
Orveyt Wandelroute 
Beschrijving van de route en leuke plekjes met een verhaal 
 
Inleiding 
De Orveytwandelroute start in de Stationsstraat te Moen, aan het voormalige station Moen-
Heestert. Via de oude spoorweg, nu een verrassend natuurgebied, kom je bij het kanaal 
Bossuit-Kortrijk. Daar bevond zich vroeger een ondergrondse tunnel voor de scheepvaart, de 
souterrain genoemd. Aan de andere zijde van het kanaal ligt het Orveytbos dat ontstond 
door de verbredingswerken van het kanaal en het prachtige beschermde Sint-Pietersbrugje. 
Via tegelpaden kom je terug bij het startpunt. 
 
Routebeschrijving 
De wandelroute start aan de voormalige herberg De Voerman bij het gewezen treinstation 
Moen-Heestert, gelegen op de parking ter hoogte van de N8 Kortrijk-Oudenaarde, afslag 
Moen (Stationstraat). Aan het startbord ga je onmiddellijk het natuurgebied ‘De oude 
Spoorweg’ in.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinds de afschaffing van het treinverkeer kan de natuur zich hier spontaan 
ontwikkelen. Dit gedeelte van de oude spoorweg wordt beheerd door Natuurpunt 
Zwevegem en is ongeveer 2 km lang en beslaat circa 3,5 ha. Het ligt in een golvend 
landschap en doorsnijdt een flank van de Keiberg, een kleine getuigenheuvel (65 m) 
en een uitloper van de Vlaamse Ardennen. Waar treinsporen liepen, groeien nu 
wilgen. De loskoer, lange tijd stapelplaats voor bouwpuin, is nu deels overgroeid met 
bramen. 
De spoorlijn 83 Kortrijk-Ronse werd geopend op 1 juni 1869. Voor de bewoners van 
de streek was dit een mogelijkheid om werk te vinden in Frankrijk (via Kortrijk naar 
Rijsel) of in Wallonië (Via Avelgem naar Doornik). Ongeveer 100 jaar later was de 
spoorlijn van geen nut meer. De trein reed er voor het laatst op 1 april 1960. De 
sporen werden uitgebroken en de spoorwegbedding bleef verlaten achter. De oude 
spoorwegbedding verfraait nu als een groen scherm het landschap. Ze biedt uitzicht 
op het omgevende landschap en op de getuigenheuvels Kluisberg en Sint-
Aubertusberg. 
 
Aan de Zwarte Brug (op heden rood geverfd) zijn het soortenrijk struweel en de rijke 
voorjaarsflora een overblijfsel van een vroeger bos op de Keiberg. Deze brug kreeg 
haar naam door het roet dat de stoomtreinen op de wanden van de brug afzetten. De 
historische brug werd in 2003 grondig gerestaureerd en is eigendom van het lokaal 
bestuur.  

 
 
 



Je wandelt onder de brug door. Stilaan verheft de bedding zich boven de omgeving. Om de 
soortenrijkdom te behouden wordt hakhoutbeheer toegepast, wordt het grasland jaarlijks 
gemaaid en het maaisel verwijderd. Ook door het verwijderen van vlier en bramen krijgt de 
voorjaarsflora nieuwe kansen.  
 
Na ongeveer 1,5 km verlaat je de groene omgeving om de asfaltweg rechts en vervolgens 
links te volgen in de Knokkestraat, richting Taverne De Souterrain, die 250 m verder ligt.  Ga 
naar links en kruis over de parking schuinrechts de Sluislaan. Voor jou zie je een trap die 
afdaalt naar de kanaaloever. Volg de trapjes. Links en rechts heb je zicht op het 
natuurreservaat de Vaarttaluds. 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om de Schelde en de Leie te verbinden, vooral met het oog op de kolenaanvoer uit 
de Borinage naar West-Vlaanderen, werd in 1857 gestart met het graven van een 
kanaal tussen Bossuit en Kortrijk. 3 jaren later werd op 1 oktober 1860 het kanaal 
geopend dat 15 km lang was, gemiddeld 16 m breed en 2 m diep. 11 sluizen van 38 
op 5 meter moesten de schepen versassen. Volgens loonbladen uit die tijd werkten 
er dagelijks bijna 1200 arbeiders en 43 paarden aan de aanleg van de vaart. In 
Moen werd dus een ondergrondse tunnel aangelegd van 611 m lang, genoemd de 
souterrain. Boven die tunnel kruiste de spoorweg Kortrijk-Ronse het kanaal.  
Tijdens de eerste wereldoorlog werd het kanaal erg beschadigd. Op de vooravond 
van 19 oktober 1918 bliezen de terugtrekkende troepen de bruggen en sluizen op. 
De souterrain bleef ongedeerd en bewees zijn sterke constructie. In de tweede 
wereldoorlog diende de souterrain als hoofdkwartier van het Duitse leger. In juli 
1959 was er een dijkbreuk die de vaart tussen 2 sluizen deed leeglopen. Er waren 
mensen die zo hun fiets terugvonden op de droge bodem die ze verloren tijdens de 
tweede wereldoorlog. De dieven hadden alleen oog gehad voor de moeilijk 
verkrijgbare rubberen banden en hadden zich van potentieel bewijsmateriaal 
ontdaan door de fiets zelf in de vaart te gooien. Omwille van de moeilijke doorgang 
van de souterrain leverde het kanaal niet het gewenste rendement op. In 1969 werd 
beslist het kanaal bevaarbaar te maken voor schepen tot 1350 ton. In 1973 werd de 
heuvel boven de souterrain afgegraven in functie van de verbredingswerken. De 
souterrain maakte plaats voor een open kanaal.  
De stenen voor de souterrain, de sluizen, de sluiswachtershuisjes en het 
Pompgebouw van Bossuit werden ter plaatse in veldovens gebakken. Hiervoor werd 
uitgegraven klei gebruikt. Langs het traject van het kanaal waren er meer dan 45 



ovens. Tijdens het seizoen van 1858 werden er zo’n 13 miljoen stenen gebakken, 
waarvan slechts de helft voor de souterrain werden gebruikt. De vloer in de 
inkomhal van het Pompgebouw in Bossuit bestaat nog steeds uit de originele 
kleistenen. Je kan die ontginningsvelden vandaag nog herkennen in het landschap 
door het opvallende hoogteverschil met de aanpalende velden. 
 

 
Beneden gekomen op het jaagpad ga je rechtsaf. Hier bevond zich vroeger de souterrain, de 
ondergrondse tunnel voor de scheepvaart.  
 

De kanaaloevers zijn waardevolle stukjes natuur. Bij graafwerken voor de verbreding 
van het kanaal begin de jaren ’70 kwamen bodemlagen vrij met Ieperse klei (‘blauwe 
spie’) en kalkhoudend leem. Daardoor komt er kalkrijk grondwater aan de 
oppervlakte. Die kwelzones zijn ideaal voor de ontwikkeling van typische dieren en 
planten. Dankzij een overeenkomst met de Vlaamse waterweg nv, de eigenaar van 
het gebied, kan Natuurpunt er de natuurwaarden veilig stellen. Je vindt er 18 
bedreigde planten- en diersoorten. Naast inlandse orchideeën groeien hier zeldzame 
mossen en zwammen. Ook de kamsalamander en de meervleermuis zijn er thuis. De 
Vaarttaluds zijn beschermd gebied. Bovendien kregen ze, samen met de oude 
sporwegbedding en het Orveytbos, een erkenning als Europees Habitatgebied en dit 
ter bescherming van de zeldzame flora. Een deel van de taluds mag bos worden maar 
op andere plaatsen is het beter dat het soortenrijk grasland behouden blijft. 

 
Aan de smalspoorbrug gekomen, gaat het pad net voor de brug steil omhoog. Eenmaal 
boven ga je scherp naar links over de brug.  
 

Bij de verbreding van het kanaal dreigde de hogerop gelegen dakpannenfabriek van 
Zwevegem-Knokke afgesneden te raken van haar bevoorradingsplaats, namelijk de 
kleiputten aan de Kwadestraat en de Hoogmolen in Heestert. De uitgebaggerde 
grondstof (Ieperse Klei) werd aangevoerd met een treintje, bestaande uit een 
locomotief met aanhangwagentjes die men ‘berleengskes’ noemde. Het treintje reed 
op een speciaal spoor, een smalspoor. Enkel een smalspoorbrug kon die verbinding 
verzekeren.  
In de jaren ’70 werd er nog dagelijks gebruik van gemaakt. Het treintje met zijn 
berleengskes moest, zowat halverwege de Knokkebrug en de Keiberg, de rijksweg 
oversteken. Een werknemer hield het over en weer trekkende treintje vanuit een 
wachthuisje in de gaten en zwaaide ten gepasten tijde met een rode vlag om het 
naderede verkeer een halt toe te roepen. De ironie van het lot heeft gewild dat die 
brug slechts enkele jaren gediend heeft want tegen 1981 werd elke activiteit in de 
pannenfabriek gestaakt.  

 
Op de smalspoorbrug heb je links zicht op de sluizen van Moen en rechts op de 
Knokkebrug met in de verte de twee torens van de oude elektriciteitscentrale Transfo. 
De brug van Zwevegem Knokke werd in 1940 opgeblazen door de geallieerden en 
tijdens de oorlog vervangen door een houten noodbrug. Het is op die noodbrug dat 
een groep verzetslui op 22 mei 1943 een laatste maal bijeenkwamen in spoedberaad. 
De groep werd in de dagen die daarop volgden, opgerold. 
 

Na de smalspoorbrug ga je rechtdoor in de Kwatanestraat tot je ter hoogte van het van 
rechts komende fietspad links de groene long inslaat. Dit is opnieuw een stukje van de oude 
spoorweg maar nu aan de andere kant van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Dit stukje natuur is 
eigendom van Natuurpunt. Even verder kom je uit op de Langestraat die je rechts volgt tot 
aan het Orveytbos. 
 
Via de noordelijke ingang kom je in het bos.  
 



De ingang van het Orveytbos ligt in een slenk, vroeger een aanvoerroute voor de 
vrachtwagens.  
Bij de verbredingswerken van het kanaal werd 2,25 miljoen m³ grond afgegraven en 
langs de oevers gestort. Zo ontstond het bijna 28 ha grote Orveytbos, momenteel 
eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos. Samen met de Vaarttaluds en de 
Oude Spoorwegbedding vormt dit bos één van de grootste en meest interessante 
natuurgebieden van de streek. 
 

Onmiddellijk nadat je het bos bent ingegaan, sla je rechtsaf en volg je het pad aan de rand 
van het bos, evenwijdig met de Langestraat. Na de scherpe bocht naar links krijg je een 
fantastische zicht over de heuvelkam die de waterscheidingslijn tussen de Leie en Schelde 
vormt, en kan je het Mortagnebos aanschouwen.  
 

Ook dit bos is eigendom van het agentschap voor Natuur en bos. Men streeft ernaar 
om beide bosgebieden met elkaar te verbinden, zodat zowel de wandelaar als heel 
wat planten en dieren hiervan kunnen profiteren.  

 
Daar waar het GR pad ons van rechts kruist, neem je het pad naar links. Aan de Y-splitsing 
ga je rechts. Nu bevind je je in het hart van het bos. Dit gedeelte wordt als natuurgebied 
beheerd onder meer met de pony’s die variatie brengen in het vegetatiegebied. 
Links tref je enkele poelen die zijn ontstaan door de ondoordringbaarheid van klei. In de 
zomer kan je hier een concert van kikkers horen. Ook water- en roofvogels hebben hier hun 
thuis. Na de ponystal wandel je eerst eventjes opnieuw het bos in en neem je dan links het 
knuppelpad. Even verder ga je rechts aan de splitsing. Wandel rechtdoor en je komt ter 
hoogte van de oude kanaalarm opnieuw op het jaagpad.  
Bijna onmiddellijk krijg je één van de meest schilderachtige plaatsjes van Zuid-West-
Vlaanderen in het vizier: het Sint-Pietersbrugje.  
 
 

 
Dit beschermde ophaalbrugje is een stille getuige van het vroegere kanaal. De brug 
werd manueel bediend. Door gebruik van de tegengewichten kon ze makkelijk worden 
opengedraaid.  

 
Wandel het brugje over en neem de Kraaibosstraat links. Bijna onmiddellijk heb je zicht op 
de sluis van Moen. De sluis is 115 meter lang en 12,5 meter breed en kan tot 6 
binnenschepen tegelijk verschutten. Even opletten bij het kruisen van de Sluislaan. Na 20 
meter sla je rechtsaf het tegelpad in en volg je de stapstenen door de velden. Je dwarst het 
asfaltweggetje en volgt opnieuw het tegelpad rechtdoor tot aan de boerderij. Neem het 
volgende tegelpad rechtdoor dat jou naar de Klijte brengt. Aan het T-punt ga je scherp links. 
De weg stijgt licht. Na woonhuis nr.10 verlaat je de weg en sla je rechts een onverharde 
openbare weg in die een weide-ingang lijkt. Enkele meters verder heb je opnieuw een 
tegelpad door de velden tot aan het vertrekpunt. 
 
Bron: voormalige folder Orveyt wandelroute Moen van Westtoer 


