
ZOEKTOCHT VALLEI VAN DE ZUIDLEIE 

 

 

 

Locatie: Moerbrugge - Oostkamp 

Lengte van de wandeling: 6,5km waarvan 5,0km over verharde weg (dijken zijn nu eenmaal verhard) 

Duur: =/- 2u00 

Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk 

 

De wandeling start aan het NMBS station in Oostkamp.  

Het station ligt langs de lijn 50A (Gent – Brugge) waar men momenteel nog volop aan het werken 

is om deze lijn van twee op vier sporen te brengen. In Oostkamp zelf heeft men hiertoe het 

stationsgebouw samen met het wachthuisje gesloopt en wederopbouwd aan de andere zijde. 

Reeds in 1865 werd een stationsgebouwtje opgetrokken dat door het snel groeiende 

reizigersverkeer in 1889 vervangen is door een totaal nieuw neoclassicistisch laag gebouw naar 

een ontwerp van Henri Fouquet1. Opvallend aan Fouquets constructie zijn de metalen 

sierelementen en de drie ingangen naar de wachtzalen voor de verschillende klassen. In 1997 

werd het station, samen met de opvallende luifel en het wachthuisje, beschermd als monument. 

Ga naar de voorzijde van het station (de zijde met het restaurant Sachs) en ga door de Stationsstraat 

tot de Rivierbeek en het kasteeldomein Gruuthuse. 

De Rivierbeek, hier grotendeels gekanaliseerd, zorgt voor de afwatering van het grootste gedeelte 

van de gemeente Oostkamp ten westen van het kanaal Gent – Brugge – Oostende, de Gentse 

Vaart genoemd. Voorheen waterde de Rivierbeek samen met de Zuidleie af richting Brugge. Door 

de aanleg van het kanaal en het vervolgens verhogen van het peil ervan wordt het water nu 

afgevoerd via het Zuidvaartje, parallel aan de Gentse Vaart, richting Damme en via het 

Leopoldkanaal naar zee. Oostwaarts van de Gentse Vaart, de overzijde dus, valt de afwatering 

onder de Oostkustpolder. Hier bevinden zich meerdere pompstations (gemaal). Het geheel valt 

onder de bevoegdheid van het polderbestuur, voorgezeten door een dijkgraaf. Via een 

polderbelasting komen de inwoners van dit gedeelte van Oostkamp tussen in de kosten. 

De Rivierbeek vormt de grens van het kasteeldomein van Gruuthuse. Het bekende Gruuthuse-

museum in Brugge behoorde ook toe aan deze familie. Circa 1200 krijgen de heren van Gruuthuse 

van graaf Boudewijn IX het ‘gruutrecht’ toegekend, wat inhoudt dat de heren van Gruuthuse het 

monopolie bezitten op de verkoop van kruidenmengsels of 'gruut', en hierdoor een enorme rijkdom 

konden verwerven. 'Gruut' wordt geleverd door een struik, en gebruikt als smaakstof. Wat is de 

naam van deze plant? 

Steek de Moerbrugsestraat over en ga langs de linkerzijde van de baan richting spoorwegbrug. 

Opgepast voor de uit de andere richting komende fietsers! 

  

 
1 Henri Fouquet was in de tweede helft van de 19de architect “à titre personnel” bij de Belgische 
Staatsspoorwegen en ontwierp in deze hoedanigheid meerdere stations waarvan er heel wat beschermd zijn. 
Het station van Leuven wordt aanzien als één van zijn belangrijkste werken. 



Eens je de Rivierbeek opnieuw overgestoken hebt zie je links van de weg een stukje natuur 

recentelijk aangekocht door Natuurpunt Oostkamp. Dit perceel, begrensd door de Rivierbeek, de 

spoorweg en de Moerbrugsestraat, is nog verre van klaar. Voorheen deed het dienst als 

schapenweide. De teellaag is afgegraven en reeds gedeeltelijk afgevoerd en een poel is aangelegd. 

Een kijkhut is nog in opbouw door “De Bevers”, een groepje van een zestal gepensioneerde 

Natuurpuntvrijwilligers die iedere dinsdag morgen een stukje natuur onderhouden. Uiteindelijk zal 

op de arme zandbodem een natuurlijke vegetatie groeien die in combinatie met de poel een habitat 

voor watervogels zal vormen. 

Ga naar de Facebookpagina van De Bevers en geef de naam van twee (bekende) Bevers (BB’s). 

Ga verder de spoorbrug over. Deze brug, feestelijk ingefietst door de kinderen van de Vrije 

Basisschool De Vaart op 8 juni 2018, vervangt een oude brug die te smal geworden was voor het 3de 

en 4de spoor. Op de brug, uniek in zijn type langs deze lijn, nml. een ingeklemde boogbrug, is 

aangepaste verlichting aangebracht. De verkorte verlichtingspalen zijn voorzien van rode lichten. 

Waarom zijn er rode lichten geplaatst bovenop de spoorwegbrug? 

Aan het einde van de brugoprit sla je, ter hoogte van de bushalte, links het natuurgebied de 

Warandeputten in. Wandel verder tot de Rivierbeek, sla rechtsaf en ga een 10-tal meter verder 

doorheen de doorlooppoort de helling op. In dit deel van het 11ha grote natuurgebied zorgen grote 

grazers (Galloway-runderen) voor het maaiwerk. De verschillende weides zijn met elkaar verbonden 

door tunnels onder de wandelpaden. De tunnels dienen eveneens als schuilhut voor de runderen. 

Bovenop de heuvel draait het wandelpad naar links. Iets verder kom je een kijkwand tegen. 

De Warandeputten zijn 20 jaar geleden aangelegd. Bij het ontvouwen van de plannen was er 

hevig protest. De landbouwers zagen het gebied als landbouwgrond, bouwpromotoren als 

projectgrond. In de periode 1987-1990 is het kanaal Gent-Brugge ter hoogte van Moerbrugge 

verbreed en werd er een nieuwe beweegbare brug gebouwd. Met de vrijgekomen grondspecie 

werden 10ha laag gelegen valleigronden aan de monding van de Rivierbeek gedeeltelijk 

opgehoogd. Na uitvoering van de werken kon de natuur spontaan bezit nemen van het terrein en 

er ontstond moeras, wilgenbos en bloemenrijk grasland. De naam ‘Warandeputten’ verwijst naar 

het aangrenzende bosgebied ‘de Warande’. Het maakt deel uit van de waardevolle 

natuurgebieden in de Vallei van de Zuidleie, waarin het kanaal werd uitgegraven. 

Het gebied ontvangt alleen regen- en grondwater en vertoont een rijk waterleven waaronder 

groene kikkers, waterjuffers en libellen. Voor vogels zijn dit allemaal smakelijke hapjes en met wat 

geluk kom je op je weg zeker waterhoen, meerkoet, wilde eend en blauwe reiger tegen. Vanuit de 

kijkhutten zijn op de grotere waterplassen nog vele andere water- en moerasvogels te zien. De 

ondiepe waterzones worden geleidelijk gekoloniseerd door riet- en lisdoddevegetaties. Hier leven 

meer mysterieuze vogels als kleine karekiet, rietgors en waterral. 

Ga verder tot de Rivierbeek en draai rechts af. Aan het einde van de het wandelpad, juist voor de 

vaartdijk, draai je weer rechts af . Neem een kijkje over de grote plas in de kijkhut. Ga daarna verder 

via het houten planken pad. Tot aan de 2de kijkhut. Neem ook hier een kijkje. Wanneer je 20 minuten 

geduld hebt kan je waarschijnlijk de vedette van de Warandeputten zien. 

Oranje veren op zijn borst en blauwe op zijn rug … over welke vogel gaat het hier? 

  



Op het einde van het planken pad draai je links af tot aan het kanaal. Je verlaat nu de 

Warandeputten, een natuurgebied waarvan het landschap 20 jaar geleden volledig door 

mensenhanden (graafmachines) gecreëerd werd. Draai rechts af en volg de dijk richting Gent. Je 

wandelt voorbij het monument van de Slag van Moerbrugge.  

Begin september 1944 leverden Canadezen en Duitsers hier drie dagen slag om het kanaal over te 

steken. Moerbrugge, het laatste gehucht van Oostkamp werd alzo drie dagen na de rest van de 

gemeente bevrijd, dit ten koste van 53 Canadese en 104 Duitse soldaten evenals 12 burgers. Ga 

verder langs de dijk.  

Waar het kanaal versmalt zie je een meetpunt om het debiet ervan te meten. Het debiet dient 

nauwkeurig in het oog gehouden te worden om overstroming van de omliggende landerijen en 

Brugge te voorkomen. Het kanaal Gent – Brugge – Oostende staat namelijk samen met het 

Leopoldskanaal, het kanaal Gent – Terneuzen en de Schelde in voor de waterafvoer van het bekken 

stroomopwaarts van Gent. Om de waterstand te reguleren staat iets verderop in Beernem een 

keersluis. 

Vanaf de vernauwing van het kanaal ben je in het natuurgebied de Leiemeersen. Een 10-tal meter 

verder zie je wat er nog rest van de Zuidleie, het riviertje waarin het kanaal is uitgegraven, … en later 

verschillende malen verbreed. Omwille van de grote kwetsbaarheid is het gebied enkel toegankelijk 

tijdens de jaarlijkse opendeurdagen in mei, geleide bezoeken op aanvraag of tijdens beheerwerken. 

Het gebied is te overzien vanaf het jaagpad langs het kanaal. 

Het toponiem ‘Leiemeersen’ verwijst naar de aanwezigheid van moerassen en natte graslanden in 

de historische vallei van de Zuidleie. De zeer lage hoogteligging (slechts 5,5m boven de 

zeespiegel), in combinatie met opwellend ijzerrijk grondwater, heeft hier unieke veenbodems 

doen ontstaan. Vele typische planten en dieren van laagveenmoeras en bloemenrijke hooilanden, 

die elders in Vlaanderen vrijwel zijn uitgestorven, komen nog in de Leiemeersen voor. 

In de jaren 1960-1970 werden grote delen van de Leiemeersen opgehoogd met huisvuil en 

baggerslib uit het kanaal en de Brugse reien. De Leiemeersen waren één van de eerste 

natuurgebieden in Vlaanderen waar met grote middelen aan actief natuurherstel werd gedaan 

(periode 1992-1994 en 2002-2005). De opgehoogde terreinen werden terug afgegraven tot op de 

originele veenbodem. Veel zaden van de oorspronkelijke plantengroei in het veen bleken nog 

kiemkrachtig. De hydrologie was nog intact. Het herstel overtrof de verwachtingen. Het succes is 

mee te danken aan het jaarlijkse maaibeheer dat door Natuurpunt wordt uitgevoerd. Dit gebeurt 

met de inzet van speciale machines die aangepast zijn aan de moerassige bodems en met de hulp 

van talrijke vrijwilligers voor het afvoeren van het maaisel. 

De bloemenpracht in de lente is fantastisch. Welke bloem is kenmerkend voor dit gebied? 

Langs het kanaal zijn verschillende bunkers aangelegd door de Duitse bezetter tijdens de 2de 

Wereldoorlog. Het ging hier om een reeks bunkers die als ondersteuning van de troepen in de 

Atlantic Wall dienden. In eentje ervan heeft Natuurpunt zijn materiaal ondergebracht, kleine 

machines, handgereedschap, … voor het onderhoud van de natuurgebieden. 

Deze bunkers spelen echter een tweede, veel belangrijkere rol. Welke rol vervullen deze bunkers 

nog? 

Na ongeveer 1,6km wandelen bereik je de “belevingszone”. Je kan op het dak van de bunker 

klimmen via een metalen trap. Neem een kijkje. Wanneer je over het kanaal kijkt heb je een zicht op 

het Beverhoutsveld.  



Voor 1850 was het Beverhoutsveld een heidegebied waar het vee gemeenschappelijk kon grazen. 

In het begin van de middeleeuwen stond er waarschijnlijk nog een bos dat echter vrij snel tot 

heidegebied evolueerde door overbegrazing. 

Vanaf 1850 werd dit gebied op zeer systematische manier ontgonnen. Een rechtlijnig 

drevenpatroon deelde het gebied in grote blokken landbouwland op die op hun beurt nog eens 

onderverdeeld werden in gebruikspercelen. De dreven zijn nog zeer herkenbaar en goed bewaard 

gebleven. Het geeft het gebied een typisch dambordvormig percelen- en wegenpatroon. 

Het Beverhoutsveld sluit aan op Gemene en Lo weiden in Assebroek en Oedelem, geklasseerd als 

erfgoed onder de naam Meersengebied. Dit Meersengebied zijn de enige gemene gronden in 

België en Nederland die hun oorspronkelijke eigendoms- en beheerstructuur tot op vandaag 

konden behouden. 

Ook de gronden van het Beverhoutsveld kennen een bijzondere status. De Dame van Beveren, of 

beter Juffrouw van Beveren, die het Blauw Huis op de rechter oever van het kanaal bewoonde en 

kinderloos bleef schonk in haar testament 483 hectaren van haar gronden aan "alle arme 

aanborgers (buren die palen aan haar goed), al ware het maar een voet land". Dit bleef zo tot 

begin 20ste eeuw. Sindsdien is het Beverhoutsveld gemeentelijk eigendom, deels in handen van 

Beernem, deels van Oostkamp. Maar nog steeds worden deze gronden beschouwd als 

gemeenteroden (‘rode’ is een Middelnederlands woord dat verwijst naar een stuk bos of heide, 

ontruimd om het voor voedselproductie te gebruiken) en worden de gronden in gebruik gegeven 

aan actieve, lokale boeren. Het bijzondere statuut van het Beverhoutsveld werd recentelijk nog 

bevestigd door een arrest van de Raad van State 25 september 2014.  

Op 3 mei 1382 leverden Brugge en Gent slag op het Beverhoutsveld. De Bruggelingen hadden het 

plan opgevat een kanaal te graven tussen Deinze en Brugge om extra water uit de Leie naar 

Brugge te laten stromen, er was toen al blijkbaar een watertekort in West-Vlaanderen. Brugge 

wou hierdoor de verzanding van het Zwin een halt toe roepen. De Gentenaren waren bevreesd dat 

Gent hierdoor water te kort zou hebben. Gent won de veldslag en de graafwerken aan het kanaal 

werden gedurende 250 jaar stilgelegd. Wat is de reden waarom Brugge de veldslag verloor?  

Op je rechterhand, aan het kanaal, zie je de gebouwen van de keersluis te Beernem, gelegen in de 

wijk de Gevaerts.  

Deze keersluis werd gebouwd in 1995 om het hoogwatergevaar, dat dreigde na de 

kanaalverbreding in de jaren '80 van de 20e eeuw, te weren. Deze sluis, naar ontwerp van Hans 

Vandeweghe, omvat een boven het kanaal gebouwde portaal waarin een stalen hefdeur is 

opgehangen, welke bij hoogwatergevaar kan worden neergelaten. Bij het sluiten van de keersluis 

is navigatie op dit stuk van het kanaal onmogelijk. Voor alle duidelijkheid, het gevaar van hoog 

water komt niet uit zee maar uit het binnenland. 

Typisch voor kanalen in West-Vlaanderen zijn de rijen populieren, dikwijls scheef gewaaid. Iedere 

populier langs het kanaal draagt een nummer, een zwart plaatje ongeveer 3m boven de grond. De 

populier aan de bunker van de belevingszone heeft het zo het nummer 000019. Waartoe dienen 

deze nummers? 

  



Verlaat nu de kanaaldijk en sla de dreef naar het ‘t Schootsgoed in. Deze deels nog omwalde  hoeve 

uit de 18de eeuw is reeds terug te vinden op de Ferrariskaart. 

Langs talrijke dreven in dit deel van West-Vlaanderen hebben eigenaars populieren aangeplant. De 

populier is echter een “exoot” die vanuit Frankrijk komt. De gemeente moedigt de aanplant van de 

traditionele boomsoort strek aan. Welke boom stond vroeger langs deze dreven? 

De dreef draait nu langs rechts, volg de dreef verder tot de woning Gevaertsestraat 120. 

In deze hoeve gebeurde in 1993 een moord. De vermeende moordenares werd drie jaar later op 

haar assisenproces verdedigd door Jef Vermassen. Hoewel er geen bewijzen waren werd ze toch tot 

20 jaar dwangarbeid veroordeeld. Jef Vermassen was zo uit zijn lood geslagen dat hij gedurende 8 

jaar geen assisenzaken meer aannam. Wat is de naam van deze moord? 

Volg verder de Gevaertsestraat en geniet nog van enkele kleine lapjes natuur zoals de Bornebeek tot 

de straat aan de spoorweg uitkomt (steeds rechtdoor volgen!). Blijf vervolgens de straat palend aan 

de spoorweg volgen (Bareelstraat) tot het station … en los de schiftingsvraag op. 

Schiftingsvraag voor deze zoektocht: In welk jaar versloeg de Belgische televisiemaker, Tom 

Lenaerts, van o.a. De Schalkse Ruiters Boris Bekker tijdens een tennistornooi? 

Succes! 


