Daarna werden de ietwat gedroogde
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stenen onder deze niet afgesloten afdaken gezet, telkens met een tussenruimte. Deze
handeling noemde men het “gammen”. Het droogproces was één van de belangrijkste
handelingen om een goede baksteen te verkrijgen. De buitenkant mocht niet te snel
drogen. Want dan ontstonden er scheurtjes. De droogtijd bedroeg dan twee à drie
maanden en de stenen waren dan ovenklaar.
Het is een algemeen gegeven dat de veldsteenovens niet meer het gewenste economische rendement leverden in de jaren dertig van vorige eeuw. Zij hadden een groot
kolenverbruik en hingen veel af van de weersomstandigheden. En dus ook van een
onregelmatige aanvoer van grondmateriaal. Daarom werd in 1938 te Zevergem een
ringoven gebouwd in schalmvorm. De constructie had een lengte van 58 meter en een
breedte van 13,75 meter. De oven was ongeveer vijf meter hoog en had een pannendak. Op het gelijkvloerse gedeelte bevonden zich de bakruimte, de rookkanalen en
de toegangen tot de oven. De verdieping erboven werd gebruikt om de aanvoer van
kolen in de stookgaten te verzekeren. De oventunnel had een lengte van ongeveer 108
meter en een capaciteit van ongeveer 600 m³. Deze stond tussen de Pont-Noord en
Scheldehout en was een goede dertig meter van Scheldehout verwijderd. Een magazijn en een kolenhok vervolledigden het geheel.
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De Blijpoel droeg vroeger de naam van ‘Meerschstraatje’. Een laatmiddeleeuws leen,
de “Careelputten” maakte in de achttiende eeuw deel uit van de “Blijpoel”, een duidelijke verwijzing naar de industriële kleiverwerkende activiteiten in de buurt. Dikwijls
zijn dergelijke toponiemen overblijfselen van heerlijke rechten, waarbij inwoners
verplicht waren om gebruik te maken van bijvoorbeeld de molen van de heer, maar
ook van de door de heer vervaardigde en aangeboden keramiekproducten.

Groen erfgoed van de steenovens en steenbakkerij.
De bodemkaart geeft de helft van de oppervlakte weer als uitgebrikte gronden op
lemig of kleiig materiaal. De andere bodems zijn overwegend hydromorfe klei- en
zware kleigronden. Op de oeverwal hebben de afzettingen een grovere textuur en
bevatten ze vrijwel geen veenmateriaal, zodat dit sediment geschikt was voor steenbakkerijen. Het uitbrikken van gronden voor het ambachtelijk vervaardigen
van bakstenen kende zijn hoogtepunt omstreeks 1900. Het was een activiteit die
algemeen voorkwam tussen Gent en Oudenaarde.
Ovens en steenbakkerijen hebben zelf niet zo’n grote invloed uitgeoefend op het
natuurlijke milieu, maar de uitkleiing van de gronden deed dat wel. Doordat het niveau van heel wat gronden drastisch werd verlaagd, zelfs nadat de bovenlaag terug
was gelegd en er weer gras op was gezaaid, bleven deze gronden nog heel lange
tijd waterziek. Dit kan je vooral zien op de wegen doorheen de uitgebrikte meersen.
Het niveauverschil met de uitgebrikte gronden is op sommige plaatsen nog steeds
zeer goed zichtbaar. Het geeft de indruk dat men op dijken wandelt, terwijl het gaat
om oude landwegen die vrijwel op gelijke hoogte lagen met de omliggende percelen. Niet alleen de lagere ligging van de percelen, maar ook de begroeiing gaf ze
hierdoor een specifiek uiterlijk. Planten die een natte bodem verkiezen konden hier
veel gemakkelijker gedijen dan in gewone graslanden. Kolonies van “biezen” (De
meeste van die planten zijn eigenlijk geen biezen. In de volksmond worden ze wel zo
genoemd, maar het gaat vooral om russen en in mindere mate zeggen en soms ook
om waterbies, maar die laatste springt niet zo in het oog) waren dikwijls de meest in
het oog springende vegetatie.
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De dreven bij het kasteel van Welden
Het kasteel van Welden
Voormalig “Hof te Seevergem”, later “Hof te Weldene”, heden “Kasteel van Welden” is
vermoedelijk een middeleeuwse site met walgracht met afzonderlijk omgracht opperen neerhof, in het bezit van de familie van Zevergem, die de dorpsheerlijkheid behield
tot in de 13de eeuw. In 1232 werd de heerlijkheid afgestaan aan de Gentse Sint-Pietersabdij met uitzondering van een aantal gronden (velden of welden genoemd) en
het neerhof, in bezit gebleven van de dochter van de heer van Zevergem en behorend
tot het leenhof van de Oudburg van Gent. Het kasteel kende een lange geschiendenis
en werd gedurende de eeuwen verschillende keren verbouwd. Het huidige uitzicht
van 1927 ontstond door “historiserende” restauratie van architect F. Van Hove onder
meer met toevoeging van getrapte dakkapellen. Het waterkasteel is gelegen binnen
een dubbele omwalling, ten noorden en ten zuiden afgezoomd door dreven en ter
hoogte van het kasteel een noordelijke dreef als verbinding met de vroegere Oudenaardse Steenweg en zuidelijke dreef naar Pont-Zuid. Nieuwe hoofdtoegang in het westen, met axiale dreef vanaf de Kriekestraat met heropgebouwde rococopoort aan de
straat en vierkante hekpijlers met siervaasbekroning aan de buitenwal en neerhof.
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Het groene erfgoed van Welden
Het park bezit verschillende merkwaardige oude bomen, onder meer een 28 meter hoge
Corsicaanse den rechts voor het kasteel en enkele kleinere exemplaren in het bos ten
oosten. Verder de tot serpentine vergrote binnenwal en behouden buitenwal met in
het westen, minstens 17de-eeuwse geknikte vorm, in het noorden en het oosten respectievelijk een begin 18de-eeuwse rechtlijnige en schouderboogvorm met parallel eraan
een bakstenen tuinmuur en in het zuiden een grillige vorm vermoedelijk uit begin 19de
eeuw bij de aanleg van de kunstmatige grotten. Deze bestaan uit verschillende gangen met rondboogoverwelving, met muren opgetrokken uit steenbrokken, marmer en
stukken van zuilen, naar verluidt afkomstig van de Gentse Sint-Pietersabdij of van de
oude burcht. Ernaast een kunstmatige heuvel mogelijk met ijskelder. Mooie gietijzeren
draaibrug met medaillons en zwanen bij de aansluitende trapeziumvormige omwalling
van de moestuin in het zuiden.
Bij de toegang tot het Kasteel van Welden aan de Veldstraat werden twee opgaande
bruine beuken geplant. Deze imposante welkomstbomen markeren het begin van de
monumentale toegangsdreef tot het kasteeldomein.
De noordelijke toegangsdreef tot het Kasteel van Welden bestaat uit twee rijen van opgaande Amerikaanse eik. Op verschillende plaatsen in de dreef is er ook zomereik aan-
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wezig, het is echter niet duidelijk of deze als inboet werd aangeplant of ze resteren uit
een vorige, mislukte aanplant. De bomen zijn aangeplant op een schrale zandige bodem
met sporkehout, lijsterbes, Amerikaanse vogelkers, bramen en ratelpopulier in
de struikenetage.

Ontginningsdreven
Het Scheldeveld en de Zeven Dreven liggen op grondgebied van de gemeente De
Pinte. Scheldevelde gaat op een middeleeuws ‘veld’ of ‘wastina terug. Wastina en
veld hebben als oorspronkelijke betekenis gedegradeerd bos. Vaak zagen ze er uit
als een dun beboomde heide. Het hout dat de abdij exploiteerde was vooral aangeplant hout! Daar werden inderdaad exploitatiewegen aangelegd, maar dat waren
niet noodzakelijk dreven in de huidige betekenis. Dit gebied was een deel van het
uitgestrekte Scheldeholt of Karolingisch koningsforeest van Gent tot Sint-ElooisVijve. Het uitgestrekte en compacte domein in bezit van de Sint-Pietersabdij lag net
ten zuiden van de samenvloeiing van Schelde en Leie en werd ook door deze waterlopen begrensd. Het eigenlijke veldgebied was uitgestrekter dan het stuk dat in
handen van de abdij was. Over de exacte zuidelijke grens van het abdijdomein zijn
er wel wat onduidelijkheden, maar aangenomen wordt dat het domein zich tot aan
Zevergem en de Langerake uitstrekte en dat van daaruit de grens in rechte lijn naar
de Leie liep. Het Scheldeveld daarentegen liep van Sint-Martens-Latem over Sint-Denijs-Westrem langs de huidige wijk Maalte over Zwijnaarde langs de wijk Ottergem
naar Zevergem. Tot waar dit veld zich in zuidelijke richting uitstrekte is moeilijker
te bepalen. De grens van het groot ‘veld’ tussen Schelde en Leie lag in elk geval ten
zuiden van de oude Langerake.
In verschillende historische perioden werden in dergelijke woestenijen wegen
(dreven) aangelegd met de bedoeling zich gemakkelijk toegang te verschaffen tot
de aanwezige houtvoorraden en het aanwezige hout te ontginnen. De benaming
“dreef” is hier eigenlijk niet volledig op zijn plaats, want had oorspronkelijk de
betekenis van een weg langs waar dieren werden gedreven naar hun graasplaats.
De dreven in het Scheldeveld waren dus eerst driftwegen die door het (gedegradeerde) bos liepen en oorspronkelijk niet beplant waren. Pas later kreeg dreef
onder invloed van de landschapsarchitectuur de huidige betekenis: met bomen
beplante weg. Het is dus helemaal niet zo dat men beboomde wegen aanlegde
langs waar men hout exploiteerde. Dreven in de huidige betekenis of rechtlijnige
met bomen beplante wegen dateren op enkele uitzonderingen na uit de 17de en
vooral uit de 18de eeuw. Grote ontginningsfasen in deze wastinen vonden plaats in
de volle middeleeuwen (12de en 13de eeuw), in de Oostenrijke periode (18de eeuw)
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en in de Franse periode (19de eeuw). Niet zelden werden in de latere perioden
tevens nieuwe, snelgroeiende boomsoorten aangeplant die bossen een nieuw uiterlijk meegaven. Dergelijke aanplantingen met snelgroeiende boomsoorten dateren
vooral vanaf de tweede helft van de 18de eeuw.

Sier- en gebruiksdreven
Ook de beplanting van de dreven rond kastelen en buitenhuizen ontsnapten niet aan de
eis tot rendement. In de omgeving van het kasteel van Welden liggen verschillende dreven. De noordelijke toegangsdreef bestaat grotendeels uit Amerikaanse eik. De zuidelijk
gelegen Weldendreef, die reeds afgebeeld is op de gravure van Sanderus (1641-1644)
bestaat uit een nieuwe aanplant van Wintereik. Zichtbaar vanaf de Weldendreef is ook
een beukendreef.
Dreven dienden niet alleen om het prestige van het eigendom te verhogen (sierwaarde)
maar moesten ook renderen. Het aangename werd aan het nuttige gekoppeld. Het kwam
erop aan een goede balans te vinden tussen nut en sier. Naarmate de dreef verder van
het kasteel verwijderd was hechtte men meer belang aan de houtopbrengst. Dichter
bij het kasteel speelde de sierwaarde een grotere rol. Opbrengstdreven werden gekapt
wanneer de bomen kaprijp waren. De kaprijpheid is afhankelijk van de soort. Hardhoutsoorten zoals eik en beuk werden in de 19de eeuw gekapt wanneer ze 70 à 80 jaar
oud waren omdat ze dan het meest opbrachten. Zachthoutsoorten zoals populier en berk
werden op nog jongere leeftijd gekapt. Pas vanaf de 20ste eeuw kwam hiertegen steeds
meer verzet. Er kwam meer aandacht voor de esthetiek van oude dreven en sinds korte
tijd speelt ook de natuurwaarde van veteraanbomen en -dreven een steeds grotere rol.

Canadapopulieren
Vanaf de tweede helft van de 18de eeuw werd er overal in Vlaanderen een voorheen
onbekende populierensoort aangeplant: de canadapopulier (dialect: cana, achtkant,
waaiboom …). De naam canadapopulier gaat oorspronkelijk terug op een natuurlijk ontstane kruising tussen de ingevoerde Noord-Amerikaanse zwarte populier en de bij ons
inheemse (Europese) zwarte populier. Deze kruising (hybride) ontstond ergens in Frankrijk in de loop van de 18de eeuw. Omdat deze kruising sneller groeit dan de inheemse
zwarte populier en bovendien beter hout opleverde verdrong de soort snel de inheemse
zwarte populier. In Zevergem vinden we die populier zowat overal terug, langs wegen en
dreven en in bosverband. Van deze hybride populierensoort bestaan er tal van kunstmatig ontstane variëteiten (cultivars), waarvan de ene nog sneller groeit dan de andere.
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Kapellen en hun begeleiders
In veel gevallen werden kapellen vergezeld van een specifieke, dikwijls symbolisch
geïnspireerde, beplanting. Zo vinden wij bij kapellen frequent linde, meidoorn, rozen,
maagdenpalm… terug. Heel dikwijls gaan deze planten terug op een associatie van de
plant met Maria. De veel voorkomende bewering dat dergelijke planten zouden teruggaan op voorchristelijke elementen kan nergens worden bewezen en lijkt niet houdbaar. Het is wel zo dat kapellen dikwijls op kruispunten werden opgericht waar op dat
ogenblik al een boom aanwezig was. Die boom werd dan ook bij afsterven vervangen
door een nieuw exemplaar, waardoor de mythe van de duizend(en) jaar oude bomen
gemakkelijk kan ontstaan.
Op het kruispunt van de Veldstraat met de Weldendreef staat de Sint-Jozefkapel met
een imposante treurwilg. De boom heeft een stamomtrek van 327 cm. De neogotische
bakstenen kapel van één travee onder zadeldak werd gebouwd in 1878 in opdracht
van de kasteelheren van het Kasteel van Welden en behoort nog tot het kasteeldomein.
Rechts van de kapel werd een treurwilg aangeplant zodat dit een opvallend visueel
ensemble vormt in de as van de Weldendreef en het Kerkdreefken.
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Omwalde hoeves
Toen vanaf de 9de eeuw in onze gewesten de kastelenbouw onder invloed van het
groeiende feodale stelsel een eigen vormgeving zocht, ontstond geleidelijk aan het
“mottekasteel”. Dit was een kasteelvorm bestaande uit twee delen, een verhoogd
opperhof met kasteeltoren, de donjon, en een lager liggend neerhof met de nutsvoorzieningen, beide omgeven door een meestal 8-vormige gracht. Vanaf de 13de en 14de
eeuw zien we de militaire betekenis van deze kastelen sterk achteruit gaan, maar ze
blijven als statussymbool belangrijk. Daardoor gaan rijke landbouwers er toe over om
ook hun boerderijen uit te rusten met een walgracht, waardoor ze het uitzicht krijgen
van een kasteelhoeve. Behalve een vorm van beveiliging zorgde de gracht tevens
voor de mogelijkheid om eigen waterwild en zoetwatervis voor consumptie te kweken
en voor een grote hoeveelheid water voor irrigatie en voor brandpreventie. In de 19de
en 20ste eeuw verdwenen veel van deze omwallingen. Sommige echter bleven behouden en vormen ook nu nog natte microklimaten met een groot belang voor allerhande
moerasfauna en -flora.
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Hoeven en Villa De Blijpoel met omgeving
Centraal, op de splitsing van Scheldehout (vroeger Groenstraat) en Blijpoel, bevinden
zich twee omwalde hoeves, meer bepaald een hoeve uit het derde kwart van de 18de
eeuw (Scheldehout nummer 1) en een hoeve met losse bestanddelen uit het vierde
kwart van de 18de eeuw (Blijpoel nummer 17). Beide hoeves, te midden van een agrarisch gebied, waren een leen van de Gentse Sint-Pietersabdij en zijn duidelijk te zien
op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778).

Hoeve met losse bestandsdelen
Oude omwalde site ten zuiden van de “dries”, voorheen in het bezit van de Gentse
Sint-Pietersabdij. Heden gerenoveerde hoeve met losse bestanddelen met woonhuis
ten oosten, stallen ten zuiden en schuur ten westen een met gras begroeid erf. Boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) op
linker zijpuntgevel door muuranker gedateerd 1780.
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Hoeve Hof ten Broecke
Omwalde hoeve met losse bestanddelen op deels verhard en met gras begroeid erf
met ijzeren hek in zuidoostelijke hoek, rechts van het woonhuis. Volgens kaart van
1689 met afzonderlijk omwald opper- en neerhof. Ten zuidoosten een woonhuis van
vijf plus twee traveeën, opklimmend tot de 17de of 18de eeuw, aangepast en uitgebreid in de 19de eeuw.

Hoeve (Scheldehoutstraat)
Oude site met walgracht en voormalig leen van de Gentse Sint-Pietersabdij, gelegen
bij de “dries”. Heden gerenoveerde hoeve met behouden brede vierkante omwalling;
toegangshek tussen vierkante pijlers in westen. Ten zuiden een langgerekte hoeve
met woonhuis van zeven traveeën, een schuur van drie traveeën en lagere stallen van
zes traveeën onder verspringende zadeldaken. Het woongedeelte is opgetrokken in
twee fasen halverwege de 18de eeuw.
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Scheldemeersen
Historische elementen
De kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) geeft de Scheldevallei weer als drassig grasland. met een sterk meanderende Boven-Schelde. Vele graslanden werden
eerst gehooid en pas nadien beweid. Als men dit niet zou gedaan hebben zou dat de
grasopbrengst beperkt hebben. Buiten de Scheldevallei liggen akkers met hagen op
de perceelsranden.
Aanvankelijk was de Ham niet meer dan een drassig grasland. Gedurende de eerste
decennia van de 20ste eeuw werd het gebied geleidelijk afgegraven voor de kleiwinning ten behoeve van de steenbakkerijnijverheid. Het laaggelegen terrein dat overbleef, was tot in 1950 als vochtig hooiland in gebruik. Het typische greppelpatroon,
dat nog steeds zichtbaar aanwezig is in het gebied, getuigt hiervan. Iedere winter
overstroomde het gebied. De drie plassen in de Ham ontstonden omstreeks 1930.
De straatnamen “Pont-Noord” en “Pont-Zuid” verwijzen naar een plaats waar men
met een pont (veer) over het water kon. Het Veer (“Zwarte Cobbensveer”) lag tot
1845/1850 ter hoogte van de woning Blijpoel 11. Door het rechttrekken van de Schelde-arm verloor dit gebouw zijn functie als veer. Iets verderop langs de Schelde
werd een nieuw veer gebouwd, die men meteen “Het Nieuw Veer” doopte.
Het “Veer” veranderde dan in “Het Oud Veer”. Het Nieuw Veer was het laatste huis
op de linkerkant in de Blijpoelstraat, tegen de Schelde gelegen.Het gebouw werd
van meet af aan gebruikt als herberg en bakkerij. Doorheen de jaren gebruikte men
als benaming “Het Veer”. Al in 1911 werd gewag gemaakt van de vervallen toestand
van het veerhuis. Het zou duren tot in 1927 vooraleer de puinen werden geruimd en
“Het Veer” heropgebouwd. Tien jaar vóór de afbraak werd “Het Veer” nog aangesloten op het elektriciteitsnet. Het gebouw werd nog een aantal jaren bewoond, stond
dan een tijd leeg en werd begin 1970 afgebroken om de plaats te ruimen voor
een bredere Schelde.
Een ham is een uitspringende hoek hoger gelegen land in overstromingsgebied, in
de betekenis van een landtong in aanslibbinggebied aan een bocht (meander). Op
deze plek treft men een aloude herberg “het doorenhammeken” aan. Het is één van
de herbergen die al in 1793 genoteerd stonden. Vanaf 1880 hield de familie De Waele
hier herberg.
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Wilgen en mandenvlechters
Het materiaal waar in de Lage Landen traditioneel mee gevlochten werd, de eenjarige wilgenscheut. Niet alle wilgen zijn hiervoor geschikt. Specifieke soorten werden
hiervoor aangeplant, onderhouden en gebruikt. Veel voorkomende soorten zijn
katwilgen en hybriden, amandelwilgen en hybriden, bittere wilgen en hybriden
naast schietwilgen en hybriden. Momenteel vinden we langs de Scheldeboorden
nog restanten van deze wilgensoorten terug.
Men onderscheidt in de griendcultuur twee grote types: snijwissen (was het meest
algemeen: hierbij werden de scheuten op de grond afgesneden) en kapwissen.
Kapwissen geven aanleiding tot kleine lage knotjes, lage knotwilgjes dus, maar dat
is nog wat anders dan de in de Scheldemeersen typerende knotwilgen. Die houden
geen verband met kapgrienden, maar doen dienst als waterlievende afboordingsbomen. De knotwilgen op de perceelsranden werden niet jaarlijks gekapt:
wel werden ze veelal jaarlijks gedund op de knot, waar bij de eenjarige wissen
konden gebruikt worden voor wat men vaak boerenvlechtwerk noemt. In Zevergem
vinden we geen spoor van het bestaan van een kapgriend terug. Wel vind je binnendijks hier en daar nog wat schamele sporen van gebruik van wilgen door
de landbouwers.
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Hazelaar werd ook gebruikt als vlechtwerk in Vlaanderen, maar dan vooral in de leemstreek en vooral voor vlechtwerk in vakwerkhuizen.
Voordat men kan beginnen te vlechten is er reeds een jaar aan intensieve teeltzorg
met veel handenarbeid gepasseerd. Dat maakt dan ook dat het materiaal niet goedkoop is. Wissen mogen gerust enige jaren overliggen. Daar worden ze alleen harder,
taaier en beter van. Voordat men begint te vlechten, dient het materiaal te worden
uitgezocht, passend naar lengte, dikte en soort.
Om de wissen te kunnen verwerken dienen ze geweekt te worden. Brute wissen dienen
al naargelang de dikte, de soort en de temperatuur één tot drie weken in het water
te liggen. Aan dit water wordt niets toegevoegd. Ze zijn dan enige dagen tot enkele
weken verwerkbaar. Geschilde wissen hebben genoeg aan een paar uur water. Ze
worden best ‘s avonds geweekt en ‘s nachts afgedekt in het gras of de dauw gelegd.
Beschikt men niet over een waterbak dan volstaat soms ook wel, meestal na de zomer,
een avond in de mist op gras. Het voordeel is dat witte wissen, in tegenstelling tot
brute, een paar keer geweekt kunnen worden. Vandaar overigens dat een witvlechter
niet buiten werkt maar eerder voor een vochtige omgeving kiest. Soms werkte men
zelfs in kelders. Een mandenvlechter heeft op zich niet veel gereedschappen nodig. In
feite is een mes voldoende om zich te kunnen redden.
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Visvijvers
Vis was als voedingsmiddel doorheen de hele middeleeuwen bijzonder belangrijk.
Zeevis werd echter enkel werkelijk aan de kust en in de havensteden gegeten. Op het
platteland ging men over tot het kweken van zoetwatervissen die een substantieel van
het dieet uitmaakten. Deze werden gekweekt in visvijvers die daarom niet speciaal
met die bedoeling waren aangelegd, maar die dikwijls relicten waren van vroegere ontginningen. Zo zorgden, naast natuurlijke plassen en vijvers, turfstekerijen,
zandgroeven en kleiontginningen voor nogal wat ingrepen in het landschap die zich
leenden voor het maken van visvijvers. In een aantal gevallen werden de randen van
dergelijke putten zelfs opgehoogd tot dijken, waardoor ze meer water konden bevatten. Soms zijn zowel de laagtes als de dijken nog in het huidige landschap zichtbaar.

Groen erfgoed in de Scheldemeersen
De Scheldemeersen van Zevergem-Schelderode vormen één van de weinige restanten
van een aaneengesloten meersenlandschap in de Scheldevallei. Het gebied wordt
gekenmerkt door de afwisseling van meersen, afgesneden meanders, populierenaanplantingen en door greppels opgedeelde graslandpercelen. De in de Scheldevallei
afgezette alluviale klei werd ontgonnen door de steenbakkerijen in de omgeving,
waardoor kleiputten in het landschap achterbleven.
Karakteristiek voor dit gebied zijn de door
greppels opgedeelde graslandpercelen,
weilanden en grachten afgezoomd met
knotwilgen, moerasruigten op afgegraven
terreinen, struwelen, opgeschoten griend,
houtkanten, bermen en dijken. Beken en
met populieren afgeboorde landwegen
brengen afwisseling in het rivierlandschap.
In de Scheldemeersen bevinden zich afgesneden meanderbochten. De rechttrekkingen van de Schelde gaven ontstaan aan
verschillende oude rivierarmen. De Ham
was een van de eerste bochtafsnijdingen
(rond 1860). Bij de laatste kanalisatie (1967
en later) werden drie bochten afgesneden.
De Scheldemeersen van Zevergem-Schel21

derode vormen één van de weinige restanten van een aaneengesloten meersenlandschap in de Scheldevallei. Langs de Schelde loopt de op een dijk gelegen trekweg.
De afvoer van het water naar de Schelde werd door sluizen geregeld. Aangezien de
alluviale vlakte regelmatig overstroomde was hooiland er aangewezen. Na het hooien
werd het grasland begraasd. In de uiterwaarden van de Schelde ontstonden door
eeuwenlang maaien en hooien natte soortenrijke hooilanden. Het kenmerkende open
karakter van het meerslandschap is gedeeltelijk verloren gegaan door het aanplanten
van wilgen- en populierenrijen op de perceelsranden en van populierenbosjes op
de uitgebrikte gronden. Deze populierenbosjes kunnen als een geschikte bodemgebruiksvorm worden gezien voor dergelijke natte gronden en zijn ondertussen een deel
van het landschap geworden.
Binnen de Scheldemeersen kwamen op het moment van de bescherming (1981) nog
goed ontwikkelde vegetaties van moeras-, hooiland- en waterplanten voor. Vaak
herbergen deze vegetaties een aantal zeldzame plantensoorten, zoals onder meer
zwanenbloem (Butomus umbellatus), kleine kaardebol (Dipsacus pilosus), slanke
waterbies (Eleocharis uniglumis), waterviolier (Hottonia palustris), aarvederkruid
(Myriophyllum spicatum), pijptorkruid (Oenanthe fistulosa). Ornithologisch is het
gebied van belang wegens de grote verscheidenheid van broedvogels, waaronder
een aantal zeldzame soorten, zoals onder meer een broedgeval van het woudaapje.
Ten slotte hebben de Scheldemeersen een grote waarde als rust- en foerageergebied
voor watervogels.
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Bronvermelding
Wilg en mand

• Wikipedia wilgenteen
• Wikipedia mandenvlechter
Dreven
• Inventaris onroerend erfgoed → scheldevelde en de zeven dreven
		https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135226
Kasteel van Welden • Inventaris onroerend erfgoed → Twee bruine beuken als welkomstboom
		 bij Kasteel van Welden https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
		erfgoedobjecten/303931
• Inventaris onroerend erfgoed → Noordelijke toegangsdreef met opgaande
		 Amerikaanse eiken bij Kasteel van Welden https://inventaris.onroerenderfgoed.
		be/erfgoedobjecten/303933
• Inventaris onroerend erfgoed → Kasteeldomein van Welden https://inventaris.
		onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/38538
Scheldemeersen
• Inventaris onroerend erfgoed → Scheldemeersen tussen zevergem en schelde		 rode https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135207
Linden
• Inventaris onroerend erfgoed → Bomenrij van gekandelaarde linden kerkhof
		 Zevergem https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/301837
• Inventaris onroerend erfgoed → Twee gekandelaarde welkomstlinden kerkhof
		 Zevergem https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/301836
• Inventaris onroerend erfgoed → gekandelaarde schermlinde bij bakhuis
		https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/132782
• Invetaris onroerend erfgoed → linde als schermlinde bij hoeve ’t Mieregoed
		https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/132783
OLV kerk
• Inventaris onroerend erfgoed → Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw met kerkhof
		https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/38513
Omwalde hoeves
• Inventaris onroerend erfgoed → Hoeve met losse bestanddelen
		https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/38508
• Inventaris onroerend erfgoed → Hoeven en Villa De Blijpoel met omgeving
		https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300285
• Inventaris onroerend erfgoed → Hoeve Hof ten Broecke
		https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/38524
• Inventaris onroerend erfgoed → hoeve scheldehoutstraat
		https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/38532
Kapel
• Inventaris onroerend erfgoed → Sint-Jozefkapel met treurwilg
		https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/38534
Steenbakkerij P.O.M.
Vande Steene
• Inventaris onroerend erfgoed → Steenbakkerij P.O.M. Vande Steene
		https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/208255
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