BOSSENROUTE ZWEVEGEM

Een landschappelijke verkenning

Bossen en natuurgebieden in Zwevegem
Het zuiden van Zwevegem, meer bepaald de deelgemeenten Sint-Denijs, Moen, Heestert en Otegem
behoren tot de Vlaamse leemstreek. Dit golvend leemlandschap tussen Leie en Schelde is vrij dun
bewoond en bevat veel landschappelijke punt- en lijnrelicten.
De hoeven en woonkernen liggen verspreid en het landschap heeft een open structuur. Dit
landschappelijk waardevol gebied bestaat momenteel hoofdzakelijk uit akkerland met weinig of geen
bomenrijen. Op de natte of minder vruchtbare bodems treffen we soms ook weilanden en
bosgebieden aan. Aangezien het arrondissement Kortrijk een bosarme streek is, moeten we de bossen
op Zwevegems grondgebied koesteren als waardevolle natuurelementen.
De wandel- of fietsroute die hierna beschreven wordt staat heel speciaal in het teken van deze bossen
en natuurgebieden. Deze zones verdienen speciale aandacht. Ze vormen de macro-elementen of de
ankerplaatsen van ons landschap. Ze bepalen ook de structuur van ons mooie Zwevegemse landschap
en herbergen een rijke avifauna.
De Bossenroute ligt op het grondgebied van de deelgemeenten Moen en Sint-Denijs, ten westen van
het kanaal Bossuit-Kortrijk.

Om praktische redenen worden enkele bossen uit het Zuid-West-Vlaamse leemlandschap niet
uitvoerig besproken omdat ze te ver uiteen liggen, namelijk het Bellegembos, het Argendaalbos, de
Kasteelbossen van Spiere en Bossuit en het Banhoutbos in Heestert.
Ook de natuurreservaten ‘De Oude Spoorweg’ en ‘De Vaarttaluds’ te Moen worden in deze folder
vermeld vanwege hun relatie met het Orveytbos.
De Bossenroute is een wandelroute of een fietsroute met een lengte van circa 14 km of 20 km. Alle
wegen zijn openbaar en mits enkele kleine uitzonderingen zijn alle wegen verhard. De beleving van de
Zwevegemse bossen of bosrestanten en de cultuur-historische elementen van het landschap
verdienen tijdens onze tocht speciale aandacht.
Een brok geschiedenis
De figuratieve kabinetskaart van graaf de Ferraris geeft een gedetailleerd beeld van het landschap in
Vlaanderen in 1778. Deze historische kaart geeft ons een idee van de ontwikkeling van de open
ruimten, groenmassieven en bossen in Zwevegem. Volgens de Ferrariskaart was onze streek niet zo
rijk bebost, integendeel. Enkel het Banhoutbos en het Grandvalbos-Kooigembos waren toen van enige
betekenis. De resterende bosjes waren wel belangrijk, maar nooit zeer groot in oppervlakte. Ruim 200
jaar geleden was het Zwevegemse landschap ook zeer sterk bepaald door dreven en hagen. Rond
1850 waren deze landelijke dreven nog talrijk aanwezig. Tijdens de Eerste en de Tweede
Wereldoorlog werden veel straatbomen geveld als brandhout. Deze lineaire aanplantingen werden na
het oorlogsgeweld in de meeste gevallen niet meer heraangeplant. Het Zwevegemse landschap is
daardoor in veel opzichten veranderd, zeg maar verarmd. De oorspronkelijke laanbeplantingen en
hagen langs wegen, akkers en weiden zijn meestal verdwenen, waardoor het gelaagde
landschapsbeeld evolueerde van een gesloten coulisselandschap naar een landschap met een opener
karakter.
Toch blijft het zuiden van Zwevegem één van de rijkste landschappen van West-Vlaanderen met een
hoge recreatieve, esthetische en ecologische waarde.
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1. Sint-Dionyisius en Sint-Genesiuskerk
De wandel- of fietsroute start aan de parking van de kerk van Sint-Denijsplaats-Kerkeberg. De richting
waarin u de route volgt, kunt u zelf bepalen. De kerk en het kerkhof van Sint-Denijs getuigen van een
boeiende geschiedenis. De kerkabsis dateert van rond 1200 en is opgetrokken in laatromaanse stijl.
Aangezien de kerk regelmatig te klein was om de parochiegemeenschap te herbergen, werd de kerk
permanent uitgebreid. In 1761 werd de huidige sacristie gebouwd. Van 1804 tot 1814, tijdens het
Franse bewind, werd de torenspits ontsierd door een seintelegraafinstallatie waarmee men berichten
kon doorsturen tussen Parijs en Brussel. In 1854 besliste de Kerkraad en het gemeentebestuur om het
kerkgebouw met de grond gelijk te maken. Deze beslissing werd gelukkig niet uitgevoerd. Doch 60
jaar later, in 1918, werd de kerk zwaar beschadigd door de Duitse troepen. De restauratiewerken
duurden tot 1926. De kerk bestaat hoofdzakelijk uit Doornikse veldsteen, blauwsteen en baksteen. In
1939 werden de absis en de Romaanse delen van de kerk officieel beschermd als monument.

2. Kerkomtrek en kerkhof Sint-Denijs
In 1986 werd het oude kerkhof, definitief overgeplaatst naar de nieuwe parkbegraafplaats in de
Helkijnstraat. In de jaren 1500 was het kerkhof voorzien van fruitbomen.
In 1712 werden 66 populieren aangeplant en tussen 1717 en 1719 liet de kerkfabriek een nieuwe
kerkhofmuur bouwen. Van 1860 tot 1873 was Sint-Denijs alom bekend voor zijn omstreden
kerkhofkwestie. In 1860 wou het gemeentebestuur het oude kerkhof omvormen tot een marktplein.
De spanningen tussen Kerkfabriek en gemeenteraad hadden in 1863 geleid tot de oprichting van een
nieuwe gemeentelijke begraafplaats in de Rodewilgenstraat. In 1868 werd het oude kerkhof officieel
gesloten, wat mede de oorzaak was van zeven brandstichtingen in Sint-Denijs.
Tussen 1868 en 1873 negeerden de katholieken de gemeentelijke begraafplaats en lieten hun
overledenen meestal begraven in Heestert of Otegem. Na de heropening van het oude kerkhof in
1873 werd de kerkhofmuur vervangen door een haag in Spaanse aak.
In 1926 werd het kerkhof heraangelegd en in 1989 werd de kerkomtrek omgevormd tot groene zone.
Het kruisbeeld van het oude ‘Geuzenkerkhof’ werd geïntegreerd in de huidige groene zone.
In 2009-2010 werd de parkbegraafplaats in de Helkijnstraat grondig gerenoveerd en aangepast aan
de nieuwe wetgeving inzake urnenvelden en columbaria. In de periode 2012-2013 werden de
kerkhofmuren en de priesterkapel rond de kerk van Sint-Denijs grondig gerestaureerd. Een nieuwe
verbindingstrap werd daarbij gerealiseerd om de toegankelijkheid van het buurtpark rond de kerk te
verbeteren.

3. Rodewilgenstraat
In deze straat was tussen 1863 en 1873 de gemeentelijke begraafplaats gelegen. In die periode
werden er ongeveer 307 personen begraven. In 1863 werd de Rodewilgenstraat door de gemeente
beplant met notenbomen. Voorheen was de straat blijkbaar met wilgen beplant.

4. Streyestraat
Het Romaanse ‘Strey’, het Latijnse ‘Strata’ of het oud-Frans ‘Estrée’ zijn allemaal verwant met ‘Streye’,
dat eenvoudigweg ‘straat’ betekent.

5. Slavaetstraat
De naam ‘Slavaets’ verwijst naar de grote boerderij Te Salvaets, eigendom van de Sint-Salvatorabdij
in Ename. Op een plaatselijke hoogte, gehucht De Pypuit, stond tot 1920 de Slavaetsmolen.

6. Mortagnebos
De herkomst van de naam ‘Mortagne’ is niet met zekerheid te achterhalen. Verwijst het naar de heer
van Mortagne of naar het woord ‘Morta’, dat mispel betekent? In de 18de eeuw was er in ieder geval
sprake van de ‘Heerlyckheede van het Mortansche’. Deze toponiem werd gebruikt bij de naamgeving
van het nieuwe bos.
In de omgeving van het bos vloeit de Mortaansebeek. Het bos, thans met een oppervlakte van 16 ha,
is op het Gewestplan aangegeven als natuurgebied.
Dit jonge bosmassief, aangeplant vanaf 1973, is nog in volle ontwikkeling. Het OCMW Kortrijk,
eigenaar van het bos, opteerde voor de realisatie van het recreatief productiebos. Het bestaat uit
bospercelen met verschillende boomsoorten. Dit gemengde loofbos bevat veel loofbomen zoals
Amerikaanse eik, zomereik, groene beuk, els, tamme kastanje, es, wilg, esdoorn, ……
Door de relatief jonge leeftijd van het bos is de onderbegroeiing floristisch minder sterk ontwikkeld.
Toch hebben boskruiden als bosandoorn, gewone salomonszegel, speenkruid, maarts viooltje en geel
nagelkruid het bos al weten te vinden. In de herfst steken zwammen en paddenstoelen hun kopjes
op.
Ook tal van dieren vonden al hun weg naar het Mortagnebos. Vos, bunzing, hermelijn en wezel laten
zich af en toe zien. Een nieuwkomer is de ree die we pas heel recent signaleerden. Talloze
vogelsoorten vinden in het Mortagnebos een geschikt plekje. Uitschieters zijn de bedreigde
broedvogels zoals wielewaal en zomertortel. Ook bosuil, ransuil, torenvalk en sperwer brengen hier
hun kroost groot.
Sedert 1992 is het bos opgesteld voor het publiek. Het bosbeheer gebeurt sedert 1993 door de
Vlaamse Gemeenschap, Agentschap voor Natuur en Bos.
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (2008) voorziet in de mogelijkheid om het Mortagnebos uit
te breiden met 14 ha. Recent werd het Mortagnebos dan ook verruimd in oostelijke richting met een 3
tal ha. Het bos kan dus nog evolueren tot een oppervlakte van circa 27 ha.
Gezien zijn indeling en infrastructuur is het wandel- en speelbos ook een unieke picknickplaats.

7. Broekenhoek
De naam ‘Broekenhoek’ wijst op moeras of natte meersen gelegen in de depressies van de
Mortaansebeek en Braambeek.

8. Orveytbos en natuurreservaat De Vaarttaluds
Het Orveytbos (26 ha) vormt de kern van een groter natuurgebied van bijna 50 ha te Moen.
De Moense natuurreservaten De Oude Spoorweg (5 ha) en De Vaarttaluds (15 ha) en het in 2007
aangelegde Braebos (2ha) vormen samen met het Orveytbos een Europees vogel- en
habitatrichtlijngebied. Deze zones zijn relatief jong maar getuigen van een grote biodiversiteit.
Bij de verbredingswerken aan het kanaal Bossuit-Kortrijk, tussen 1971 en 1973, werd de historische
scheepstunnel of souterrain vervangen door een open kanaal. Deze gemetste tunnel, gebouwd tussen
1857-1860, had een lengte van 611 m. Bij deze moderniseringswerken aan het kanaal werd het
bestaande landschap te Moen volledig gedeformeerd. Ongeveer 2,25 miljoen kubieke meter grond
werd toen afgegraven en gestockeerd naast het kanaal. Zo ontstond een nieuwe kleiheuvel met
nabestemming bos: het Orveytbos. Door deze kanaalwerken ontstonden ook nieuwe, diepe taluds met
een variatie aan bodemtypes zoals natte en droge kalkrijke Ieperiaanse klei. Deze vaarttaluds hebben
sedert 2001 het statuut van natuurreservaat. De oude kanaalarm, met het nostalgisch en
geklasseerde Sint-Pietersbrugje langs de Kraaibosstraat, is een mooie paaiplaats voor diverse
vissoorten.

Door de aanwezigheid van zeer diverse bodemsoorten is er op de kanaaltaluds een grote
verscheidenheid aan planten ontstaan zoals moerasspirea, donderkruid, parnassia en unieke mossen,
zwammen en orchissoorten zoals bijen-, bos-, bergnacht-, riet-, moeraswesp- en vleeskleurige orchis.
In mei en juni bloeien hier duizenden margrieten.
De Vaarttaluds zijn niet vrij toegankelijk maar zijn volledig zichtbaar vanaf het jaagpad. De mooiste
bloemenweiden bevinden zich langs de kant van de Keiberg vanaf het sas in Moen richting
Zwevegem. De kanaaloevers zijn eigendom van Waterwegen en Zeekanaal.
Het Orveytbos zelf werd in de periode 1988-1989 aangelegd op de nieuwe kleiheuvel tussen de
Comminnestraat en het kanaal. Deze aanplantingen gebeurden met inheemse boomsoorten zoals
schietwilg, zachte berk, zwarte els, witte abeel, trilpopulier en zwarte populier. Daarnaast vinden we
ook nog Canadese populier en veldesdoorn, wintereik, es en winterlinde.

Oorspronkelijk werd de naam ‘Kraaibos’ gebruik om dit nieuwe bos aan te duiden. Pas vanaf 2001
werd de nieuwe officiële naam ‘Orveytbos’ gehanteerd. Dit verwijst naar een toponiem die voorkomt
in het Landboek van de parochie en het Graafschap van Moen uit 1760 (het historische Kraaibos lag
iets verderop). Het Orveytbos is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Bos en Natuur
en heeft momenteel een oppervlakte van ongeveer 26 ha, waarvan 10 ha op de hellingen.
In het centrum van dit bos bevinden zich ongeveer 3 ha schraal weiland en enkele poelen, een ideale
habitat voor libellen zoals tengere grasjuffer en bruine winterjuffer.
Het graslandbeheer op de taluds en op de weiden gebeurt er met shetlandpony’s.

Het bos en de vaarttaluds zijn ook de ideale habitat voor veel vogelsoorten die de beboste zone
gebruiken als broedplaats of als foerageergebied zoals onder meer de blauwborst, kleine karekiet,
roodborsttapuit, ekster, groenling, fitis, sprinkhaanrietzanger, ransuil, sperwer, wielewaal, torenvalk,
rietgors, blauwe kiekendief, velduil, buizerd, , futen, kuif- en tafeleend, blauwe reiger, witgatje,
oeverloper, meerkoet,...
Ook de meervleermuis, hazelworm, koninginnepage en kamsalamander kunnen we in dit gebied
aantreffen.
Op 7 oktober 2001 werd het Orveytbos officieel opengesteld voor het publiek.
De Vaarttaluds en het Orveytbos worden samen met ANB beheerd door Natuurpunt Zwevegem.

9. Hoogstraatje - Sparrenbos
De naam ‘Hoogstraatje’ komt al voor op de Ferrariskaart van 1778. De namen ‘Sparrenbos’ of ‘Den
Helder’ zijn van recentere datum. Het bos van het Hoogstraatje is sedert het Gewestplan van 1977
een residentieel woonpark geworden. Het verkavelde bos heeft een oppervlakte van ongeveer 6 ha.
Destijds was er ten zuiden van het Hoogstraatje een kleiontginning. De klei werd door het bos en de
velden vervoerd naar de verdwenen dakpannenfabriek te Zwevegem-Knokke (Pannenbakkersstraat).

10. Lindebermen
Deze beboste zone met een oppervlakte van ongeveer 2,5 ha is thans een verkaveld woonpark met
residentiële tuinen. Voor 200 jaar was dit gebied eveneens bebost.

11. Brucqstraat

De naam ‘Brucq’ verwijst naar het Franse woord ‘bruyère’ of heide. ‘Brucq’ wijst op een arme, woeste
grond.
Het Brouckettehof , Brucqstraat 25, was in de 18de eeuw eigendom van de kanunniken van Doornik.

12. Beerbos
Dit residentiële parkbos, met een oppervlakte van 8 ha, ligt op de waterscheidingslijn Leie-Schelde.
Op bepaalde plaatsen groeien hier eiken met wilde hyacint als onderbeplanting. We kunnen het
geheel beschouwen als een oud , doch verarmd type eiken-haagbeukenbos met
populierenaanplantingen en een gevarieerde struikhaag.

13. Het goed ‘Te Stokerij’, Brucqstraat 29

Op het einde van de 17de eeuw werd deze hoeve zwaar beschadigd. Het goed ‘Te Stokerij’- vroeger
‘Stakerie’ - dateert in zijn huidige vorm uit de 18de eeuw. Het is een gesloten hoeve met een ruim
binnenplein met woonhuis, ruime schuren, stallingen en twee monumentale poorten.
Tot 1965 was deze hoeve de standplaats van de laatste Zwevegemse schaapherders.
Het goed ‘Te Stokerij’ is nu het centrum van een modern landbouwbedrijf met een bedrijfsoppervlakte
van ongeveer 90 ha, gespecialiseerd in akkerbouw.

14. Priesterstraat
In de Beloken Tijd, tijdens de Franse overheersing rond 1800, gingen de priesters zich alhier
verschuilen bij de landbouwers. Vandaar de naam van de straat.

15. Zandbeek
De Zandbeek kronkelt grillig door de open ruimte van Sint-Denijs. In de omgeving van de
Zandbeekstraat zijn enkele grote hoeven gevestigd.

16. Grandvalbos
Het Grandvalbos (8 ha) en het Kooigembos (5 ha) vormen samen één bosrelict van ongeveer 13 ha.
De twee bossen worden van elkaar gescheiden door de Kooigemstraat. ‘Grandval’ was de naam van
een middeleeuwse heerlijkheid.
Het Grandvalbos ligt volledig op Sint-Denijs. Het Kooigembos situeert zich voor een klein deel op het
grondgebied van de stad Kortrijk. Het Kooigembos, het Grandvalbos en hun onmiddellijke omgeving
werd in 1982 gerangschikt als beschermd landschap.
Het Grandvalbos is deels een eiken-haagbeukenbos. Ook populier en hulst komen voor. In het
voorjaar kunnen we genieten van de bloei van de wilde boshyacint. Later in het jaar bloeien en
geuren hier de gevlekte aronskelk, muskuskruid, grote muur en kruipend zenegroen.

In 1991 werd ongeveer 3 ha van het Grandvalbos aangekocht door het Vlaamse Gewest. Het bos
wordt thans beheerd door Agentschap Bos en Natuur. Tevens werd de openbare weg door het bos,
namelijk de Pervergnestraat, in ere hersteld en opnieuw open gesteld als wandelweg.
De wijziging van het Gewestplan van 1998 voorziet in een toekomstige bosuitbreiding van het
Grandvalbos met circa 6 ha.

17. Kooigembos

In de periode 1981-1984 werden op de zuidelijke helling van het Kooigembos archeologische sporen
ontdekt van een versterkte hoogtenederzetting of oppidum uit de IJzertijd. Tijdens de Gallo-Romeinse
periode was in het Kooigembos vermoedelijk een militair marskamp gelegen.
Het Kooigembos is grotendeels een hakhoutbos met es (oude hakhoutstoven begroeid met mossen ),
tamme kastanje, ruwe berk, lijsterbes, Canadese populier (vooral in het zuid-oostelijke deel van het
bos), hazelaar, meidoorn en gewone vlier. Op de heuveltop komt in de boomlaag zomereik voor. Een
oude toponiem spreekt van het ‘Queekerijbos’ in de omgeving van het Kooigembos. Wellicht was daar
destijds een boomkwekerij aanwezig.
Volgens de wijziging van het Gewestplan van 1998 is ook een bosuitbreiding mogelijk voor het
Kooigembos van circa 5 ha waarvan 2,5 ha op Zwevegem en 2,5 ha op grondgebied Kortrijk Kooigem.
Het bosrelict Grandvalbos - Kooigembos kan dus in de toekomst evolueren tot een bos van ongeveer
24 ha.

18. Kaveiestraat
Deze straatnaam komt van het Franse ‘Cavée’ en betekent gracht, holle weg.

19. Gemeentelijk sportcentrum en school

Het gemeentelijk sportcentrum gelegen tussen de school en de Sint-Denijsplaats, bevat twee
voetbalvelden, een kinderspeelplaats en een dienstengebouw met cafetaria en jeu de boule.

20. Sint-Denijsplaats

De plaats van Sint-Denijs is voorzien van een rij oude taxusbomen, destijds geplant op het kerkhof.
Het monument op Sint-Denijsplaats is een oorlogsmonument van 1914-1918 en 1940-1945.
Destijds had de bisschop van Doornik een buitenverblijf in Sint-Denijs, namelijk de Belvédère ‘De Hul’
in de Kooigemstraat. Ten behoeve van deze bisschop was er een ijskelder op de Sint-Denijsplaats
nummer 10, waar men in de winter ijsblokken stapelde. De gerestaureerde kerkhofmuur bevat enkele
historische grafstenen.

21. Kasteelbos Bossuit

Kasteel opgebouwd in 1764 met 19de eeuwse verbouwingen, orangerie (1850) en Engels
geïnspireerde parkaanleg met beukendreef. We zien hier fraaie hoevegebouwen (1862) in een
eclectische stijl.

22. Natuurreservaat ‘De Vaarttaluds’
Zie punt 8.

