Zevergem

Natuurbeleefpad
De Magische Meersen

Welkom in de Magische Meersen

Zevergem is één van de oudste z.g. "oeverdorpen" van het
Scheldeveld, gelegen aan de rand van het heidegebied en uiterste
grens van het St.-Pietersdomein.
De oudste vermelding dateert van 964 als "Sewaringhem",
afgeleid van Saiwiwaringa heim of "woning van de lieden van
Saiwirwar", een -heim toponiem dat teruggaat tot 6de-8ste eeuw.
Zevergem is gelegen in de Vlaamse Zandstreek met typisch voor
deze streek overwegend droge, matig droge tot matig natte
zand-, lemig-zand en licht-zandbodems en natte gronden in de
grachtenrijke alluviale Scheldevallei.

De natuurpracht en het landschap maken de Scheldemeersen tot een
biologisch heel waardevol gebied, dat terecht bescherming geniet.

Het landelijke dorpscentrum bleef behouden evenals de oude "dries"
met verschillende als dorpsgezicht beschermde omwalde hoeven bij
de oude Scheldebocht z.g. "Blijpoel".
De verschillende Scheldemeanders, afgesneden door
rechttrekkingen van de rivier in de 19de en 20ste eeuw bleven
bewaard als visvijvers evenals enkele ondergelopen
kleiwinningsputten van de vroegere steenbakkerijen. Dit vrij gaaf
bewaarde rivierlandschap met ecologisch merkwaardige biotopen is
als landschap beschermd.

Ieder jaar in de winterperiode zette de Schelde het gebied blank.
In het voorjaar trok de stroom zich terug en liet daarbij een
bijzonder vruchtbaar laagje slib achter.

Zevergem leent zich uitstekend tot het maken van een wandeling of
fietstocht. De Scheldemeersen zijn een groen paradijs waar je een
schat aan planten– en dierenleven tegenkomt.

Stop 2

Stop 3

Het versteende hinkelpad

Kijk verder dan je neus lang is!

Het natuurreservaat kenmerkt zich voornamelijk door oude,
afgesneden Scheldearmen die ontstaan zijn bij de twee
rechttrekkingen (het kanaliseren) van de Schelde.

Deze Scheldearmen worden ook wel Scheldemeanders genoemd.
Enkele van deze Scheldearmen zijn 'Het Doornhammeke',
'De Spanjaard', 'De Bomput' en 'De Krommen Hoek'.

Door het aanleggen van dijken, het graven van greppels en
beken en het bouwen van kleine sluizen probeerde men het water
de baas te blijven.
Op de hogere stukken kan daardoor aan akker– en weidebouw
gedaan worden.
Je merkt het meteen als je de Scheldemeersen betreedt: heel het
gebied ademt een bijna magische sfeer van rust en ontspanning, in
harmonie met de natuurelementen aarde, lucht en water.

Geniet ervan!

Hier ben je in het natuurgebied ‘Krommenhoek’, genoemd naar de
gelijknamige kromme Scheldearm. De waardevolle oevers en de
omliggende vochtige hooilanden zijn in beheer bij Natuurpunt.
Men ontdekte dat de rivierklei een ideale grondstof vormde voor
bakstenen, die ‘scheldestenen’ werden genoemd.
Heel wat steenbakkerijen vestigden zich hier dan ook in de buurt.
De stenen werden ter plaatse gebakken in kleine veldovens.
Deze kleinschalige nijverheid is nu volledig verdwenen, maar drukte
een onuitwisbare stempel op het landschap van de Scheldemeersen.

Er wordt één keer per jaar gemaaid en runderen van lokale
andbouwers begrazen het gebied. Door deze manier van werken,
krijgen meer plantensoorten een kans om te groeien. Je vindt hier
dan ook pinksterbloem en echte koekoeksbloem terug.

Veel moerassen en open waters danken er hun bestaan aan.
In 1967 sloot de laatste steenbakkerij POM-Van de Steene de
deuren.
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Verdraai-de boom

Opvallende en kleurrijke verschijningen zijn
de vele soorten libellen en waterjuffers die
zich rond het water ophouden. De nabijgelegen Spanjaardmeersen zijn van groot belang voor overwinterende watervogels.
De weg die langs het water loopt heet de
Trekweg. Vroeger werden langs hier de boten voortgetrokken door paarden en boottrekkers.

Met de steun van

Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland
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Vrij als een vogel

Weet uit welke hoek de wind waait

Binnenin het web van de spin

De afgesneden meanders groeiden uit tot waardevolle natuurgebieden en populaire viswaters. De afgesneden bochten (1860) zoals de
oudste ham, nl het Doornhammeke, bieden onderdak aan heel wat
fauna en flora. Op de natste weiden staan er populieren en elzen
voor houtwinning. De typische knotwilgen vormen een ideale nestplaats voor steenuilen, holenduiven, gekraagde roodstaarten, ...

Na deze stop kom je aan het ‘Doornhammeke’: één van de oudste
herbergen in Zevergem. Bij mooi weer kun je hier genieten van de
rust en omgeving in de schaduw van de notelaar, met een deugddoend drankje natuurlijk.
Nu is het eventjes stappen langs Pont-Zuid. Den Dries was een verzamelplaats voor vee. Sla tijdig links af, de Kruisdreef in.
In de Weldendreef zie je het gedicht van de Oost-Vlaamse plattelandsdichteres Lut De Block.
De prachtige dreef van 600 meter staat al afgebeeld op een gravure
van Sanderus in 1641. In het Weldenbos tref je nog de wielewaal,
tjif-tjaf en tuinfluiter aan. Zowel het park als het kasteel zijn privaat
domein.
In de tuin van het kasteel bevindt zich een oude ijskelder, die nu een
beschermde schuilplaats is voor vleermuizen. Zij vinden hier een onderkomen tijdens hun winterslaap.

Hier in het Kerkdreefken ben je bijna op het einde gekomen van het
natuurbeleefpad.
Ga via het Dorp terug naar het vertrekpunt, de Blijpoelstraat. Hier is
een nog een speelpleintje om de laatste restjes energie op te gebruiken ...
extra: Als je dit wenst, kun je in het Kerkdreefken nog naar links afslaan, via de wijk ‘het wijngaardeke’. Je komt dan nog voorbij een
sportpleintje waar er eens goed geravot kan worden. Volg verder het
Wijngaardeke en bij de grote baan ga je naar rechts, dan kom je terug aan de Blijpoelstraat.

