Bewonersplatform Bottelare

Project aansluiting van de Bottelaarse Vijvers op
het Trage Wegen net
Het BPF Bottelare en de Werkgroep Trage wegen hebben in maart 2013
voorgesteld om de rioleringsplannen van Aquafin aan de noordkant van de
Bottelaarse Vijvers (ter hoogte van een historisch kwetsbaar deel van het
rioolstelsel) te veranderen. Het Schepencollege ging op dat voorstel in. En
werd vervolgens op 15 april 2014 door vertegenwoordigers van respectievelijk
de gemeente, Aquafin, Natuur en Bos, de aannemer en het BPF ter plaatse
overlegd over de uitvoering van zowel de planwijziging als de latere aanleg
van de trage weg.
Er is afgesproken om de leidingen naast de vroegere dreef langs het bos te
voorzien, en daartoe volstond het op de Kolbergwegel enkele tientallen meter
zuidelijker (de breedte van de huizenrij in de Poelstraat) lager af te takken. Op
die manier kan van de vroegere dreef een nieuwe trage weg gemaakt worden,
als aanzet tot een uitbreiding van ons TW, net in een gebied dat voor zachte
recreatie meer dan interessant is: Natuur en Bos wil de landbouwstrook naast
de BV laten spontaan omgroeien in een natuurlijke uitloper van het bestaande
valleibos.
Intussen zijn de werkzaamheden ter hoogte van de dreef achter de rug en
heeft de natuur het geplande vrij spel gekregen.
Het BPF heeft de site op 19/08/2015 verkend en stelde vast dat de
omstandigheden voor het aanleggen van de trage weg momenteel gunstig
zijn, maar door de snelle wildgroei kan dat in toekomst veranderen. Dit de
aanlegkosten verhogen, en daarom willen het BPF en de Werkgroep TW hun
voorstel opnieuw onder de aandacht van het College brengen.
Hieronder
- het huidig plan
- een historiek van wegen rond de Bottelaarse Vijvers
- mogelijke uitbreidingslussen

1. Nieuwe trage weg naast de riolering
De nieuwe riolering bevindt zich onder de Kolbergwegel, die daardoor verhard
is beter geschikt is voor de fietsverkeer. De TW is gepland naast het bos, ter
hoogte van de oude dreef (cfr. historiek). Natuur en Bos meldde op de
briefing van (datum) dat een doorgang ook voor hun organisatie bruikbaar zou
zijn. Bij de uitvoering kan eventueel rekening gehouden worden met de
nieuwe (verharde) toestand van de Kolbergwegel. Indien deze op de

voorziene TW wordt voortgezet, ontstaat een efficiënte en veilige
fietsverbinding met de Poelstraat richting Moortsele, waardoor het gevaarlijke
kruispunt aan de Bevrijdingsboom kan vermeden worden.

2. Historiek van de wegen rond de Bottelaarse vijvers
Op de kaart met de voetwegen in Merelbeke, in 2001 opgemaakt ter
voorbereiding van het project Trage Wegen, staan de dreven rond de
Bottelaarse Vijvers in het bruin en in hun volle breedte nog als een
volwaardige weg aangeduid. Op de huidige Trage Wegenkaart zijn ze door de
schaalverkleining niet meer te merken, maar het neemt niet weg dat die
landelijke paden tot eind de jaren 7O nog bewandeld werden. Nog eerder was
het zelfs mogelijk om met de kinderwagen rond het valleibos te wandelen,
men stak toen de Driesbeek over via een houten brugje en maakte een lus op
het grondgebied van Moortsele. Bij gebrek aan onderhoud is vandaag bijna
alles dichtgegroeid en dreigen die dreven definitief te verdwijnen. Reden voor
het BPF om dat eens te onderzoeken.

Er wordt verondersteld dat de twee vijvers dateren uit de middeleeuwen. Pas
op de kaart van Ferraris uit 1770 komen voor het eerst voor, en het valt op dat
de strook die Natuur en Bos wil herbebossen en waar de TW gepland is, in die
tijd bos was. De Kolbergstraat vormde toen, via de huidige
Bottelaarsevijverwegel, de reguliere verbinding met de Poelstraat (vroeger
Geraardsbergse heirweg en nadien Geraardsbergse steenweg.) Maar die
verbinding liep aan de zuidkant van de vijver, via de weg die op latere kaarten
de Vijverdam zal genoemd worden.

Het kadastrale atlas P.C. Popp uit 1850 biedt een duidelijker beeld, met
genummerde kavels en aanduiding van wegen. De Driesbeek heet er
“ruisseau”, maar we leren wel dat de Vijverdam bijna rond de twee Bottelaarse
vijvers liep. Het gaat precies om de wegen die tot in de jaren 70 nog
bewandeld werden.
Nieuw qua aanduidingen zijn de verhoogde paden of dreven ten noorden van
de BV, en ze stroken perfect met de vroegere lus rond de vijvers. De
hoogtelijnen op de stafkaart tonen ook nu een niveauverschil aan tussen de
wegen en het moerasbos, met als diepste punt de Vijverbrug over de
Driesbeek: vandaar de naam Vijverdam We vonden ook een kadaster
uittreksel van de site uit de jaren 70, en de toestand is daarin ongewijzigd
gebleven.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het noordoostelijk deel boven de
Driesbeek, naast de Poelstraat, door de gemeente Bottelare gebruikt als
vuilnisbelt. In 1991werd het bos ernaast met zijn oude eiken en beuken door
een eigenaar zonder vergunning gerooid, en werd ook geprobeerd een deel
van de vijver te dempen, wat na protest van het Actiecomité
Milieubescherming Merelbeke is verhinderd. Het toenmalige college legde het
aanplanten van de inheemse soorten op die er nu groeien en door het
milieubewuster beleid van de laatste decennia is het valleibos opnieuw een
boeiend natuurgebied.

Conclusie: de wegen rond de B.V. waren tot in de jaren 70 in gebruik en
werden verzorgd. Er was houtkap voor de bakkersovens, de paden of dreven
werden onderhouden, laatst door het personeel van de familie Stas de
Richelle, allicht de vroegere eigenaars van de Bottelaarse Vijvers, die hun
jachtgebied waren. Mondelinge getuigenissen hebben het over de rumoerige
klopjachten, waarbij tientallen inwoners van Bottelare het wild opjaagden.
De wegen ten N.O. van de vijvers deden eveneens dienst als karrenslag voor
de landbouwers en behoren nog altijd voor de helft toe aan de eigenaars van
het bos en van de landbouwgrond. Die percelen dragen een kadasternummer,
in tegenstelling tot de Vijverdam aan de zuidkant.

3. Mogelijke uitbreidingslussen
1. Lus met de Kolbergwegel
Het BPF verkende in augustus de oostelijke dreef ter hoogte van de
rioolaansluiting in de Poelstraat. Ze is voor enkele honderden meter perfect te
bewandelen, maar verder op is alles compleet door netels en bramen
overwoekerd. Nochtans wordt de karrenslag buiten de zomer gebruikt door de
terreinwagens van Fluxus voor de controles van de aardgasleiding verderop.
Er moet nochtans een aansluiting mogelijk zijn met Kolbergwegel en de trage
weg ter hoogte van de Bevrijdingsboom, via een pad dat door crossfietsers en
soms ook door ruiters wordt gebruikt. Dat pad was in augustus in de
maisvelden verdwenen, en daarom is in februari 2016 een nieuwe verkenning
gepland.
2. Lus rond de westelijke Bottelaarse vijver
De nieuwe trage weg biedt naast zijn veilige verbinding richting Moortsele op
lange termijn interessante mogelijkheden voor zachte recreatie in de
Driesbeekvallei. Ten westen van de Poelstraat is een lus mogelijk rond dat
deel van de BV. De historische Vijverdam, juist naast de Driesbeek, is door
de werkzaamheden van Aquafin volledig vrij gemaakt en werd in augustus
door het BPF verkend. Is de eigenaar hiervan Natuur en Bos of een
privépersoon? Het gaat hoe dan ook om een bestaande historische weg, al ligt
hij waarschijnlijk op het grondgebied Oosterzele. Is daar bij de plaatselijke
vereniging Trage Wegen belangstelling voor, en wat desgevallend met Natuur
en Bos?

3. Lus rond beide Bottelaarse vijvers

Op dezelfde hoogte is de Vijverdam aan de overzijde van de Poelstraat
volledig dichtgegroeid. Hij vormde vroeger een lus rond dat deel van het
valleibos. (zie atlas Popp en de stafkaart (datum)) Via een houten brugje over
de Driesbeek leidde de Vijverdam immers naar de dreef ten noorden van het
bos. Door de verbinding met de nieuw geplande TW zou de lus rond de
volledige BV opnieuw gesloten zijn! De verlenging ervan in oostelijke richting
is een bestaande dreef die nu al bewandeld wordt en waaraan weinig moet
gebeuren, maar er zijn wel twee eigenaars, en de Vijverdam loopt door het
oostelijke privé bos… In de toekomst kan het nochtans de moeite lonen om de
historische dam opnieuw tot leven te wekken.
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