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Kenmerken van de wandelrouteKenmerken van de wandelroute

Vertrek- en eindpuntVertrek- en eindpunt
Je vertrekt aan het provinciaal natuureducatief centrum De Kaaihoeve in de 
Oude Scheldestraat 16, 9630 Meilegem.

AfstandAfstand
De afstand bedraagt ca. 5km (maximum 2 uur voor wandelen en lezen).

ToegankelijkheidToegankelijkheid
De leerwandelroute is gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelpatiënten en 
kinderwagens. Tussen de moeilijk begaanbare tracés langs de Oude Schelde 
volg je een alternatieve route die op de uitklapbare kaart aangeduid staat. Je 
rijdt dan via de Oude Scheldestraat en het Kouterken tot op de Scheldedijk. 
Eens op de Scheldedijk is de rest van de wandelroute volledig toegankelijk 
voor rolstoelpatiënten.
Het is aangewezen om op het onverharde gedeelte langs de Oude Schelde 
altijd laarzen of waterdichte stapschoenen te dragen.
Indien je een verrekijker bezit, neem hem dan mee op de wandeling. Je kan 
tijdens de openingsuren van De Kaaihoeve ook een verrekijker ontlenen aan 
de balie. Het loont zeker de moeite.

SignalisatieSignalisatie
Er is geen signalisatie aanwezig op de wandelroute. De kaart op het uitklap-
bare kaart van dit boekje geeft een duidelijke aanduiding van het parcours. 
In de brochure vind je telkens een wegbeschrijving naar het volgende 
aandachtspunt. 

De cijfertjes voor de wegbeschrijving verwijzen telkens naar dit volgende 
aandachtspunt dat we voor jou gekozen hebben. De bijhorende uitleg vind je 
telkens volgend op de wegbeschrijving.
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Natuurvriendelijk gedragNatuurvriendelijk gedrag
Beperk je tijdens de wandeling niet enkel tot het bewonderen van wat de 
laatste restjes natuur ons nog te bieden hebben. Sta ook eens stil bij je 
eigen gedrag. Alles wat de moderne mens verworven heeft aan kennis en 
comfort dankt hij aan het natuurlijk leefmilieu van moeder aarde. Een meer 
natuurvriendelijk gedrag kan de menselijke druk op de natuur al heel wat 
verlichten.

• Afval neem je dus terug mee naar huis of deponeer je in de juiste vuilnis-
bak op het binnenplein van De Kaaihoeve (ingang kant Oude Schelde).

• Je hond is zeker welkom op de wandelroute. Hier en daar kunnen vogels 
op zeer korte afstand van de wandelroute broeden of hebben andere 
(zoog)dieren in de nabijheid een toevluchtsoord gevonden. Hou onze 
vriend dus altijd aan de leiband!

• Kikkers, padden en salamanders worden steeds zeldzamer in ons land-
schap. De meeste amfibieën hebben een wettelijke bescherming. Geniet 
ten volle van hun verschijning wanneer ze plots voor je neus komen 
paraderen, maar laat zowel volwassen exemplaren alsook larven  
(dikkopjes) ongemoeid.

• Zeldzame planten zal je langs dit leerwandelpad niet aantreffen. Respect 
voor de natuur begint echter ook bij de meest algemene soorten. Pluk dus 
geen planten! Voor je het weet zijn ze toch verwelkt en wie weet, misschien 
zijn ze wel giftig!

• Leuk om zo met je terreinfiets door de modderige paadjes te crossen. 
Vergeet echter niet dat deze route als wandelpad bedoeld is. Breng respect 
op voor de wandelaars en blijf dus op de openbare weg en de Scheldedijk! 
Je kan een beschrijving van onze natuureducatieve fietsroute vragen in  
De Kaaihoeve.
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De natuur- en landschapswandeling vertrekt aan de hoofdingang van het De natuur- en landschapswandeling vertrekt aan de hoofdingang van het 
provinciaal natuureducatief centrum dat in De Kaaihoeve gevestigd is.provinciaal natuureducatief centrum dat in De Kaaihoeve gevestigd is.

De Kaaihoeve heeft een rijk cultuurhistorisch verleden. De recente naam  
‘De Kaaihoeve’ verwijst naar een belangrijke laad- en loskaai, waar 
rivierschepen in het verleden allerlei goederen aanvoerden langs de sterk 
kronkelende Schelde. De goederen werden in De Kaaihoeve tijdelijk  
opgeslagen (overslag) om van hieruit met paard en kar in de streek naar 
andere bestemmingen vervoerd te worden. 

De eigenaars van De Kaaihoeve kunnen in detail opgevolgd worden tot 1826. 
In die tijd was Pierre Louis Devos, burgemeester van Meilegem, de eigenaar 
en mogelijks zelfs de bouwheer van De Kaaihoeve. Deze man bezat errond 
talloze stukken grond, evenals twee kaaien. Zijn grafsteen bevindt zich op  
de kerk van Meilegem, aan de rechterkant van het portaal.

Het primitieve kadaster van 1832 beschrijft rond die periode een  
‘in steen wel gebouwde woning met eene verdieping, hebbende zeven  
ruime benedenplaatsen ende bovenkamers, en naast de Schelde gelegen, 
dientenvolge dienstig tot alle handel’.

In 1832 bestond De Kaaihoeve uit het woonhuis, een oostelijk schuur   
gedeelte en een poortgebouw met daarop aansluitend een kalkschuur. 

De gebouwen vormden een U-vormige hoeve, 
met opening aan de kant van de Oude Schelde 
(westen). Vermoedelijk diende deze ingang voor 
het laden en lossen van goederen via de Schelde. 
Naast haar handelsfunctie had De Kaaihoeve 
vroeger ook een belangrijke functie als boerderij. 
Dit kan worden afgeleid uit het feit dat de 
bewoners van De Kaaihoeve grote stukken grond 
rondom De Kaaihoeve in eigendom hadden.

1

Kadastertekening van 1832



–6–

Vanaf 1891 is het grondbezit van De Kaaihoeve blijkbaar aanzienlijk  
verkleind. In die periode werd ze onder andere gebruikt als café genaamd  
‘In de Kaai’. 
Om de rivier makkelijker bevaarbaar te maken voor grotere schepen, werd de 
Schelde in verschillende stappen rechtgetrokken, verbreed, uitgediept en van 
dijken voorzien. De Scheldebocht van Meilegem werd in 1897 afgesneden. 
Om toch haar overslagfunctie verder te kunnen vervullen, werd naar de 
‘nieuwe Schelde’ een berm aangelegd met een spoorwegje. 

Rond 1920 kwam De Kaaihoeve in het bezit van de familie Van Lancker.  
Het was toen een grote boerderij waar verschillende knechten uit Meilegem 
kwamen werken. Hoogstwaarschijnlijk is de overslagfunctie van de hoeve 
rond 1950 volledig gestopt.

In 1993 werd de hoeve door het provinciebestuur aangekocht en geleidelijk 
aan uitgebouwd tot NME-centrum. Je kan er terecht voor allerlei educatieve 
activiteiten rond natuur- en milieuthema’s.

1. De Kaaihoeve rond 1960
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2Van 1 juni tot 30 oktober kan je de Oude Schelde oversteken via de Van 1 juni tot 30 oktober kan je de Oude Schelde oversteken via de   
berm die de Oude Schelde in twee deelt. Daarna volg je het pad naar links berm die de Oude Schelde in twee deelt. Daarna volg je het pad naar links 
aan de binnenkant van de Oude Schelde tot aan het eerste brugje.aan de binnenkant van de Oude Schelde tot aan het eerste brugje.  

In de winter en de lente stap je aan de uitgangspoort onmiddellijk links en In de winter en de lente stap je aan de uitgangspoort onmiddellijk links en 
volg je de Oude Scheldestraat. Stap tot aan het einde van de kleine parking volg je de Oude Scheldestraat. Stap tot aan het einde van de kleine parking 
waar achter de haag een zitbank staat.waar achter de haag een zitbank staat.

Je hebt nu een goed zicht op de Oude Schelde en de “Kaaimeersen”.

Vroeger was de Schelde een natuurlijk kronkelende (meanderende) rivier. 
Ze trad elke winter buiten haar oevers, waardoor het omliggende gebied 
grotendeels onder water kwam. Reeds van in de 8ste eeuw werden de 
Scheldemeersen door boeren gemeenschappelijk gebruikt. Vanwege hun  
nat karakter werden ze enkel in de late zomer gehooid en achteraf hoogstens 
gedurende een paar weken door dieren begraasd. De combinatie van 
natuurlijke processen en het beperkt menselijk ingrijpen leverde toen  
een landschap op met zeer soortenrijke hooilanden.

Heel wat planten en dieren vonden er een plekje dat aan hun specifieke 
eisen voldeed. Na de rechttrekking en bedijking van de Schelde (rond 1897) 
werden sterke bemesting, verdroging door ontwatering en omzetting in 
weiland, akkerland, populierenbos, woongebied of zelfs industriegebied, 
hun trieste lot. Het provinciebestuur tracht in de Kaaimeersen het oude 

meersenkarakter te herstel-
len. Hiervoor heeft het 
in samenwerking met de 
Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) en Afdeling Natuur van 
AMINAL enkele kunstmatige 
ingrepen uitgevoerd zodat de 
Kaaimeersen opnieuw een 
overstromingskarakter hebben 
gekregen.2. Natuurinrichtingswerken
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Elke winter en lente staat een zeer groot deel ervan onder water. Enkele 
sloten verbinden de Oude Schelde rechtstreeks met het weiland. Dit geeft 
vissen de mogelijkheid om het ondiepe water van de Kaaimeersen op  
te zwemmen om te paaien (zich voortplanten en eitjes afzetten). De afwis-
seling tussen overstroming en droogvallen schept ook mogelijkheden om de 
waterkwaliteit van de Oude Schelde op een natuurlijke manier te verbeteren. 
Het biedt tevens geschikte overwinterings- en broedplaatsen voor enkele 
typische, maar vaak ook zeldzame weidevogels en steltlopers. Tijdens 
de winterperiode zijn vooral Pijlstaart, Wintertaling, Krakeend, Slobeend, 
Aalscholver en Watersnip opvallend aanwezig. 

In de lente laten zich Kleine plevier, Groenpootruiter, Bosruiter, Tureluur en 
Kievit opmerken. Ook doortrekkers zoals Grutto, Scholekster en Kemphaan 
profiteren ervan om hier een tijdje te rusten en opnieuw op krachten te 
komen. 

 3. Winters overstromingskarakter van de meersen
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Je kan zelf hier aankruisen welke water- en weidevogels je hebt  
waargenomen.

5. Krakeend 

6. Pijlstaart 

4. Bergeend 

11. Meerkoet 

7. Slobeend 

9. Wintertaling

8. Wilde eend 

10. Waterhoen 
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16. Watersnip 

12. Canadese gans 

13. Blauwe reiger 

14. Kievit 

15. Bosruiter 

17. Aalscholver 

18. Grutto 

19. Tureluur 
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Volg het pad over een tweede brugje tot je aan het knuppelpad bent dat Volg het pad over een tweede brugje tot je aan het knuppelpad bent dat   
over een inham van de Oude Schelde naar het bosje loopt. over een inham van de Oude Schelde naar het bosje loopt.   

In de winter volg je de Oude Scheldestraat tot rechtover de ingang van het In de winter volg je de Oude Scheldestraat tot rechtover de ingang van het 
tweede huis waar je een zicht hebt op de inham aan de overkant van de tweede huis waar je een zicht hebt op de inham aan de overkant van de 
Oude Schelde.Oude Schelde.

De inham werd bij de natuurinrichtingswerken uitgegraven om een ondiepe 
plas te vormen die gevoed wordt door het water van de Oude Schelde. In 
dit moerassig gedeelte vind je ondiep open water naast riet- en zeggen-
moeras. De kleine open waterpartijen worden nu nog bevolkt door een 
aantal pioniersplanten, zoals Beekpunge en Blaartrekkende boterbloem, 
die als eersten in de nieuw gegraven plassen verschenen. Beekpunge is 
een ereprijs die iets weg heeft van een vetplantje. Het vruchtje is bolrond en 
als het rijp is opent het zich vooral bij vochtig weer. De zaden kunnen dan 
door waterdruppels eruit “gespetterd” worden. Het plantje 
wordt ook gemakkelijk verspreid door watervogels en door 
afgebroken stukjes stengel die dan op nieuwe plaatsen in 
het slijk wortelen.

Met  Blaartrekkende boterbloem moet je goed opletten. 
Zoals de naam het zegt kan de plant uitslag veroorzaken op 
de huid. Bedelaars wreven vroeger hun huid in met het sap, 
dat hen ontstekingen en blaren bezorgde om zo nog meer 
medelijden bij de mensen op te wekken.

In de ondiepe plassen hebben zich ook al echte water- 
planten gevestigd. Sterrekroos ken je misschien wel omdat 
de plant vaak in privévijvertjes of aquaria gebruikt wordt. Een 
heel nieuwe waterplant voor de Oude Schelde is Veenwortel. 
In het ondiepe water zwevend kunnen de stengels met 
drijvende, langwerpige bladeren verschillende meters lang 
worden. Enkel de mooi roze getinte bloeiwijze steekt dan 
boven het water uit om menig insect te lokken.

21. Blaartrekkende 
boterbloem

22. Veenwortel

3
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Na het kappen van de populieren krijgen de moerasplanten 
nu voldoende licht en kan de rietgordel langs de binnenbocht 
zich volop ontwikkelen. In het begin van de Scheldebocht 
bestaat die moerasvegetatie vooral uit Zeggen (Oeverzegge 

en Moeraszegge) en Grote lisdodde. 
Een beetje verder heeft zich terug 
Riet gevestigd. Misschien kunnen we 
stilletjes beginnen dromen van een 
terugkeer van de Roerdomp en het 
Woudaapje, twee reigersoorten die 
hier in Meilegem nog zeker tot rond 
1970 voorkwamen in de rietkragen.

De talrijke libellensoorten maken het 
idyllisch beeld van dit stukje oude 
Schelde compleet.

23. Oeverzegge

24. Detail oeverzegge

 25. Roerdomp
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31. Bloedrodeheidelibel

32. Keizerlibel

27. Lantaarntje

Je kan zelf hier aankruisen welke libellen je tijdens de wandeling hebt 
waargenomen.

30. Paardenbijter

26. Azuurjuffer

28. Blauwe glazenmaker

29. Oeverlibel
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Blijf het pad rond de Oude Schelde (in de zomer) volgen tot op het einde van Blijf het pad rond de Oude Schelde (in de zomer) volgen tot op het einde van 
de Oude Schelde. Sla links af zodat je op het pad aan de buitenoever verder de Oude Schelde. Sla links af zodat je op het pad aan de buitenoever verder 
kan stappen tot aan de gevlochten houten wand langs het Kouterken. kan stappen tot aan de gevlochten houten wand langs het Kouterken. 

In de winter volg je de weg langs de Oude Scheldestraat en ga je aan In de winter volg je de weg langs de Oude Scheldestraat en ga je aan 
de T-splitsing naar rechts tot achter het huis op de hoek.de T-splitsing naar rechts tot achter het huis op de hoek.

Op de valleihelling (dus niet boven op het plateau) bestond het landschap 
vroeger uit een rijke afwisseling van graslandjes, wastines (dit zijn graslan-
den met een mozaïek van doornige struiken), akkertjes, bosperceeltjes en 
houtkanten op graften. 

Ondertussen is het landschap op de helling onder invloed van de intensieve 
en grootschalige landbouwmethoden wel grondig veranderd en is de 
steilrand van de vallei door erosie al een flink stuk vlakker geworden.

Van in de vroege middeleeuwen was in Vlaanderen alles gemeen beweidbaar 
wat niet permanent of tijdelijk was afgesloten. Zolang het vee overal vrij 
mocht buitenlopen, waren veel bos- en akkerpercelen omzoomd door een 
(doornige) randbegroeiing of zelfs omtuind door een dode haag in vlecht-
werk. Die bood het voordeel dat hij gemakkelijker verplaatsbaar was dan 
een levende haag. Op veel kouters waren vroeger zelfs vaste mestbochten 
in dood vlechtwerk voorzien waar schapen werden op samengedreven 
voor het deponeren van mest. Dood vlechtwerk werd ook vaak gebruikt als 
veekering totdat een nieuw aangeplante (doornige) haag voldoende ontwik-
keld was om die functie over te nemen. Vrije begrazing in halfopen tot open 
veldgebieden (wastines) bleef nog tot in de 19de eeuw gehandhaafd, maar 
heel wat privéweiden waren toen reeds met een levende haag omtuind. 

7 Slanke sleutelbloem

8 Gewone salomonszegel

9 Spaanse aak

6 Bosanemoon

5 Wilde hyacint

4
33. Wastinevorming in het bos t’ Ename
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Geleidelijk aan verplaatste het gebruik van levende afsluitingen zich dus van 
bos- en akkerland naar het grasland, waardoor de typische behaagde weiden 
ontstonden die stand hielden tot aan de komst van de prikkeldraad.

In de Gallo-Romeinse periode vormde de Schelde een belangrijke verkeers-
ader om producten uit te voeren of te importeren. Langs de oevers bevonden 
zich dan ook op diverse plaatsen lokale haventjes of overslagplaatsen om 
goederen te lossen en naar het binnenland te vervoeren. Onder andere in 
Melden (zuidwaarts, enkele kilometers voorbij Oudenaarde) waar zich een 
belangrijke Gallo-Romeinse nederzetting ontwikkelde. Via Melden liep een 
regionale weg langs de Schelde te Meilegem die de plaatselijke nederzet-
tingen aan de Bovenschelde met elkaar verbond. Die weg stond tevens in 
verbinding met een belangrijke verkeersroute tussen de kust en de regionale 
vicus van Velzeke. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vondst van 

11 Tjiftjaf

10 Winterkoning

35. Een nieuw geplante levende haag wordt tijdelijk beschermd door een dode gevlochten haag                   
       van hazelaar. Op de voorgrond een akkertje dat ingericht is als onkruidakker.

34. Levende haag rond een weiland te Dikkele
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5

Romeins aardewerk in Meilegem doet vermoeden dat hier ooit een Gallo-
Romeinse nederzetting moet geweest zijn.

Op de plaats waar je nu staat, zijn restanten van een Romeins gebouw 
gevonden. Door de ligging vlak aan de toenmalige Schelde is het mogelijk 
dat het dienst deed als overslagplaats langs die regionale verbindingsweg.

Het provinciebestuur kocht de site aan om de bewaring van dit archeologisch 
erfgoed te verzekeren. Voorlopig wordt ze deels ingericht als onkruidakker 
(interessant voor typische akkeronkruiden en overwinterende akkervogels) 
die omzoomd is met een levende gevlochten haag. Naar de Scheldedijk toe 
is een perceeltje gereserveerd om onder invloed van een lichte begrazing uit 
te groeien tot een wastine. Dit is een grasland waarin struiken zich spontaan 
kunnen vestigen.

Volg de straat 150 meter tot aan het rood gemarkeerde paaltje. Sla dan Volg de straat 150 meter tot aan het rood gemarkeerde paaltje. Sla dan 
rechts het pad in en volg een beetje verder het pad dat door het bosje naar rechts het pad in en volg een beetje verder het pad dat door het bosje naar 
de nieuwe Scheldedijk loopt. de nieuwe Scheldedijk loopt. 

Volg dan de dijk stroomafwaarts (met de stroom mee, terug richting De Volg dan de dijk stroomafwaarts (met de stroom mee, terug richting De 
Kaaihoeve). Een eindje verderop heb je rechts een goed uitzicht op de Kaaihoeve). Een eindje verderop heb je rechts een goed uitzicht op de 
steilrand van de Scheldevallei en de dorpskern van Meilegem die bovenop steilrand van de Scheldevallei en de dorpskern van Meilegem die bovenop 
de valleirand troont.de valleirand troont.

Van hieruit hebben we rechts een zeer mooi uitzicht op de oostelijke 
steilrand van de Scheldevallei (je ziet er de auto’s bovenop rijden) en op het 
dorpje Meilegem. Tienduizenden jaren geleden baande de Schelde zich hier 
op de rand van de Vlaamse Ardennen een weg door het omliggende land-
schap als gevolg van het zeer lage zeeniveau. Er ontstond een asymmetrisch 
dal van 1 à 2 km breed, met aan de oostzijde een zeer duidelijke steile rand 
van zo’n 35 m hoog, terwijl aan de westzijde (de overkant van de Schelde) de 
overgang van de vallei naar het omliggende landschap nauwelijks te zien is.
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De naam ‘Meilegem’ (Meylegem rond 1130) is een vroeg middeleeuwse 
nederzettingsnaam en afkomstig van het Frankische ‘Magilingahaim’. 
Dat betekent zoveel als ‘woonplaats van de lieden van Magilo’. Meilegem 
was één van de talrijke Frankische (Merovingische) nederzettingen op de 
valleiflanken van de Bovenschelde. De ligging van het dorp bovenop de 
steilrand is zeker geen toeval. De bewoners verkozen liever de droge, hoog 
gelegen plaatsen. De vallei stond immers een groot deel van het jaar onder 
water door de jaarlijkse overstromingen. Bovendien was de rand van de vallei 
een ideale plek om tegelijk het landschap te ontginnen voor akkerbouw en 
toch voldoende bescherming te bieden tegen vijanden. In de streek waren 
de vroegmiddeleeuwse kouters op de rand van de vallei zeer talrijk en zelfs 
vaak aaneensluitend. Elke kouter bestond uit een aantal percelen bouwland 
en had een relatief geringe omvang van ongeveer dertig hectare. Elke 
kouter vormde vermoedelijk telkens het bouwland van één hoeve waarrond 
een kleine gemeenschap gevestigd was die het land bewerkte. Tijdens de 
Middeleeuwen waren kouters zelfs vaak omheind met een haag waarin 
toegangen werden voorzien.

Let ook eens op de sterke verspreiding van de bebouwing. Deze “zwerm-
bewoning” is in de nieuwe tijd historisch ontstaan door een losse groepering 
van arbeidershuisjes waar vooral aan huisnijverheid werd gedaan.

36. Germanen, waaronder 
 de Franken, vestigden zich 

over nagenoeg heel Europa 
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6 Stap verder in noordelijke richting. Wie geen zin meer heeft kan vlak achter Stap verder in noordelijke richting. Wie geen zin meer heeft kan vlak achter 
de Kaaimeersen terug naar De Kaaihoeve doorsteken via het oude dijkje de Kaaimeersen terug naar De Kaaihoeve doorsteken via het oude dijkje 
dat recht naar De Kaaihoeve loopt. Anders volg je de Scheldedijk tot aan de dat recht naar De Kaaihoeve loopt. Anders volg je de Scheldedijk tot aan de 
poort van het eerstvolgende huis.poort van het eerstvolgende huis.

Vroeger was de Schelde een natuurlijk meanderende rivier. Enkel in de 
buurt van de steden werd ze vanaf de Middeleeuwen voorzien van dijken 
(bijvoorbeeld in Oudenaarde en Ename). Hiervoor werden gevlochten horden 
uit hakhout gemaakt (het zinkrijs) die men met stenen en aarde verzwaard 
liet zinken. Ook voor oeververstevigingen werden horden gevlochten uit eik, 
es of els.

Vooral omwille van de bevaarbaarheid is de Schelde vanaf de tweede helft 
van de 19de eeuw rechtgetrokken. Deze nieuwe Schelde werd verbreed en 
de oevers werden bedijkt en van beton of rotsblokken voorzien. Onder meer 
hierdoor vinden we nu langs de nieuwe Schelde nog nauwelijks een spoor 
van de oorspronkelijke water- of oevervegetatie. Veel van de paai-, leef- en 
voedselgebieden van diersoorten die in en om waterkanten voorkomen, zijn 
hierdoor verdwenen.

37. Oeverversteviging van de Oude Schelde
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7

De rechttrekking van de Schelde ter hoogte van De Kaaihoeve (oude 
Scheldearm te Meilegem en Mesureput te Zingem) dateert van rond 1897. 
De Schelde werd rond 1975 nog eens verbreed. Momenteel kunnen schepen 
met een tonnenmaat van maximum 1.350 ton op de Bovenschelde varen. 
In 1995 gebruikten 16.095 schepen de Schelde als transportweg. Ze ver-
voerden 5.866.599 ton goederen, waarvan 510.000 ton vaste en vloeibare 
brandstoffen, 930.000 ton ertsen en metalen, 2.263.000 ton bouwstoffen 
en 2.162.000 ton granen en veevoeders. Sedertdien is er ook een zeer 
sterke toename van het containervervoer en zit de binnenvaart terug in de 
lift. Wellicht onder invloed van de huidige mobiliteitsproblemen waardoor 
de transportkosten over de weg sterk gestegen zijn. De nationaliteit van de 
schepen is voornamelijk Belgisch, Frans, Nederlands en Duits. 

Op de plaats waar je nu staat bevond zich tot 1955 een veerpont. Het veer 
Rigaux, genoemd naar herbergier Rigaux die aan de Schelde woonde, ver-
bond Meilegem met Zingem. Briefwisseling uit 1886 en de kaart van 3 maart 
1898 bewijzen het toenmalig bestaan. Het veer Rigaux werd nadien bij K.B. 
van 7 oktober 1901 een openbaar veer. Tussen 1914 en 1919 werd het door de 
Duitse bezetter vernietigd. Na veel getouwtrek kwam er met financiering van 
de gemeenten in 1920 een nieuw veer. Maar in 1934 klaagden de diensten 
van bruggen en wegen de slechte toestand van het veer aan bij de gemeen-
ten en werd de veerdienst in 1935 van de betrokken gemeentebesturen 
overgenomen. In het begin van WOII werd de veerdienst opnieuw vernietigd 
en op 18 augustus 1955 volgde de volledige afschaffing. Omwille van de 
drukke scheepvaart kan van een nieuwe veerdienst geen sprake meer zijn.
 
Sla na ongeveer 130 m het paadje langs de Oude Schelde in. Ga tot aan de Sla na ongeveer 130 m het paadje langs de Oude Schelde in. Ga tot aan de 
straat en daar naar rechts tot aan de splitsing met de Eikstraat. straat en daar naar rechts tot aan de splitsing met de Eikstraat. 

In tegenstelling tot de grotere kouters op het plateau, was het landschap van 
de relatief steile valleirand tot een stuk in de 19de eeuw veel kleinschaliger 
en vertoonde het een sterke afwisseling van akkertjes, graslandjes en 
hakhout- of middelhoutbosjes op de scherpste hellingen. Het middelhout-
bosje dat je van hieruit rechts in de Eikstraat kan zien, is één van de weinig 
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overgebleven bosrestanten op de flank van de vallei. Het 
bosje staat onder andere op de Kabinetskaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden (ca. 1770) ingetekend als bos 
met hoogstammig hout. Alhoewel de hoogstammige bomen 
(vermoedelijk Zomereik en Beuk) in een recent verleden ver-
vangen zijn door snelgroeiende populieren, is de onderlaag 
van hakhout (vooral Hazelaar en Haagbeuk) en boskruiden 
nagenoeg intact gebleven. In het voorjaar kan je dan ook ge-
nieten van een kruidige voorjaarsflora die zo typisch is voor 
oude middelhoutbossen. Bosanemoon, Speenkruid, Slanke 
sleutelbloem, Maarts viooltje, Gevlekte aronskelk, … geven 
dan een extra kleurrijk tintje aan het bos. Het vormt ook een 
ideale broedplaats en uitvalsbasis voor Sperwer of Buizerd. 
Wie van dichtbij een kijkje wil nemen, kan even tot aan het 
bosje lopen. Vergeet dan niet terug te keren naar de splitsing.

38. Maarts viooltje

41. Buizerd

40. Bosanemoon

39. Slanke sleutelbloem

Vervolg je weg. Aan de eerstvolgende splitsing sla je links in. Je beklimt nu Vervolg je weg. Aan de eerstvolgende splitsing sla je links in. Je beklimt nu 
geleidelijk de steilrand van de Scheldevallei. Ondertussen stap je aan de geleidelijk de steilrand van de Scheldevallei. Ondertussen stap je aan de 
linkerkant na het witte huis een recent aangelegde wijngaard voorbij.linkerkant na het witte huis een recent aangelegde wijngaard voorbij.

Sinds kort is met de officiële erkenning van het Hageland 
als wijnbouwgebied (Vlaams-Brabant, tussen Leuven 
en Aarschot), Vlaanderen opnieuw een officieel erkende 
wijnstreek geworden. Ook in de Vlaamse Ardennen kent 
de wijnbouw, zij het nog niet op professionele schaal, de 
laatste jaren een heropleving. In de Middeleeuwen was het 
Vlaamse heuvelland (Vlaamse Ardennen, Vlaams-Brabants 
heuvelland, Hageland en Limburgs Haspengouw) immers 
één van de meest noordelijke wijnbouwregio’s van Europa. 
De Frankische vorsten brachten de wijncultuur terug naar 
onze gewesten.  
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De eerste sporen van inlandse wijnbouw vindt men in 830 onder de 
Karolingers terug in Gent, Hoei en Luik. Het duurde echter waarschijnlijk tot 
de 12de eeuw voor men in de streek op grote schaal wijnstokken verbouwde. 
Vanaf de late Middeleeuwen tot in de 16de eeuw waren honderden wijn-
gaarden over de Vlaamse regio verspreid. Vooral rond kastelen en abdijen 
stonden op de zuidelijk gerichte hellingen van het heuvelland tal van 
wijnvelden. Hiervan vind je ook in de Vlaamse Ardennen nog sporen terug, 
oa. in straatnamen zoals Wijngaardstraat, Wijnendaele, Wijngaardshaag, 
Wijnhuisveld of zelfs de Bagettestraat in Volkegem (“bagette” is een 
plaatselijk dialectwoord voor een staak of een lat, in dit geval een staak 
waar de wijnranken aan werden bevestigd). De godsdienstoorlogen in de 
16de eeuw en de “kleine ijstijd” in de 17de eeuw betekenden nagenoeg de 
doodsteek voor de Vlaamse wijnbouw. In die tijd had bijvoorbeeld de abdij 
van Ename wel nog haar eigen wijnstokken, maar de opbrengst werd als fruit 
geconsumeerd. Er was dus geen eigen wijnproductie meer. De toenemende 
concurrentie van buitenlandse wijnen, vooral de Franse wijn onder impuls 
van Napoleon Bonaparte, betekende het definitieve einde van de Vlaamse 
wijncultuur.

Loop verder tot aan de splitsing. Ga daar naar rechts en volg de weg Loop verder tot aan de splitsing. Ga daar naar rechts en volg de weg 
helemaal tot aan de dorpskom van Meilegem. helemaal tot aan de dorpskom van Meilegem. 
Let op de kerktoren.Let op de kerktoren.

Meilegem bestond tot voor kort vooral uit kleine arbeidershuisjes. Landbouw 
maakte wel deel uit van de dorpsactiviteiten, maar werd in belangrijke mate 
aangevuld met textielnijverheid aan huis voor rekening van grote onderne-
mers (bijv. vlasverwerking in de 18de en 19de eeuw; er waren onder andere 
5 katoenwevers en 6 handschoenmakers in 1896). Vandermaelen vermeldt 
in 1834 de volgende teelten: “op het grondgebied wordt tarwe, rogge, haver, 

42. Nieuw aangeplante wijngaard
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vlas, klaver, paardeboon, hooi, voedergewassen en groenten geproduceerd. 
1/18de van de oppervlakte is beplant met hakhoutbossen; men kapt ze 
ongeveer om de 6 jaar”.

Dat Meilegem in de 18de eeuw een vrij arm landbouwdorpje was, blijkt 
bijvoorbeeld uit het volgende citaat: “binnen deze prochie is men nooit 
gewoon te verkopen enig hooi, strooi ofte haver mitsgader peerdebonen. 
Ter contrarie geschiedt het dikwijls dat er differente inwoners genoodzaakt 
zijn tot subsistentie van hunner beesten de selve waren te gaan kopen naar 
andere prochiën. Aangaande de gemengelde granen worden de selve ook 
geconsumeert binnen deze prochie.”

In 1570 telde Meilegem ongeveer 175 inwoners, waarvan 1/3 de volgende 
tienjarige periode overleefde. Het bevolkingsaantal steeg langzaam tot de 
pestepidemie van 1569-1576, waarna gedurende verschillende decennia een 
bevolkingsafname wordt vastgesteld, gevolgd door een nieuwe toename. In 
1800 telde men hier 279 inwoners. Nu zijn het er ongeveer 340. Rechts van 
het kerkportaal vind je nog een gedenksteen van Petrus Ludovicus De Vos, 
stichter van De Kaaihoeve. En aan de overkant van de kerk heb je het oude 
gemeentehuis van Meilegem dat in het gelijknamige café gevestigd was. Na 
de fusie met de gemeente Munkzwalm, werd de naam gewijzigd in café “De 
Klok”.

Ga naar rechts en volg de Meilegemstraat tot net buiten de dorpskom. Dan Ga naar rechts en volg de Meilegemstraat tot net buiten de dorpskom. Dan 
de eerste straat naar rechts. Je daalt terug af richting Kaaihoeve en na de de eerste straat naar rechts. Je daalt terug af richting Kaaihoeve en na de 
bocht stap je rechtdoor tot net voor het kapelletje. Hier heb je een mooi bocht stap je rechtdoor tot net voor het kapelletje. Hier heb je een mooi   
zicht op de natuurtuin. Stap de natuurtuin in en volg het slingerende pad zicht op de natuurtuin. Stap de natuurtuin in en volg het slingerende pad   
tot aan De Kaaihoeve.tot aan De Kaaihoeve.

De natuurtuin van ongeveer 3 ha groot bevindt zich grotendeels op een voor-
malige (sterk bemeste) akker van De Kaaihoeve die tot in 1997 bewerkt is. 

Het onderste gedeelte van de natuurtuin is gelegen in een oude hoogstam-
boomgaard.
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Een natuurtuin verschilt van een klassieke tuin doordat de plantengroei 
er zich grotendeels spontaan vestigt en ordent. Behalve enkele specifieke 
landschapselementen (knotbomen, houtkanten, kleine hagen,  
een onkruidakkertje en fruitbomen in de boomgaard) 
hebben we er voor gekozen om verder geen planten in 
te zaaien, te planten of te wieden. Toch hebben we door 
een sterke variatie van de onderhoudswerken in enkele 
jaren tijd een grote verscheidenheid in de plantengroei 
bekomen. Met als resultaat dat zich sinds 1997  
117 plantensoorten spontaan in de natuurtuin  
hebben gevestigd. Enkele interessante soorten  

Een installatie voor de zuivering van het afvalwater en 
ook een vijver werden aangelegd naast De Kaaihoeve 
in de voormalige tuin van de hoeve. 43. Kruipend zenegroen

de vrij zeldzaam geworden 
Kwartel en Graspieper. Soms 
word je al eens opgeschrikt door 
een wegsprintende Haas. De 
Torenvalk vindt hier voldoende 
voedsel om een kroost groot te 
brengen.

46. Vuurvlindertje

45. Icarusblauwtje

47. Distelvlinder  

44. Graslathyrus

om te vermelden zijn zeker het Kruipend 
 zenegroen en de bedreigde Graslathyrus.

De grote variatie in de plantengroei vertaalt zich 
uiteraard ook in een sterk uiteenlopende fauna. 
In het grasland en de ruigten heb je kans om 
Icarusblauwtje, Vuurvlindertje en Distelvlinder 
tegen te komen. Of de Patrijs en  

48. Revaliderende torenvalken in het opvangcentrum van Merelbeke  
       links wijfje, rechts mannetje
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De slingerende houtkanten met tal van bloeiende struiken 
en ingesloten ruigten zijn het domein van Heggenmus, 
Bosrietzanger, Zwartkop en tal van insecten zoals zweef- 
vliegen, hommels, Bont zandoogje en Gehakkelde aurelia.

Het akkertje wordt ingezaaid met enkele graansoorten en 
af en toe met typische akkeronkruiden. Niet alleen krijgen 
onkruidsoorten als Korenbloem, Bolderik, Klaproos en Gele 
ganzenbloem opnieuw een kans om zich te vestigen, maar 
ook typische akkervogels zoals de zeldzaam wordende 
Veldleeuwerik kunnen hier een geschikte broedplaats 
vinden. In de winter profiteren gorzen en vinkachtigen 
van de achtergebleven zaden van de graangewassen en 
akkerbloemen.

In de vijver laat de Groene kikker zich elk jaar van zijn beste 
kant horen en zwaaien tal van libellensoorten de plak, 
o.a. Lantaarntje, Azuurjuffer, Oeverlibel, Keizerlibel en 
zelfs de Viervlek. In het water zijn allerlei kriebelbeesten 
heer en meester die al eens worden opgeschrikt door de 
Geelgerande watertor. We vinden er ook heel wat larven van 
de Kleine watersalamander.

In de historische boomgaard (reeds ingetekend op kaarten 
van rond 1850) werden opnieuw enkele oude hoogstammige 

49. Slingerende houtkanten

50. Heggenmus

51. Korenbloem en vruchten van Bolderik
 in het akkertje van de natuurtuin

52. Groene kikker

53. Geelgerande watertor
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fruitrassen aangeplant die kenmerkend zijn (of waren) voor 
de streek. Hierbij kregen, we de steun van de Nationale 
Boomgaarden Stichting.

Op de oude muren hebben een aantal typische muurplanten 
zich gevestigd, zoals bijvoorbeeld de Gele helmbloem. 
Mossen, korstmossen en andere planten zoals Hondsdraf 
zorgen voor een bijkomende versiering van de oude muren.

Op de zonbeschenen bakstenen jagen honderden 
Springspinnen, waaronder de zwartwit gestreepte 
Huiszebraspin, naar een geschikte prooi. Deze spinnen 
bewegen zich schoksgewijs voort en maken geen vangweb, 
maar kunnen hun prooien feilloos bespringen dankzij de 
uitstekend werkende ogen. 

In de natuurtuin van De Kaaihoeve kan je op de gemaaide 
paden gerust grasduinen van zonsopgang tot zonsonder-
gang. Enkele meters van het pad afwijken kan om een 
interessante plant of dier te bekijken. We vragen echter om 
dit binnen de perken te houden. Heb je interessante waar-
nemingen of mooie foto’s van de natuurtuin, dan mag je die 
ons altijd bezorgen: dekaaihoeve@oost-vlaanderen.be  
of ugo.sansen@oost-vlaanderen.be 

Je eindigt de wandeling terug op het binnenplein van De Je eindigt de wandeling terug op het binnenplein van De 
Kaaihoeve. We hopen alvast dat je ervan genoten hebt!Kaaihoeve. We hopen alvast dat je ervan genoten hebt!

54. Hondsroos

55. Huiszebraspin

56. Gele helmbloem  
       op een steunbeer van de hoeve
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