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"Op een bank langs de kade wens ik een schipper goede reis. 

Alleen en wat verloren kijk ik rond.  

Overal stenen en asfalt. 

 

Tot ik tussen de kasseien groene strookjes opmerk. 

In een scheur in de weg groeit een heel klein sint-janskruidje, 

een toefje varkensgras, een kussentje mos,  

een wilgje, wat straatgras.  

Een spin heeft er haar web,  

een mier haast zich ergens naartoe,  

een zweefvlieg rust uit, een slakje slaapt. 

Ik zoom in en zie een wildernis,  

bomen en beesten en afgronden. 

Rotsen langs de Maas, de Gorges du Verdon,  

de Grand Canyon. 

Het heel kleine ontmoet het heel grote.  

De natuur in fractals. 

 

Ik stap verder.  

Wandelen verschaft diepzinnige gedachten. 

Ja, het is catacombentijd voor de natuur. Maar ze komt terug. 

Verarmd, geschonden, maar trouw.  

En altijd wil ze scherven lijmen,  

het gekneusde landschap inkleden. 

 

Ze wacht, tussen de straatstenen, in de spleten in het asfalt. 

Tot we ophouden met vernielen. 

 

Mijn rugzak zingt mee met mijn voetstappen." 
 

 

 

 

Frans Dejonghe (┼) - Natuurpunt Zwevegem 
  



 
 
 
 
 
 

IN SAMENWERKING MET : 
 

 
 

 
 

 
 

 
KLUISBERGEN 

 
"Loop alsof je de aarde kust met je voeten. Dan laat 

elke stap een bloem bloeien." 

- Thich Nhat Hanh - 



Thema wandeling samengevat : 
 
NIET of of,   WEL en en 

 

Natuurpunt Avelgem en Kluisbergen, Milieufront Omer Wattez, Grote 

Routepaden (GR) en Natuurpuntkoepel Zuid-West-Vlaanderen protesteren 

met klem tegen de dreigende verharding van onze geliefde GR-route en 

Trimaarzate met beton en asfalt, voor de aanleg van een fietssnelweg. Met de 

verharding op zich, hebben we geen probleem, maar we pleiten uitdrukkelijk 

voor een doorlatend, halfverhard fietspad en een natuurlijke inrichting van de 

spoorwegberm als belangrijkste groen lint in Avelgem. Daar rijden de fietsen 

ook erg vlot op en wordt de natuurlijke omgeving niet geschaad. Iedere recreant, 

jong en oud, groot en klein, te voet of per buggy moet zich er thuis voelen. Wij 

willen geen kaalslag voor de zoveelste betonvlakte! 

 

En FIETS-, én NATUUR én WANDELvriendelijk 
 

In het kort:  
 

Natuurpunt Avelgem organiseert samen met de hierboven vermelde partners een 

thematische wandeling met uitleg over de Trimaarzate in al zijn aspecten : 

historiek, natuurwaarden, mobiliteit, beleidsplannen, …  

 

Centraal in de wandeling staat de dreigende, geplande verharding van de fiets- 

en wandelstrook met asfalt of beton. De pro’s en contra’s van de verharding 

worden kort toegelicht. We stellen vast dat in binnen- en vooral buitenland veel 

vaker voor  half verharde alternatieven wordt gekozen. 

 

Voor bijna alle gebruikers (fietsers, wandelaars, stilte- en natuurgenieters) van 

de Trimaarzate is en blijft het vooral een trage weg in een natuurlijk kader. 

 

 

 

  



Traject wandeling - Mogelijke pers- en 
fotomomenten: 
 

- Begin wandeling : rond 15h aan het Stationsplein te Avelgem (GPS: 

IJzerwegstraat) – Uitleg doelstellingen wandeling 

- Wandeling na 300 m t.h.v. brug over Rijtgracht – Uitleg mobiliteit 

fietsverkeer 

- “En route” naar nieuwe brug over Schelde – Uitleg belendende 

natuurwaarden 

- Nieuwe brug over Schelde: fotomoment– uitleg over aansluiting op 

Orroir, Wallonië en Kluisbergen, Oost-Vlaanderen 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Station 

Avelgem Nieuwe brug 
Brug over Rijtgracht 

Gemeentelijke eigendom 

Trimaarzate (tot brug), bedreigd 

door verharding met asfalt/beton 

Schelde 

Avelgem-centrum 

= Natuurpunt- 

               eigendom 

=== 



Advies Gemeentelijke MINA-raad aan 
de gemeente en de provincie i.v.m. de 
geplande verharding 
 

 



 

  



Motieven voor het niet aanleggen van 
een asfaltverharding / wél aanleggen 
semi-verharding 
 

Noot: aangezien het bezwaarschrift van de gemeentelijke MINA-raad de nodige, 

zo niet bijna alle argumenten pro een semi-verhard traject samenvat, worden 

hieronder een aantal (bijkomende) argumenten verder toegelicht.  

Wij verwijzen ook naar het zeer degelijke ANB vademecum 

(http://www.mobielvlaanderen.be/docs/convenants/0022_Vademecum_paden.pd

f,) dat een zeer goed overzicht biedt van de verschillende soorten weginrichting 

die in park- en groengebieden kunnen gebruikt worden. 

 

- Kostprijs: Hoewel een semi-verhard mengsel op zich niet significant 

minder kost dan asfalt, zit het verschil in kostprijs in de kofferaanleg. Bij 

een semi-verharding kan het zand/grind-mengsel gestabiliseerd worden in 

de huidige toplaag dat eveneens uit een dergelijk mengsel bestaat en de 

laatste 20 jaar duidelijk blijk gegeven heeft van stabiliteitsbehoud; bij een 

quasi nihil onderhoudsprogramma. Bij asfalt moet wel degelijk een koffer 

van 30 cm uitgegraven worden met alle kostprijsgevolgen van dien voor 

het afvoeren van vrijkomende grond. De kans is hoog dat die prijs nog 

gevoelig stijgt daar eveneens historische bodemverontreiniging aan het 

licht zal komen (oude spoorwegballast). 

 

- Duurzaamheid: daar asfalt aanzien wordt als zeer duurzaam en ternair 

zand/grind minder kunnen we hier op een tweetal zaken wijzen, die 

bewijzen dat dit geenszins klopt: 

 

o Zie hoger : huidige ternaire zandlaag gaat al ca. 20 jaar mee en 

heeft nog zo goed als geen onderhoud gekend. Het belendend 

vegetatiedek verhoogt sterk de beddingstabiliteit. Het pas ligt er 

nog steeds zeer stabiel bij. 

o In Orroir werd het hele natuurlint op het verlengde van de 

Trimaarzate (zie: http://ravel.wallonie.be/opencms/opencms/fr) 

weggekapt en begin 2015 geasfalteerd. De strook heeft dus nog 

geen winterseizoen meegemaakt en toch kunnen we daar reeds de 

http://www.mobielvlaanderen.be/docs/convenants/0022_Vademecum_paden.pdf
http://www.mobielvlaanderen.be/docs/convenants/0022_Vademecum_paden.pdf
http://ravel.wallonie.be/opencms/opencms/fr


volgende scheuren en afbrokkelingen vaststellen op nog geen km 

vanaf het oude station van Orroir; de foto’s spreken voor zich:  

 

 
 

 

 
 

- Water - 1: Asfalt zal, op termijn, zeker nadat de eerste zettingen 

opgetreden zijn, hardnekkige waterplassen vormen in tijden van regen. 

Tijdens de winter kan dit dus een ijspiste vormen die moeilijk te rijmen 

valt met het begrip fietssnelweg. Op een ternair mengsel zijn alle plassen 

zeer tijdelijk van aard en bestaat er veel minder glijgevaar in de winter. 

 



- Water-2: De aanleg van een verhard oppervlak verhindert de natuurlijke 

indringing van regenwater in de ondergrond en veroorzaakt versnelde 

afvoer langsheen de taluds, al dan niet met erosieverschijnselen. Dit 

veroorzaakt wijziging van de natuurlijke waterhuishouding in het 

natuurgebied. Sowieso is een dergelijk project onderhevig aan de toetsing 

aan de MER-plicht (Besluit Vl. Reg.-10/12/2004), vooraleer men een 

verharding kan inplannen en aanvragen via een omgevingsvergunning. 

 

- Beleving en recreatiewaarde: Het ANB-vademecuum (zie inleidende 

noot) stelt asfalt als moeilijk landschappelijk inpasbaar. Het is een strak 

grijze, effen strook, zonder structuur. Het uitgraven van een vrij diepe  

koffer veroorzaakt een randverstoring waar pioniersplanten zoals bvb. 

bramen zich thuis voelen. Traditiegetrouw groeien die graag dwars op de 

paden, vlak boven het oppervlak. Op een fietspad is dit totaal ongewenst. 

In Orroir is die aanzet reeds overduidelijk te zien (foto):  

 

 
 

Zonder verstoring treedt dit fenomeen niet op. De huidige, onverstoorde 

bedding, kent dit fenomeen niet. 

Tot slot kan gesteld worden dat een asfaltstrook een mijdend effect heeft 

op andere weggebruikers dan fietsers: joggers lopen niet graag op asfalt 

en jonge gezinnen met buggy’s worden verdrukt door groepen 

snelfietsers. 

 



 

 

- Biodiversiteit 

Een halfverharding zorgt ervoor dat een specifieke flora en fauna zich 

ontwikkelt op en vooral langs de verharding. Het betreft tredplanten, maar 

ook planten van nutriëntenarme stenige gronden. Zij dragen bij tot een 

grotere biodiversiteit in dit natuurgebied.  

 

Samen met die planten liften enkele diersoorten mee. Dit deel van de 

Trimaarzate was de laatste broedplaats van de Geelgors in Zuid-West-

Vlaanderen. Een uitgekiend beheer kan de Geelgors terugbrengen. Indien 

een asfaltverharding wordt aangebracht, wordt dit nagenoeg onmogelijk, 

gezien de dode oppervlakte op dit al smal element te groot wordt. 

 

En FIETS-, én NATUUR én WANDELvriendelijk, daar pleiten wij voor. 

Dit kan met een halfverhard pad! 

 

  



Historiek Trimaarzate geschetst in een 
brief van Natuurpunt aan de 
Gemeenteraad van Avelgem (16 okt. 
2014) 
 

Aan: Gemeenteraadsleden Avelgem  

Van:  Natuurpunt Avelgem  

Betreft: Bestemming Trimaarzate tussen station Avelgem en nieuwe  

Scheldebrug  

 

 

Beste gemeenteraadslid,  

 

 

Met deze open brief aan jullie allen, willen wij vanuit het bestuur van 

Natuurpunt Avelgem je aandacht vestigen op de toekomst van de Trimaarzate 

tussen station Avelgem en nieuwe Scheldebrug. Wij vragen dan ook met 

aandrang of dit onderwerp besproken kan worden op de volgende gemeenteraad 

(27/10) en/of het op de agenda kan geplaatst worden van een volgende zitting.  

 

Sedert 2009 voeren wij op tijd en stond bilaterale gesprekken met het  

schepencollege en de burgemeester rond de nabestemming van de Trimaarzate.  

Dit is, zoals jullie weten, gemeentelijk eigendom. Reeds 5 jaar geleden sprak 

men vanuit het toenmalige gemeentebestuur over een mogelijke verharding van 

dit traject in het kader van een nieuwe brug en integratie van het geheel in een  

bovenlokaal fietsnetwerk. Wij hebben toen een artikel ter duiding geschreven in  

Klimop, het trimestriële tijdschrift van de Zuid-West-Vlaamse Natuurkoepel. 

Dit artikel vindt u in bijlage van deze mail. Het schetst op anekdotische wijze 

onze visie op de nabestemming en herinrichting van dit traject: dit is, in het kort, 

een natuurlijke inrichting, zonder beton- of asfaltverharding, met aandacht voor 

de biodiversiteitswaarde en mooie zichtlijnen op het omgevende landschap.   

 

Is dit veel gevraagd? Het overgrote deel van de Avelgemnaren kan zich hier  

perfect in vinden.  

Wat na 2009 volgt begint voor ons stilaan te gelijken op de kroniek van een  

aangekondigde dood – zowel voor recreanten als natuur - die reeds 20 jaar duurt.  

Sedert midden jaren ’90. Hieronder een samenvatting:  

 

- Midden jaren ’90: Provincie legt een fietspad aan op de Trimaarzate bestaande  

uit ternair zand.  

- In april 2012 hadden we een vergadering met Leiedal én de gemeente: Leiedal  

wil de spoorwegberm in een betonstrook omvormen in functie van een  

functioneel fietspad.  



- Diezelfde maand belooft de gemeente ons inspraak in de discussies over de  

herinrichting van de Trimaarzate. We hebben daar een officiële, gemeentelijke  

brief van.  

- Mei 2012: Leiedal produceert een studiedraft ivm herinrichting. De gemeente  

weigert ons inzage. Als beloofde inspraakvorm is dit echt wel ondermaats. 

- Januari 2014: wij formuleren een positief bezwaar – eerder een advies - tav  

een herinrichting tgv de nieuwe brug (nu in aanbouw) en in functie van de  

geelgors, die de gemeente als doelsoort geadopteerd heeft in het kader van  

het Biodiversiteitscharter (ondertekend in 2010).  

- Zelfde maand: we vaardigen een aankoopbod uit op de spoorwegberm na  

mandaat vanuit Natuurpunt Mechelen (=hoofdzetel). Prijs : 45.000 euro.  

- Voorjaar 2014: Natuurpunt bezoekt met Peter Norro (prov. directeur natuur) de  

Trimaarzate. Provincie wenst net als Leiedal een beton/asfalt fietsstrook te  

gieten, dit na verwerving.  

- Herfst 2014: Natuurpunt bezoekt met een provinciaal natuurambtenaar en  

mobiliteitsambtenaar (beide Prov. WVL) de Trimaarzate - die laatste wil per se  

een beton-/asfaltstrook van 3 m wat een werfzone van 5 m breed noodzakelijk  

maakt. Alleen zo'n uitvoering komt in principe in aanmerking voor subsidie door  

fietsfonds (zie via  

http://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/vademecumfiets01.php ).  

Natuurpunt doet een tegenvoorstel: slingerende, semi-verharde weg van max.  

2.5 m breed en herstel van open zichtlijnen met wisselend en open ruigtes met  

struik- en kruidlaag ipv hoogstammen.  

- 14/09/2014: Natuurpunt gidst samen met heemkundige kring op de  

Trimaarzate (Open Monumenten dag). We constateren dat de deelnemers oog  

hebben voor het wanbeheer rond de huidige Trimaarzate.  

- Natuurpunt handhaaft zijn bod voor aankoop Trimaarzate vanaf de brug over  

de Rijt tot de Schelde (= natuurgebied) en zet daar jaarlijks twee ploegweken  

(= ca. 45 mandagen) hakhoutbeheer bij.  

- 16/09/2014: Na lang aandringen bij het gemeentebestuur mag Natuurpunt 2  

afgevaardigden – zonder stemrecht - sturen naar een vergadering van de  

gemeentelijke begeleidingscommissie ivm mobiliteit tav de Trimaarzate. Wij  

kunnen daar ons standpunt uiteen zetten maar constateren tevens dat de zaak  

reeds beklonken en afgesproken is: verkoop van de Trimaarzate aan de  

Provincie en omvorming van het fietstraject tot een 3 m brede lijnrechte 

beton/asfaltstrook. 

  

Beste raadslid, u ziet van hier dat dit als voorgeschiedenis reeds goed kan tellen  

om een aantal doelstellingen te verwezenlijken die eigenlijk voor de hand 

liggen, vanuit een natuurliefhebber- en recreantenoogpunt. Hieronder worden 

deze doelstellingen nog eens opgelijst:  

 

- Geen verhard (beton/asfalt), lijnrecht fietstraject op de spoorwegbedding  

richting Schelde maar een onverhard alternatief (zoals Ternair zandmengsel) –  

Een vademecum met goede alternatieven vindt u ondermeer via deze ANBlink. 

Verharding wijzigt trouwens de waterhuishouding in de aanpalende  

landbouw- en natuurgebieden. Dergelijke ingrepen zijn onderhevig aan de  



plicht tot Milieueffectrapportering.  

- Een rustig fiets- en wandeltraject waarop iedere Avelgemnaar, kinderen,  

ouders met buggy’s,..zich kunnen vinden zonder de gekende gevaren van een  

fietssnelweg.  

- Een aangepast natuurlijk beheer op de spoorwegberm zonder dichtgroeiende  

bosvegetatie en overvloedige (overgroeiende) bramen maar met aandachtvoor 

zon- en warmteminnende struiken en kruiden, vogels, bloemen,  

vlinders,…  

- Aandacht voor open zichtlijnen met open vergezichten op Schelde, Escanaffles  

en de Kluisberg.  

  

In dit kader garanderen wij een optimale samenwerking met de gemeente ivm 

het beloofde, jaarlijkse hakhoutbeheer.  

 

We zijn er zeker van dat een dergelijk ingericht traject de uniformiteit van alle  

zogenaamde groene assen in West-Vlaanderen, met hun asfaltverhardingen,  

doorbreekt. Dergelijke verhardingen zijn eenheidsworst en een serieuze domper 

op de eigenheid en landschapshistoriek van de streek waar men doorheen fietst.  

 

Met een natuurlijke inrichting verleent Avelgem het West-Vlaamse fietsnetwerk 

een eigen, groen, smaakvol accent van pakweg 1 km lengte. Iedere fietser zou 

een écht groene as echt appreciëren als mooie afwisseling: men fietst door een 

corridor met goed geplaatste zichtlijnen en een authentiek gevoel voor 

natuurbeleving. Op een gevaarlijke, supersnelle asfaltstrook lukt dat niet.  

 

Wij hopen dat het boven geschetste, natuurlijke Trimaarzate-beeld uw 

verbeelding kan aanspreken. Wij hopen dat u of uw collega’s dit kunnen 

aankaarten op de volgende gemeenteraad.  

  

Met dank en steeds tot verdere info bereid.  

Voor Natuurpunt Avelgem, 

  

Bart De Clercq  

Kaphoekstraat 12  

0495/182930  

056/711021  

dcbart@hotmail.com  

  

Dirk Libbrecht  

Achterdriesstraat 25  

0495/590775  

056/647926  

dirk.libbrecht@scarlet.be 


