De machtige Schelde
anders bekeken
In 2013 wordt de Schelde internationaal in de spotlights gezet. Dat
de winnaar van de eerste Ronde van Vlaanderen in 1913 ook nog eens
begraven ligt in een charmant authentiek Scheldedorpje (Outrijve)
is mooi meegenomen. De rivier die in poëzie en liedjes vele malen
lyrisch beschreven en bezongen werd, verdient dat ook. De 350
kilometer lange stroom ontspringt in het Franse Gouy-Le-Câtelet,
verandert doorheen Frankrijk en Vlaanderen van beek tot rivier,
om in Nederland over een breedte van vijf kilometer in de Noordzee
uit te monden. Tussen Spiere en Kerkhove en van Eke tot Gent stroomt
de Schelde ook een stuk door de Leiestreek. We nemen je in dit
magazine mee langs het stukje Schelde dat de Leiestreek rijk is.

Van Spiere-Helkijn tot Gent,
van prachtig tot machtig
30 000 jaar geleden, in de Ijstijd, was er ook al sprake van de Schelde
of beter Scaldis of Scala. Om maar te zeggen dat de rivier een traditie
heeft. En belang heeft ze ook. We denken dan in de eerste plaats aan
de economie - transport, industrie, waterwinning - maar ze is ook
toeristisch en ecologisch van groot belang. Bovendien overleefde ze als
onderdeel van een aanvals- of verdedigingsstrategie vele oorlogen.

50 kilometer
Van de bron in Gouy-Le-Câtelet, plateau van Saint-Quentin, tot aan de
monding in de Noordzee in Nederland legt de Schelde 350 kilometer
af. De helft daarvan stroomt op Vlaams grondgebied. Spiere-Helkijn
begroet als eerste (West-)Vlaamse gemeente de Schelde en geeft ze
de Grote Spiere en het Spierekanaal als versterking. Van hier tot Gent
legt de Schelde exact 50 039 meter af. De rivier werd op verschillende
plaatsen rechtgetrokken en beter bevaarbaar gemaakt maar kronkelt
zich nog altijd door het landschap. Dat levert ook in de Leiestreek
schitterende natuur en schilderachtige plekjes op. Of hoe de Schelde de
Leiestreek versiert. Begrijpelijk want uiteindelijk worden de Schelde en
de Leie één in Gent.

Spiere-Helkijn
In Spiere-Helkijn moet je zijn om te wandelen of te fietsen. Water
staat daarbij centraal. Er is het Spierekanaal dat onlangs weer opengesteld werd voor de pleziervaart en uiteraard de Schelde. Langs het
voormalige jaagpad van die rivier kan je fietsen tot Bossuit. Daarbij
passeer je ‘De Scheepsjager’ ter hoogte van het voormalige zwembad van Spiere-Helkijn. Een site die gerestaureerd wordt: de kleedkamers worden heropgebouwd en er komt een informatieve wand met
oude foto’s. ‘De Scheepsjager’ zelf, een arduinen beeld van Wilfried
Gheysen, staat symbool voor de boottrekkers of scheepsjagers (les
satcheux) die in het begin van vorige eeuw de boten langs het jaagpad
voorttrokken. In de buurt van sluizen of knooppunten van waterwegen
(Schelde - Spierekanaal) kon de schipper een bootjager inhuren die te
paard of te voet het schip voort trok. Het waren meestal kleine boeren
die in de buurt woonden en graag iets wilden bijverdienen. Net als in
Kerkhove is hier ook een sluis in Hérinnes, die het niveauverschil van
de waterloop moet helpen overbruggen. En ook vlakbij gaan archeologische opgravingen gebeuren op zoek naar sporen van sedentaire
landbouw.
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Bossuit

Avelgem

In Bossuit moet je zeker halt houden bij het Pompgebouw. Niet alleen
voor taverne-tearoom-restaurant Beaufort met zijn zonnig terras
maar ook omdat naast een pak industriële archeologie hier ook de
VVV West-Vlaamse Scheldestreek huist. Het streekbezoekerscentrum
en infopunt waar je streekverhalen en bezienswaardigheden krijgt
gepresenteerd, is ook startpunt van verschillende fiets- en wandelroutes. Bovendien ontmoeten de Schelde en het Kanaal Bossuit-Kortrijk
hier elkaar.

Zo kabbelt de Schelde via Outrijve, waar Paul Deman begraven ligt op
het kerkhof, verder naar Avelgem. Daar ontdekken we de Avelgemse
Scheldemeersen: ongerepte natuur langs en nabij enkele oude armen
van de Schelde. Wie van rust, natuur, fauna, flora en vogels houdt,
moet hier beslist eens halt houden. “Hier willen we een brug voor
fietsers bouwen zodat we kunnen de missing link voor Eurovéloroute
nummer 5 invullen en een verbinding maken met Henegouwen. En als
men aan de overkant van de Schelde de centrale van Kluisbergen zou
afbreken dan kan dit gebied nog veel mooier worden”, besluit Lieven
Vantieghem.
Aan een van die oude Scheldearmen bevindt zich ook Hostellerie
Karekietenhof. In de Ruggestraat ligt de brug van de Waterhoek,
bekend uit de roman ‘De teloorgang van de waterhoek’ van Stijn
Streuvels. Maar nog veel bekender door de film ‘Mira, de teloorgang van
de Waterhoek’, waarin Willeke Van Ammelrooy Vlaanderen haar blote
borsten toonde. Wie denkt dat Avelgem zich koestert in het verleden
heeft het verkeerd voor want het nagelnieuwe cultureel centrum
Spikerelle zorgt voor een hedendaags cultuuraanbod.

En net dit water wil burgemeester Lieven Vantieghem van Avelgem
dichter bij de mensen brengen. “We hebben hier de kop van het
kanaal, het kanaal, de Schelde maar ook het pompgebouw, de kerk en
het kasteel”, zegt de burgemeester. “Dat willen we allemaal opwaarderen via de dorpskernvernieuwing. Zo werd de kerk ontwijd en
omgevormd tot een kunstproject. Van de kerk, die zich op het intact
bewaarde oude kerkhof bevindt, blijven alleen de vier muren rechtop
met open ramen en klokkentoren. De spits gaat er wel af. Binnen de
muren wordt een zwart-wit terrasvloer gelegd met het silhouet van een
foto van 1921 erin verwerkt. Dat is een realisatie van een Amerikaanse
kunstenaar en een primeur voor Vlaanderen: een kerk die een kunstwerk wordt en zo toch nog sacraal blijft. Eind juni moet dit klaar zijn.”
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Eke (Nazareth)

Zevergem (De Pinte)

Via Kluisbergen verlaat de Schelde de Leiestreek en stroomt de
Zwalmstreek binnen. In Eke (Nazareth) gebeurt het omgekeerde.
En je blijft verbaasd staan over de schoonheid van die Schelde. De
Scheldevallei maakt deel uit van een groot, landschappelijk waardevol, agrarisch gebied (500 ha). Vroeger trad de Schelde hier meermaals
buiten haar oevers en liet slib achter, wat goed was voor de landbouw
en de baksteenindustrie. Die steenbakkerijen zijn bijna allemaal
verdwenen maar de vele kleiputten en moerassige weiden bleven over.
Omwille van de vele overstromingen werden er dijken aangelegd, sluizen gebouwd en beken gegraven. De Moerbeek of Coupure is hiervan
een voorbeeld. Deze Moerbeek vormt een scheidingslijn tussen de
Scheldemeersen en het hoger gelegen akkerland. Onnodig je te vertellen dat het hier heerlijk en rustig wandelen is. Dat kan je in Nazareth
trouwens ook in de Hospicebossen. En voor wie wil tafelen of een glas
wil drinken aan de oevers van de Schelde in Nazareth zijn er restaurant Mac Pudding en ’t Sluis.

Dan trekken we verder naar Zevergem, deelgemeente van De Pinte. Als
je even afwijkt van het pad op de dijk van de gekanaliseerde Schelde,
beland je op de oevers van de oude afgesloten Scheldearmen. Dat zijn
nu vijvers, waardevolle natuurgebieden en broedplaatsen voor vogels
zoals het Doornhammeke. Café Doornhammeke met schitterende
notelaar maakt deel uit van de couleur locale. En even merkwaardig
is de gelijknamige wandelroute die start in Zevergem. Het traject van
deze wandelroute loopt grotendeels langs de Schelde.

Voor wie wat meer leven in de brouwerij wil, is er op 31 augustus en 1 september ‘Brouwsels op straat’ in Eke dorp. De vzw
Vriendenkring Eke dorp bouwde daar een vroegere lekkernijmarkt
uit tot een gerenommeerd internationaal festival voor straat- en
circuskunsten. “Op zaterdag start dat om 17u en eindigen we pas
om middernacht. Zo kunnen we ook spectaculaire vuurspektakels
programmeren”, zegt secretaris Wouter Van Thuyne. “Op zondag beginnen we om 10u en sluiten we om 19u af. Op het afgesloten parcours
- je betaalt 5 euro inkom - zijn er drie vaste speelplekken met tribune
en geluidsversterking en loop je heel wat walking acts tegen het lijf.
De ‘marché aux bons vivants’, de lekkernijmarkt dus, en Montmartre
rond de oude geklasseerde kerk van Eke, geven nog een extra dimensie
aan de festiviteiten.” Brouwsels op straat is elk jaar goed voor 15 000
toeschouwers.
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Gent

MEER INFO:

Via Zwijnaarde bereiken we het eindpunt van onze tocht: Gent. De
stad zet alles op alles om opnieuw de waterrijke stad van weleer te
worden. Overwelvingen worden opnieuw opengelegd en de samenvloeiing van Schelde en Leie wordt in zijn originele staat hersteld. En zo
meren we automatisch aan bij Portus Ganda, de passantenjachthaven
vlakbij zwembad Van Eyck op het Veermanplein in het centrum van
Gent. Bereikbaar vanaf de toeristische Leie, de Zeeschelde (Antwerpen),
het zeekanaal Gent-Terneuzen en het Kanaal Gent-Brugge-Oostende.
Al deze waterwegen staan trouwens met elkaar in verbinding via de
Ringvaart. Van hieruit kan je het historische Gent verkennen. Maar
je zal ontdekken dat de universiteitsstad niet van het verleden alleen
leeft. Wie de stadsdrukte achter zich wil laten, kan alweer rekenen
op de Schelde. Die brengt je ook tot aan het recreatiedomein ‘De
Blaarmeersen’. Daar kan je tussen zwoegende joggers en blokkende studenten heerlijk genieten van de zon op een terrasje aan het
strand. Vanaf Gent spreken we van de Zeeschelde en groeit die op weg
naar Antwerpen uit tot een machtige stroom. Maar geef ons maar de
Bovenschelde met zijn vele natuurgebieden, fietspaden, wandelroutes,
romantische plekjes en kleine en grote verhalen!
© Patrick Demarest
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VVV West-Vlaamse Scheldestreek:
Doorniksesteenweg 402, 8583 Bossuit (Avelgem)
+32 (0)56 45 72 82 - vvv.scheldestreek@skynet.be
www.westvlaamsescheldestreek.be
Gemeente Nazareth:
Dorp 1, 9810 Nazareth
+32 (0)9 382 82 60 - vrijetijd.cultuur@nazareth.be
www.nazareth.be
Gemeente De Pinte:
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
+32 (0)9 280 80 89 - communicatie@depinte.be
www.depinte.be
Visit Gent:
Sint-Veerleplein 5, 9000 Gent
+32 (0)9 266 56 60 - visit@gent.be
www.visitgent.be

