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Mocht je enkele duizenden jaren geleden door de Oost-Vlaamse gemeente
Destelbergen en haar deelgemeente Heusden kuieren, dan zou je wellicht
verloren lopen. De oevers van de Schelde zouden je wel als oriëntatiepunt
kunnen dienen, maar haar water stroomt sinds lang niet meer op dezelfde plek.
Niet de mens alleen wijzigde de loop van de rivier, ook de natuur dwong het
Scheldewater een andere koers te varen. Kenmerkend voor de gemeente zijn de
nagenoeg compleet verdwenen duinmassieven. Vandaag zijn de 1,5 ha Zandberg
en de 4 ha De Kollebloem de laatste relicten die ons nog resten.

Proto-Schelde
Om het verhaal over het ontstaan van de duinen te kunnen vertellen, moeten we zo’n
50 000 jaar terugkeren in de tijd. Naar de laatste ijstijd (116 000–11 700 jaar geleden).
De noordelijke ijskap had zich tot zo’n 500 km van Destelbergen uitgestrekt en zorgde
hier voor een permanent bevroren bodem. Op de enkele centimeters vorstvrije bodem
konden grassen, mossen, kruiden en lage struiken groeien.
Er stroomde ook al een rivier. Het water was echter niet dat van de Schelde maar van
wat we vandaag de Rupel noemen. Die rivier stroomde vanuit het oosten richting het
huidige Gent en nam onderweg de Dender op. Waar stroomde de Schelde toen?
Wel, die ontmoette de Leie als van oudsher nabij Gent. De samengevloeide rivier
– laten we haar de proto-Schelde noemen – stroomde in een vlechtpatroon verder
noordwaarts. Als brede, ondiepe rivier nam de proto-Schelde onderweg de Rupel
op en kronkelde door de toendra richting zee.

Panoramisch gezicht©opR.Gent
(1534). STAM, Gent.
Demeyer

Loop van de proto-Schelde
tijdens de laatste ijstijd
Naar SLUPIK et al

Schematische voorstelling van een vlechtend
geulenpatroon. Naar VAN STRYDONCK et al. 2000

Dekzanden, rivierduinen en stuifzanden
Op de karig begroeide toendra blies de wind het losse zand makkelijk op.
Kilometers verderop landde het stuifzand dat zich jaar na jaar ophoopte.
Uiteindelijk, duizenden jaren later, vormde het een metershoge dekzandrug
die het dal tussen Maldegem en Stekene opvulde. Het water van de proto-Schelde,
nu genoodzaakt een andere weg te volgen, vulde de oude bedding van de
Rupel naar het oosten. Die Rupel had ondertussen een nieuwe noordwaartse
doorbraak geforceerd, het zogenaamde doorbraakdal van Hoboken. Sindsdien
wijzigde de stroomrichting langsheen Destelbergen voorgoed van west naar
oost. De Scheldestroom via Antwerpen was een feit.
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Rond 14 650 jaar geleden verbeterde het klimaat en evolueerde de Schelde
vermoedelijk van een verwilderd naar een meanderend rivierpatroon. Ongeveer
13 000 jaar geleden werd het nog een laatste keer extreem koud. Het debiet van
de meanderende Schelde nam sterk af en de Schelde kreeg een rustiger verloop.
De overheersende zuid-zuidwestenwinden deden opnieuw zand opwaaien en
verplaatsen in het koud toendralandschap. Dit gebeurde vermoedelijk tijdens de
zomermaanden, toen de bedding grotendeels droog lag. Aan de rand van de
bedding was er voldoende begroeiing om het zand vast te houden en zo
ontstonden, vooral aan de oostranden van de rivierdalen, stuifduinen. In onze
casus, de duinmassieven van Destelbergen en Heusden, kunnen we stellen dat
het zand voornamelijk kwam van wat we vandaag het natuurgebied de
Gentbrugse Meersen noemen. De Schelde zorgde ervoor dat de duinmassieven
geen aaneengesloten keten konden vormen. Daarvoor had de rivier zich al stevig
in de Damvallei genesteld en vormde daar de eerste paleomeander tussen Gent
en Dendermonde. Deze paleomeander werd gevormd op het einde van de laatste
ijstijd (Laat-Glaciaal) door natuurlijke verlegging van de rivier. Ondanks de
verminking van dit waardevol natuurgebied in de 20ste eeuw, met de aanleg van
de E17 autosnelweg en het klaverblad met de R4, blijft een wandeling in de
Damvallei de moeite waard. Stroomafwaarts vinden we de andere, bekendere
paleomeanders: Kalkense Meersen en Overmere Donk. Je kan dus stellen dat het
huwelijk van water en zand het rivierlandschap hebben bepaald, van verzonken
meanders en gerezen rivierduinen.

Evolutie van het rivierpatroon in de Vlaamse Vallei tijdens
de laatste ijstijd.
Hoe kleiner de pijl, hoe ouder het stroomgebied.

Van windkuil tot paraboolduin
Zolang de duinen niet voldoende begroeid waren
met pioniersplanten, planten die de bodem heel
snel bedekken, kregen ze de wind te verduren die
het duinzand makkelijk kon wegblazen. Na verloop
van tijd vormde zich bovenop de duin een windkuil
en vormde het weggeblazen zand een paraboolduin,
dit dankzij de overheersende zuid-zuidwestenwinden. De paraboolduinen vallen vervolgens uiteen in
kamduinen, streepduinen en uitblazingsvlakten.
Een ingekleurd hoogtemodel toont de locatie van
de hoger gelegen duinmassieven (groen) en de
lager gelegen meersen (blauw). Merk de groene
eilandjes op, de restanten van het weggeblazen
duinzand.

Van paraboolduin naar streepduin

De Schelde tussen Gent en Dendermonde, met de ligging van een
aantal grote Laatglaciale paleomeanders en rivierduinmassieven.
Verklaring: A. Paleomeanders met fossiele kronkelwaardruggen; B.
rivierduinen; C. huidige rivierlopen; d. duinmassief Destelbergen; h.
duinmassief Heusden (naar KIDEN en VERBRUGGEN, 2001).

Hoogtemodel met aanduiding van de duinmassieven in
Destelbergen en Heusden. Merk de groene eilandjes op,
de restanten van het weggeblazen duinzand.
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Van windkuil tot paraboolduin

C

Aanwezigheid van
streepduinen op een
microreliëfkaart ten oosten
van Gent. Naar DENIS G.,
Geografie van België, 1992.
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Moet er nog zand zijn?
Archeologisch onderzoek op de site Panhuisstraat te Destelbergen, langsheen
de huidige Dendermondesteenweg, bracht de eerste nivelering van de duinen
aan het licht. Dat gebeurde in de Romeinse periode waar landbouwers hun erf
in de 2de eeuw op de zuidelijke duinrand hadden gepland.
De nieuwe bewoners hadden hun hoeve en de omliggende gronden op de
helling planmatig aangelegd. Om het drastisch hoogteverschil van de
oorspronkelijke bodem weg te werken, besloten ze om het duinzand ten
noorden af te graven en het lagere gedeelte op te hogen. Zo kon men de
hoevegebouwen op een vlak terrein oprichten. Een palissade errond
beschermde mens en dier en ten zuiden werd een dubbele gracht aangelegd.
Het is de oudst gekende nivelering en de aanzet van wat een proces voor de
komende eeuwen zal zijn.
De duinen van Destelbergen zullen als eerste onder de schop verdwijnen. We
kunnen jammer genoeg niet altijd achterhalen welke bestemming het
afgegraven duinzand kreeg. Wel weten we dat de vele bouwprojecten in het
sterk groeiende Gent tonnen zand vroegen. Meersen, plassen en moerassen
binnen de stadsmuren werden opgehoogd om nieuwe wijken te doen ontstaan.
Veelal werd hiervoor afval gebruikt, maar het is niet ondenkbaar dat
aangevoerd duinzand uit Destelbergen daar gedumpt werd.
Het afgraven was echter een proces van enkele eeuwen. In de 16de eeuw waren
de duinen nog duidelijk aanwezig. Schilderijen en stadstekeningen uit die
periode tonen nog de aanwezigheid van deze duinen.

Panoramisch gezicht op Gent 1534 - Detail op de duinen van Destelbergen-Eenbeekeinde. De linkerduin toont de locatie van de Galgenberg. De
straatnaam ter plekke is de enige herinnering hieraan. De duin rechts is nagenoeg volledig afgegraven. STAM, Gent.
Helaas, de typische duintoppen van weleer hebben plaatsgemaakt voor schoorstenen, dakgoten en een draadafsluiting. Vandaag ligt de basis van
het duinmassief verborgen onder parkings, gebouwen en tuinen.

De duinen in Heusden overwonnen de tand des tijds beter. Tot een eeuw terug
waren de duinen nagenoeg onaangeroerd gebleven. De ijverige bouwwoede
van de voorbije decennia heeft echter een grote inhaalbeweging gemaakt
waardoor vandaag slechts twee duinen publiek toegankelijk blijven: de
Zandberg (hoek Zandberg-Melkwegel) en de Kollebloem (Leenstraat).
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Gietmal voor kokerbijl uit de bronstijd, toevalsvonds uit 1977
op enkele honderden meters van de Zandberg.

3D-reconstructie van een gietmal en een kokerbijl, gevonden in de
nabijheid van de Zandberg. Originele stukken zijn verloren gegaan.

Wonen op de Zandberg
De Zandberg is ongeveer 1,5 ha groot en de stuifduinkop heeft een
hoogteligging tussen de 7 en 13 m. Het hoogst gelegen deel van het duinrelict
is kaal, de lager gelegen randen zijn grasland.
De locatie van deze duinmassieven heeft voor de mens steeds een bepaalde
aantrekkingskracht uitgeoefend. Zo vormden de duinen van oudsher een
geprefereerd woongebied. Vondsten afkomstig uit de steentijd wijzen hierop.
Er is nog een reden om aan te nemen dat hier mensen hebben gewoond. In
1833 werd vlakbij de Zandberg een bronzen kokerbijl gevonden. In 1977 werd
aan de andere kant van de Zandberg een gietmal gevonden.
Op het eerste gezicht zijn dat twee los van elkaar staande vondsten. Ze zijn
beide helaas verloren gegaan, maar er bestaan wel nauwkeurige tekeningen en
één foto van. Zo weten we ook hoe groot beide voorwerpen waren. De vondsten
werden op basis van de tekeningen gereconstrueerd met 3D-software. Wat
bleek? De mal en de kokerbijl passen perfect in elkaar!
De mal en de kokerbijl behoorden dus tot dezelfde stam die hier op de
zandduinen van Heusden woonde. Er was binnen die stam waarschijnlijk een
bronsgieter actief. Een mal met dezelfde onzuiverheden in de legering werd
trouwens terug gevonden in Overmere. Dat toont aan dat de stammen handel
dreven via de Schelde. Meer zelfs, om brons te maken heb je tin en koper nodig.
Tijdens de bronstijd kwam tin voornamelijk uit Engeland en koper uit Cyprus.
De kabinetskaart van de Ferraris (1770–1778) geeft de Zandberg weer als deel
van een bebost gebied ten noorden van Heusden. Dit is ook het geval bij de
kaart van Vandermaelen (1846–1854).
Vandaag is de omgeving bebouwd en afgegraven voor residentiële projecten,
net zoals de Romeinen pakweg tweeduizend jaar geleden al deden voor hun
boerderijen.
In 2020 kreeg de gemeente Destelbergen een uitgelezen kans om een
aanpalend perceel van 3 073 m² aan te kopen. De gemeente zal in overleg met
het Agentschap Natuur en Bos en Erfgoed Vlaanderen een nieuw
natuurbeheerplan opmaken.

Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726–1814)
In de 18de eeuw in opdracht van Keizerin Maria-Theresia en Keizer Jozef II
werd onze regio, toen onderdeel van de Oostenrijkse Nederlanden,
gekarteerd onder leiding van generaal Joseph-Jean-François graaf de
Ferraris. Deze eerste systematische grootschalige topografische kartering
op schaal 1:11 520 (1771–1778) leidde tot een veelkleurige handschriftkaart
– Kabinetskaart genaamd. Het is de eerste systematische en grootschalige
kartering van “België”. De 275 kaartbladen, geklasseerd volgens bundels,
waren vergezeld van een beschrijvende tekst “Mémoires historiques,
chronologiques et oeconomiques sur les .. feuilles du N°.. de la Carte de
Cabinet des Païs-Bas Autrichiens pour …”, die in totaal 4000 bladzijden
informatie biedt.
Heusden op de kaart Ferraris

Philippe Vandermaelen (1795–1869)
Philippe Vandermaelen werd op het einde van de 18de eeuw te Brussel
geboren. Al in zijn kinderjaren stelde hij veel belang in de cartografie en hij
vormde zich als autodidact. Hij begon zijn carrière met een werk van
monumentale omvang: een Atlas universel, die hij tussen 1825 en 1827
publiceerde in veertig afleveringen van telkens tien folio’s. Dit werk is in
twee opzichten uitzonderlijk: het gaat om de eerste wereldatlas, op één
enkele schaal, waarvan een reusachtige wereldbol met een doorsnede van
7,55 meter kan worden gemaakt. Philippe Vandermaelen genoot snel
internationale bekendheid. Toen België onafhankelijk werd, realiseerde hij
de eerste bladen van een Carte de la Belgique d’après Ferraris in 42 folio’s.
In 1831 kreeg hij van de Belgische regering de opdracht een Carte des
frontières op te stellen op grond waarvan de onderhandelingen tussen
België en Holland werden gevoerd. Het was het begin van een lange
samenwerking tussen de overheid en deze privé-ondernemer.
Heusden op de kaart Vandermaelen

Buddleja davidii ‘Nahoensis’, roze vlinderstruik

Jasione montana, zandblauwtje

De Zandberg

Hypochaeris radicata, gewoon biggenkruid
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Sinds 1994 is de Zandberg beschermd gebied en herbergde het toen 115
plantensoorten. Het zijn vooral zeldzame pioniersplanten zoals zandblauwtje
(Jasione montana), vroege haver (Airi praecox), buntgras (Corynephorus
canescens), struikheide (Calluna vulgaris) en rankende helmbloem (Corydalis
claviculata).
Onder invloed van de sterke recreatiedruk en de daaruit voortvloeiende
overbetreding onderging de duinbegroeiing grote wijzigingen, met een drastische
terugval van het aantal soorten. Een deel van de duin ging daarom weer
verstuiven. Bij het opnieuw vastleggen van dit stuifzand spelen initieel twee
planten een grote rol: zandzegge en buntgras. Deze twee stuifzandpioniers
scheppen een gunstig milieu voor een aantal andere planten die minder
houden van voortdurende overstuiving: fijn zwenkgras, gewoon struisgras,
biggenkruid, schapenzuring, zandblauwtje en muizenoor. Grosso modo kan
gesteld worden dat hoe humeuzer de zandgrond is, hoe meer gewoon
struisgras de vegetatie gaat domineren ten koste van vooral buntgras en
zandzegge. Het westelijk en noordelijk deel worden ingenomen door loofbos.
Hier en daar ontdekt men op de Zandberg een atypische plantensoort zoals
een roze vlinderstruik.

De Kollebloem

Zandbodem Kollebloem
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Het paviljoen op de Kollebloem

Eik

a

De Kollebloem is ruim 4 ha groot en bevat een rij zandheuvels parallel aan de
Leenstraat met een top van 15 m hoogte. In 2013 heeft de gemeente
Destelbergen er een multifunctioneel paviljoen opgetrokken. De focus ligt op
zachte recreatie en educatie. Zo vindt men er een speelzone voor de kleinste
bezoekers, een boomhut voor de jongvolwassenen, een petanqueplein en een
sportparcours. Een waterelement laat verschillende fauna en flora ontstaan
waarvan het bijenhotel en de bijpassende bloemenweide getuigen zijn.
In het gebied vinden we net als op de Zandberg een aantal typische planten
zoals buntgras, gewoon biggenkruid, schapenzuring en smalle weegbree.
Daarnaast domineren vooral beuken en eiken de randen van de Kollebloem.
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Praktisch
De Zandberg is vrij toegankelijk en situeert zich aan het
kruispunt van de straten Zandberg en Melkwegel te 9070
Destelbergen (Heusden).
De Kollebloem is voor het publiek toegankelijk van
zonsopgang tot zonsondergang. De fiets of auto parkeren
doe je aan de Leenstraat 18 te 9070 Destelbergen
(Heusden). Toegang langs het poortgebouw.
Het paviljoen kan gehuurd worden via de gemeente
Destelbergen.
Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met Erfgoed
IOED Viersprong.
De IOED is onderdeel van Erfgoed Viersprong, dat werkt rond het
cultureel en onroerend erfgoed van Destelbergen, Lochristi,
Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-LievensHoutem.
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