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Kern Damvallei

Op 14 en 15 oktober namen naar schatting 35.000 mensen deel aan een van de 208
activiteiten in Vlaanderen en Brussel in het kader van de Dag van de Trage Weg. Al
die wandelaars, fietsers, spelende kinderen en zelfs feestvierders gaven zo onze trage
wegen de aandacht die ze verdienen. Een signaal dat kan tellen uit bijna twee op
drie Vlaamse gemeenten. 

tijdens Dag van de Trage Weg
Haasbilckwegel officieel geopend 

In Destelbergen werd dat weekend in ons na-
tuurgebied Damvallei de vernieuwde Haas-
bilckwegel officieel geopend en feestelijk
ingewandeld. Schepen Leirens verwelkomde
het talrijk opgekomen publiek en benadrukte

terecht de belangrijke inbreng van de ge-
meente. Hugo Vinck, voorzitter van de kern
Damvallei, gaf wat meer uitleg over de histo-
riek van de Haasbilckwegel en de naastlig-
gende Schipgracht die pas door de

provinciale diensten werd geschoond. De
burgemeester en de schepen knipten dan
samen een groen lint van klimop door, hoe-
wel dat een beetje moeizaam verliep van-
wege de ineengestrengelde, harde stengels.
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De buitengewoon warme, klimaat-opge-
warmde middag was het uitgelezen mo-
ment om de ‘gerestaureerde’
Haasbilckwegel in te wandelen, startend
over de ook al nieuwe houten brug. Naar
Vlaamse gewoonte volgde na de wande-
ling een receptie. Locatie: het grote terras
van de cafetaria van de ook al nieuwe
sporthal, met panoramisch uitzicht op het
Damvalleimeer.

Structurele verbetering
De Haasbilckwegel ligt op grond van Na-
tuurpunt, die wordt gehuurd door de ge-
meente Destelbergen. Natuurpunt (of zijn
voorganger ‘Natuurreservaten’) kocht het
perceel met de Haasbilckwegel, het toen-
malige populierenbos incluis, in 1999. Met
de financiële steun van de Koning Boude-
wijnstichting realiseerden we het grotere
geheel van het Bergenmeersenpad. Een
belangrijk onderdeel daarvan was een
nieuw ‘artistiek’ brugje over de Schip-
gracht. Zo werd de Haasbilckwegel de ver-
binding tussen het Damvalleimeer en de
Damvalleistraat en openden zich nieuwe
wandel- en fietsmogelijkheden. We gaven
een wandelbrochure uit, zetten een be-
wegwijzerd wandelnetwerk uit en maakten
een tentoonstelling over het gebied. Als
klap op de vuurpijl kwam een reusachtige
houten libel in de bomen bij het brugje te
hangen. Ze voelde zich meteen thuis
onder de echte libellen waarvoor de Dam-
vallei zo bekend is.

Deze aankoop en de daaropvolgende reali-
saties ter plekke van de kern Damvallei
passen perfect in de geest van de Natuur-
puntslogan ‘Natuur voor iedereen’. De na-
tuurgebieden worden niet angstvallig
verstopt, maar iedereen kan ervan komen
genieten, gebruik makend van het netwerk
van wandelpaden. Door het groeiend aan-
tal bezoekers was inderdaad een structu-
rele verbetering nodig voor de veiligheid
en het comfort van de wandelaars, meer
bepaald langs de Haasbilckwegel. Natuur-
punt, de gemeente Destelbergen en de
Provincie Oost-Vlaanderen hebben deze
onontbeerlijke aanpassingen samen ge-
realiseerd. Daar zijn we zeer tevreden
mee!

Zie ook 
www.tragewegen.be &

www.facebook.com/damvallei

Nieuwe 
wandelfolder
Damvallei!
- Info over natuur en landschap in

de Damvallei, een van de grote
gebieden van Natuurpunt.

- Handig zakformaat om mee te
nemen bij de verkenning van het
gebied.

- Grote kaart achteraan met aan-
duiding van het wandelnetwerk
in drie lussen.

- In totaal 18 km bewegwijzerde
paden door het prachtige, geva-
rieerde landschap.

- Ecologische beschrijving van het
Damvalleimeerpad, Bergenmeer-
senpad en Damvalleipad.

- Praktische info omtrent startpun-
ten en bereikbaarheid, ook met
de fiets.

Deze folder is gratis ter beschikking
tijdens geleide wandelingen en is
ook gratis te verkrijgen in de biblio-
theken en gemeentehuizen van 
Destelbergen en Laarne en in het
NMC De Bourgoyen.

Natuurpuntkalender en -agenda 2018 

In de Natuurpuntkalender
vind je één prachtig natuur-
beeld per maand, in de
agenda één fraaie foto per
week. 

Met de aankoop van deze handige hulpmiddelen haal je niet alleen schitterende en prakti-
sche producten in huis, maar steun je bovendien de werking van Natuurpunt Gent. 

En natuurlijk is zowel de kalender als de agenda 
uitstekend geschikt om cadeau te doen!
KALENDER Prijs: 10 euro

Afmetingen: 20 cm hoog x 30 cm breed 
AGENDA Prijs: 14,99 euro

Te koop in het NMC De Bourgoyen of te bestellen via
www.natuurpunt.be/winkel
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