
 “De Miseriebocht” in Beernem.

“De Miseriebocht” in Beer-

nem.

Voor onze eerste wandeltocht in 2021 trekken we naar het West Vlaamse “Beernem”. Niet 
naar de gekende bossen van Beernem, maar naar een verborgen parel langs het kanaal 
Gent-Brugge.

De Miseriebocht is een schilderachtige arm 
van het kanaal Gent-Brugge en situeert zich 
tussen de jachthaven van Beernem en de kerk 
van Sint-Joris. De zuidelijke oever maakt deel 
uit van het wandelnetwerk Bulskampveld. De 
bochtige arm met zijn afwisseling van beboste 
oevers en grasbermen nodigt uit tot een 
verkenningstocht.

Tussen Aalter en Brugge moest het kanaal in 
de loop der jaren op verschillende plaatsen 
worden rechtgetrokken, omdat de steeds groter 
wordende schepen ‘miserie’ kregen om de 
bochten te nemen. Vandaag is de Miseriebocht 
een kleurrijk natuurreservaat. Het microklimaat 
van de hellingen zorgde voor een typische flora 
en een rijke fauna. Het is zalig wandelen langs 
de beschutte oevers. Dit natuurreservaat is 
zeker een ommetje waard! 

Het kanaal Gent-Brugge bereikt zijn hoogste 
punt ter hoogte van Beernem. Daardoor ligt 
het water meer dan vijf meter lager dan de 
bovenberm. Vanuit die hoge positie kan je 
prima vogels zoals de fuut en de ijsvogel 
observeren.

In de Middeleeuwen werd er in het gebied 
gegraven, maar de veldsteenbanken in de 
bodem zorgden voor heel wat miserie. Of de 
naam van het gebied daaruit is voortgevloeid, 
is evenwel niet duidelijk. De naam kan ook te 
maken hebben met de lage waterstanden van 
het bochtige kanaal in de zomer of met het 
armoedige bestaan van de landbouwers die op 
de rand van het heidegebied ‘t Bulskampveld 
moesten labeuren.

Ook nu nog bestaat de vegetatie uit soorten 
die overleven op magere, droge zandgronden. 
Toch zijn er naast heischrale graslanden, droge 
ruigte en brem- en gaspeldoornstruwelen ook 
jonge eikenbossen te vinden.
Vanop de zuidelijke bovenberm tussen 
Beernem en Sint-Joris krijg je mooie doorkijkjes 
op het kanaal en de noordelijke oever. In april 
schitteren de bermen onder de bloei van de 
talloze sleedoorn- en gaspeldoornstruiken. Als 
je eerder van het melancholische type bent, 
dan kunnen de mistige oevers en de mooie 

kleuren je zeker bekoren.

Er zijn weinig plaatsen in Vlaanderen waar je 
meer gaspeldoornstruiken kan vinden dan in de 
Miseriebocht. De weinig bekende gestekelde 
bremsoort trekt de volle aandacht in het 
voorjaar en bloeit soms zelfs onder de sneeuw.

In de zomermaanden fladderen er tal van 
dagvlinders, zoals het bruine en het oranje 
zandoogje, het koevinkje en de eikenpage. 
Ze bezoeken de bloemenrijke ruigte met sint-
janskruid en jacobskruiskruid of de bloeiende 
braamstruiken. Samen met diverse bijensoorten 
bezorgen ze ons lekkere braambessen in 
augustus.

Deze route gebruikt rode knooppunten-
borden. Elk knooppuntenbord bevat een 
cijfer. Tijdens je route volg je de cijfers 
van je route om probleemloos van start 
tot finish te wandelen.

Te volgen knooppunten:

4 – 3 – 25 - 87 -88 - 89 -92 - 6 - 4 
Vertrekpunt:  
Op het einde Hugo Verrieststraat ter 
hoogte van knooppunt 4, 8730 Beernem
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Hebben jullie er zin in? De bedoeling is dat jullie de wandeling volgen zoals hierboven beschreven. Tijdens de 
wandeling zullen jullie de 12 foto’s tegenkomen die we hierna tonen. Je plaatst de foto’s in de juiste volgorde 
en stuur die reeks getallen , samen met jullie foto, via het formulier op onze site. Inzenden kan tot 31 januari 
2022.
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