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BERNARD DECOCK

NATUUR LANGS DE 
GOLDEN RIVER IN 
WEVELGEM

Gegevens: 

• Startpunt:  
De wandeling start aan de parochiekerk 
Sint-Theresia in Wevelgem en is te 
bereiken via de Menenstraat. De kerk 
is gemakkelijk te herkennen aan zijn 
ingesnoerde klokvormige torenhelm die 
er groen uitziet. Ze werd tussen 1960 en 
1962 opgetrokken. Ter hoogte van de kerk 
bevindt zich een halte van De Lijn in de 
Menenstraat (Lijn 40 - Kortrijk - Bissegem - 
Wevelgem – Menen). De wandeling is niet 
geschikt voor rolstoelen. Het stuk langs de 
Leie en door de meersen vraagt om goede 
wandelschoenen.

• Afstand: De vrij vlakke wandeling is  
 7,2 km lang
• Legende:  Ten geleide  Afbeelding

BESCHRIJVING         
 Stap, met de rug naar de Menenstraat toe, de 

Heilige Theresiastraat uit. Sla de Normandiëstraat 
rechts in om vervolgens na enkele meter, juist voor 
Vrije Basisschool De Posthoorn, een betegeld 
pad links in te stappen. Negeer op dat pad alle 
zijuitgangen naar links. Sla na ongeveer 260 m ter 
hoogte van een open groene ruimte een pad tussen 
twee hagen naar rechts in. Het pad komt in de 
Waterhoenstraat uit. Sla de straat links in om na 
een kleine 50 m een pad naar rechts in te stappen 
(te herkennen aan het verkeersbord bij het pad 
tussen huisnummers 5 en 7). Het pad slingert rond 
groenzone De Keuntjes. Negeer een eerste afslag 
naar links. Stap verder tot aan een tweesprong om 
daar naar links af  te slaan (Rechts afslaan zal je terug 
naar de Waterhoenstraat voeren).

Het pad loopt in de Sneppestraat uit. Hou rechts 
en stap naar het rondpunt toe. Hou links op het 
rondpunt om de Sneppestraat (nrs 36-46, 61-
69) verder te vervolgen. De straat komt in de 
Zwanebloemstraat uit. Hou rechts en negeer wat 
verder rechts de Blauwbloemstraat. Stap bij een 
grasveld een verhard pad met elzen omzoomd op. 
Achter de rietkraag bevindt zich de Zwaenepoel.

 Als het pad een knik maakt (90°) kan je 
een blik tussen een opening in de rietkraag 
op de Zwaenepoel werpen. De avontuurlijke 
wandelaar kan hier zijn weg over de houten 
planken verderzetten, maar wij zijn geenszins 
verantwoordelijk voor tuimelingen en andere 
bijgaande ongemakken (afb ). Wie het veilige 
traject verkiest, stapt het verharde pad verder af  
(Negeer een overwoekerd pad links dat zichtbaar 
naar de spoorweg loopt). Negeer een uitgang 
van de Klaproosstraat rechts. Stap verder het 
geasfalteerde Koningspad af  tot aan een kruispunt. 
Sla aan het kruispunt de Normandiëstraat links in. 

Negeer verder een afslag naar links. 
Blijf  bij het volgende kruispunt de 
straat verder rechtdoor volgen. Let bij 
het huis Normandiëstraat 178 op de 
prachtige wilde tuin. Een aan te bevelen 
initiatief  voor meer biodiversiteit in 
de buurt, minder tuinafval, minder 
bestrijdingsmiddelen, minder tuinlawaai 
en meer genieten van het wonder van de natuur. 
Stap bij het bereiken van de sportvelden eerst schuin 
rechts naar de witte villa (nr. 48) toe om dan juist 
voor die villa een asfaltweg langs een parkeerplaats 
te vinden. De asfaltweg komt aan een voetbalveld 
uit. Sla vervolgens rechts af  om een pad langs een 
haag te volgen. Sla na het laatste voetbalveld schuin 
rechts af  om de richting “Guldenberg wandeling” 
mee te volgen. Uiteindelijk komen we op de 
Menenstraat uit.

 Steek de Menenstraat over en volg de straat 
verder naar rechts tot aan de Katerstraat. Sla de 
Katerstraat in (links). Stap door tot aan een 
rond punt. Stap rechtdoor om na ongeveer 50 
m een pad links te vinden. Het pad wordt met 
elzen begeleid. Stap het pad in. Welkom in 
groenzone Parkstraat , (afb ). ↓

Ontdek enkele verrassende toefjes groen tussen de woonwijken om daarna languit van de rust en de schoonheid 
van de Leieboorden te genieten. Naderhand ronden we af met een doorsteek door de meersen. De alluviale 
Leievallei in Wevelgem was lange tijd een werkterrein voor de vlasnijverheid. Tijdens de 19de en de 
20de eeuw kleurde de Leie geel tot roodbruin door het roten van het vlas. De rivier kreeg daarom de 
toepasselijke naam “the Golden River”. Golden slaat evenwel niet enkel op de kleur van het water, 
maar verwijst ook naar de economische welvaart die de vlasnijverheid met zich meebracht.

Download de wandeling 
via deze QR-code of 

www.natuurkoepel.be/
wandelingen_klimop

Bron foto's en kaart:  
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Hou aan het brugje links om de 
Guldenbergwandeling te volgen. Vanaf  hier blijven 
we de Guldenbergwandeling verder volgen. Hou 
bij de splitsing van het pad rechts om vervolgens 
in de Parkstraat uit te komen. Sla de straat rechts 
in. Stap rechtdoor bij een rond punt om de 
straat uit te stappen. Sla de Groenestraat (waar 
blijkbaar het groen ontbreekt) links in. De straat 
mondt uit op een binnenpleintje. Let daar op 
een kunstwerk (Elektriciteitskast) van Danny 
Parmentier. De Wevelgemnaar is gepassioneerd 
met fotografie bezig. "Ik fotografeer niet alleen 
wat mijn ogen waarnemen, maar evenzeer hoe 
ik het aanvoel”. Het werk is een mix van kunst-, 
natuur- en landschapsfotografie versmolten in een 
minimalistische stijl. Hou juist voor het driehoekig 
pleintje rechts (volg Guldenbergwandeling). Stap 
de Artoisstraat uit (negeer links een zijstraat). Sla 
op het einde de Abdijweg links in. We krijgen al 
een mooi zicht op de Leiemeersen (afb ) en in de 
verte merken we schuin rechts al de monumentale 
toegangspoort van de kloosterhoeve  op. Stap de 
Abdijweg uit (afb ).

 Sla bij de kruising met de Kloosterstraat de 
straat naar rechts in (richting kloosterhoeve). Let op 
de omwalde hoeve (afb ) met de monumentale 
poort. Rechts krijgen we een mooi panoramisch 
zicht op de vallei van de Leie. Het gebied kadert in 
een nieuw project voor natuurontwikkeling . Het 
pad voert ons naar de Leie. Het parcours van de 
wandeling loopt naar rechts. [Wie zich de moeite 
troost om ongeveer 200 m naar links te stappen 
(en vervolgens terug te keren natuurlijk) zal een 
zicht krijgen op het beschermde stadsgezicht van de 
hoeve Kloosterhof. Let daar op de idyllische toegang 
via een platanendreef. Keer daarna om.] Het 
wandelpad langs de Leie (afb ) wordt met essen 
en wilgenopslag begeleid. Let in het struweel op 
de witte pluizen van de wilde bosrank . Volg het 
pad langs de Leie voor ongeveer 2 km tot aan een 
voetgangerssluis van het Agentschap Natuur en Bos. 
Rechts merk je dan weer de groene klokvormige 
torenhelm van de Sint-Theresia in de verte (een 
kleine km).

 Stap de meersen in via de voetgangerssluis. Het 
natuurbeheer van de meersen wordt uitgevoerd in 
het kader van het rivierherstel van het Seine-
Schelde-project dat grotere binnenvaartschepen 
moet toelaten op de Leie tussen het Franse 
Seinbekken en het Scheldebekken en de Leienatuur 
moet opwaarderen. In totaal zal er in de vallei tussen 
Deinze en Wervik 500 hectare natte natuur hersteld 
worden. Het stukje dat we bewandelen 
(Posthoornhoek, afb ) maakt deel uit van dat 
rivierherstel. Volg het pad dat overgaat in een 
zijstraat van de Menenstraat. Hou rechts bij een 
boerderij. Stap op het eind van de zijstraat, de 
Menenstraat naar rechts in om daar een zebrapad te 
vinden dat je terug naar het startpunt van de 
wandeling leidt.

TEN GELEIDE         
 Groenzone Parkstraat. De webpagina van 

Wevelgem vermeldt: “Kijk om je heen, een paradijs 
voor bijen en aangenaam vertoeven voor de mens. 
De knotwilgen langs de beek hier zijn belangrijke 
stuifmeelbomen. Ze leveren in de vroege lente 
hoogwaardig stuifmeel als eiwitbron en bouwstof  
voor de larven in het broednest van onder andere 
hommels en bijen. In deze groenzone passen we 
verschillende maairegimes toe. Niet alles wordt 
persé kort gemaaid. Stroken langs de oever van de 
beek en andere delen mogen eens doorgroeien. 
Op die manier leveren ze heel wat bloemen. 
Minder maaien zorgt voor meer variatie in fauna en 
flora. Ook de solitaire bijen krijgen daardoor meer 
nestgelegenheid en voedsel” (afb ).
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 Het Kloosterhof  verwijst naar de voormalige 
kloosterhoeve van de Guldenbergabdij. We 
verwijzen naar de webpagina van Inventaris 
Onroerend Erfgoed voor een gedetailleerde 
beschrijving van de site https://inventaris.
onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/71098. 
Het Cisterciënzerinnenklooster werd in 1797 als 
Nationaal Domein te koop gesteld. Omwille van 
de bouwmaterialen werd het later systematisch 
vernield. Enkel het neerhof  en het poortgebouw 
bleven bewaard. De monumentale westelijke 
poort werd in 1743 opgericht. De duiventoren 
(1699) staat op de binnenkoer van de hoeve en valt 
eveneens vanuit de Kloosterstraat te bezichtigen. 
De omringende weilanden (de Leiemeersen) 
maakten deel uit van de economische entiteit van 
het neerhof.

 Wilde bosrank (Clematis vitalba, afb ). 
Clematis betekent “rankend” in het Grieks en 
alba betekent “wit”). Letterlijk: een rank met wit 
leven. De plant legt zich als een witte sluier over 
de struiken. Aan het einde van de bloei groeien 
de stamperhoofdjes tot een pruikenbol uit. In het 
Engels kreeg de plant de naam van Old men’s beard 
(de baard van een oude man). De lianen hebben een 
strobruine kleur, zien er vezelig geribd uit en kunnen 
vrij dik worden. Bosrank is een giftige plant.

 Projectgebied Leiekant Wevelgem  
(afb ) van Natuurpunt met verschillende partners 
maakt deel uit van het historische meersen- en 
overstromingsgebied van de Leievallei. Natuurpunt 
Wevelgem heeft  met steun van de gemeente 12,5 
ha aangekocht maar het gebied heeft een potentieel 
van 60 ha. Het grootste deel had al decennia de 
bestemming van natuurgebied, maar was nog in 

intensief  landbouwgebruik. Voor de streek is dat een 
grote aankoop en meteen een fantastische uitdaging 
om de natuur terug een plaats in de Leievallei te 
geven. Natte gebieden helpen om de temperatuur 
te milderen in de zomer. Zo wordt dit dus ook een 
belangrijk klimaatproject (Blue Dealproject - De 
Blue Deal is een plan dat de Vlaamse regering in 
de zomer van 2020 lanceerde in de strijd tegen 
waterschaarste en droogte). Natuuruitbreiding 
vlakbij het centrum van Wevelgem biedt uiteraard 
ook heel wat mogelijkheden voor natuurbeleving 
en natuureducatie. Met dit project wordt de 
Leievallei het echte groene hart van Wevelgem. 
Het huidig intensief  grasland zal geleidelijk tot 
een plantenparadijs met poelen en een grotere 
waterplas worden omgevormd. Het geheel wordt 
met hagen, struwelen en houtkanten met enkele 
opgaande bomen afgezoomd. Omdat de bodem te 
rijk is aan meststoffen door het vroegere intensieve 
landbouwgebruik zullen graafwerken en aangepast 
beheer nodig zijn om de grond voedselarmer en 
natuurrijker te maken. Dit wordt een werk van 
jaren. Doelsoorten voor zo’n natuurgebied zijn 
onder meer weidevogels zoals kievit, graspieper, 
watersnip en allerhande insecten, wilde bijen, 
amfibieën en uiteraard een gevarieerde flora. De 
aansluitende hoger gelegen akker van twee hectare 
naast de Kloosterhoeve vormt een buffer met de 
bebouwing. Ooit was dit een onderdeel van het 
kouterlandschap waarbij kleine akkerpercelen door 
hagen en houtkanten werden omzoomd. Ook 
hier streven we naar een soortenrijk en bloemrijk 
grasland. Natuurpunt heeft ook een aantal hoogstam 
fruitbomen met oude rassen aangeplant (onder 
meer belangrijk voor doelsoorten als eikelmuis en 
steenuil) om zo het historisch landschap van de 
geklasseerde Guldenbergabdij terug op te roepen.


