
 

 

 
Nieuwjaarswandeling Groen Aalter (± 6,5 km) 
 

 

We starten de wandeling aan de parking van het station van Aalter. We wandelen richting station. Na 

het stationsgebouw gaan we onmiddellijk naar links, de voetgangerstunnel onder de sporen in.  

Opgelet! In deze zone is het dragen van een mondmasker voor alle personen boven de 12 jaar 

verplicht!  

De grote werken zijn er onder andere om de perrons te vernieuwen en te verhogen. Eenmaal af, zullen 

de perrons dankzij de nieuwe hellingen ook toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Iets waar Groen 

al heel lang op aandrong.  

Uiteraard betekenen werken ook hinder, maar veiligheid zou altijd op de eerste plaats moeten 

komen. Correcte omleidingen en signalisatie, laden en lossen vanop de werf zelf en niet vanop het 

voet- of fietspad, schoonmaken van het wegdek wanneer het modderig wordt, zwaar verkeer 

weghouden uit schoolomgevingen … Het zou allemaal evident moeten zijn, maar in Aalter is qua 

‘werfdiscipline’ nog veel werk voor de boeg. 

 

Als we uit de tunnel komen, gaan we naar links en volgen we de Spoorweglaan. Even verder slaan we 

rechts de Molenstraat in. Bij het kruispunt met de Weibroekdreef gaan we naar links, maar 20 m 

verder, aan het kapelletje, slaan we tussen de huisnummers 30 en 32 rechts het pad in.  

Zowel in de Weibroekdreef als in de Molenstraat hangt er een Telraam, gesponsord door Groen. Deze 

bakjes hangen bij mensen thuis aan een slaapkamerraam en tellen het verkeer dat voorbijkomt in de 

straat. Zo weten we bijvoorbeeld dat in de Weibroekdreef tussen zonsopgang en zonsondergang 

gemiddeld zo’n 2000 auto’s en 250 zwaardere voertuigen passeren. Dat hier na al die jaren nog geen 

voetpaden zijn aangelegd, is dan ook onbegrijpelijk. 

 

Op het einde van het pad gaan we naar rechts, de Hoge Kouter in.  Daar blijven we rechtdoor gaan en 

volgen we op het einde het pad (in het gras) naast huisnummer 46. Voor ons zien we een bankje. Dit 

pad komt uit in de Vlasstraat, die we blijven volgen tot we uitkomen in de Bellemstraat.  

 In de Bellemstraat (T-kruispunt) gaan we naar links. Net voorbij het huisnummer 95, slaan we links 

het pad in, we steken de Keltenlaan over en blijven rechtdoor gaan in Oostergem.  

Deze wandeling gaat over heel wat trage wegen. Kende je ze allemaal? Groen wil deze doorsteekjes, 

paadjes en veldwegen koesteren. In landelijk gebied worden trage wegen soms verwaarloosd of 

ingenomen voor andere functies. In Poeke voerden we afgelopen jaar actie om een aantal oude 

voetwegels opnieuw in ere te herstellen. 

 



We volgen Oostergem tot we terug in de Bellemstraat aankomen. Nu gaan we naar links tot vlak voor 

de tunnel onder de spoorweg. Vlak voor de tunnel gaan we naar rechts en volgen we de sporen. Op 

het einde gaan we onder de spoorweg door via het kleine tunneltje in de Korte Kave.  

Groen en Agalev hebben meer dan 30 jaar lang gevraagd om een veilige fietsverbinding tussen 

Bellem en Aalter-Centrum. We hadden altijd de voorkeur voor de route langs de Korte Kave, omdat 

dit de kortste, veiligste, mooiste en goedkoopste oplossing was. Ondertussen ligt langs de 

Bellemstraat een heel comfortabel fietspad. Toch zijn er nog enkele oude én nieuwe knelpunten om 

weg te werken: de oversteek net voor de tunnel als je van Bellem komt, het stuk langs de 

Bellemdorpweg waar je twee keer moet oversteken als je van Aalter komt en de verbinding met de 

Oostmolenstraat, waar het nu nog erg onveilig is tussen de Bellemstraat en Oostmolen-Veer. 

 

Aan de T-splitsing gaan we naar links tot aan de Bellemstraat. Daar slaan we af naar links en komen 

zo weer aan de werken van de spoorweg, maar dan aan de andere kant van de tunnel.  

Je hebt vast gehoord van de brug over het kanaal waarop voetgangers en fietsers niet welkom zijn. 

Wist je ook dat ook hier in de Bellemstraat een brug wordt gebouwd waarbij ze de fietsers vergeten 

zijn? Bij de aanleg van het derde en vierde spoor komt er ook een fietssnelweg naast de treinsporen. 

Het zou logisch zijn mocht die de Bellemstraat bovengronds kruisen, met de mogelijkheid om af te 

slaan naar de Bellemstraat. Zo worden conflicten vermeden met andere weggebruikers. De brug zal 

er echter alleen voor treinen zijn. Alle fietsers op de fietssnelweg zullen de Bellemstraat dus moeten 

kruisen. En het is hier al een erg onduidelijk punt. 

 

Vlak voor de tunnel gaan we naar rechts. Dit pad blijven we volgen tot we aankomen in de 

Weibroekkouter. 

Je loopt hier dwars door een stuk woonuitbreidingsgebied. Reeds in 2003 schreef de gemeente in haar 

ruimtelijk structuurplan dat dit stuk als open ruimte behouden moet blijven. Dat is tot nu toe het 

geval, maar op onze vraag om het woonuitbreidingsgebied definitief te schrappen, is niet ingegaan. 

Wil men hier toch de deur op een kiertje laten voor grondspeculatie? 

 

Op het einde van het pad, slaan we de Weibroekkouter in naar rechts. Eens we de Weibroekdreef 

bereikt hebben steken we die schuin (naar rechts) over en slaan we de wegel in tussen huisnummer 

99 en 105. De wegel wordt een smal pad, dat we blijven volgen tot we voorbij het vervallen huisje 

wandelen, wat ooit een zeer mooie hoeve moet geweest zijn. Eens in Houtem aangekomen gaan we 

naar links.  

Terwijl je langs dit stuk Houtem wandelt, zie je links en rechts prachtige stukken natuur. Helaas is het 

niet zeker of die kunnen blijven. Alles wat je hier ziet, is woonuitbreidingsgebied. Momenteel loopt er 

een openbaar onderzoek voor een aanvraag om een deel van dit gebied te verkavelen. Het zou gaan 

om 319 woonheden, waardoor er 12 hectare waardevolle open ruimte aan de rand van het centrum 

verloren zouden gaan. Groen steunt de strijd van het actiecomté van buurtbewoners (Red Oostmolen) 

om dit te verhinderen. Ook jij kan helpen door bezwaar in te dienen. We hebben in dit pakket een 

voorbeeld gestoken dat je online of via de post kan indienen. 

 



Op het einde van deze dreef gaan we naar rechts en slaan we direct de wegel rechts van de 

elektriciteitscabine in. Net voorbij het brugje over de Oostmolenbeek, kan rechts langs de knotwilgen 

rond de bufferbekkens stappen.   

Aan het ‘troostplekje’ heb je het beste zicht op het stuk waarvoor een verkavelingsaanvraag is 

ingediend. Als je naar het noorden kijkt, dan zou alles links van de Oostmolenbeek verkaveld worden, 

tot de verste gebouwen die je vanaf hier kan zien. 

 

Als je het pad volledig volgt, kom je uit in de nieuwe wijk Ten Bosse. We gaan die links in en blijven 

volgen tot we uitkomen in de Oostmolenstraat. Daar gaan we naar links en slaan we even verder 

weer links Houtem in.  Op het einde van de straat steken we schuin rechts over, opnieuw de 

Oostmolenstraat in. We gaan even later de nieuwe wijk Houtkant in en na 50 m slaan we rechts af , 

het bruggetje over en blijven het pad volgen tot we uitkomen aan de parking van het station. 

We eindigen onze tocht aan de nieuwe bibliotheek en academie. Groen is blij dat de leerlingen geen 

les meer krijgen in bouwvallige lokalen, maar voor ons is dit geen droomlocatie. De stationsomgeving 

is de afgelopen jaren alleen maar onveiliger geworden voor fietsers en voetgangers. Door de 

verschillende werven zijn fiets- en voetpaden verdwenen, het autoverkeer is door de nieuwe 

bebouwing alleen maar toegenomen. Hoog tijd om hier grote kuis te houden. 
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https://www.openstreetmap.org/copyright

