
De wandeling ‘Langs rozen, duinen en stoven’ 
brengt je in het provinciaal domein Den Blakken 
– dit bestaat uit de promotietuin voor sierteelt en 
uit bos – en in het Vlaamse natuurreservaat de  
Warandeduinen. 

PROVINCIAAL DOMEIN 
DEN BLAKKEN
Waar zijn de Rechtvaardige Rechters? 

De wandeling start aan de statige villa ‘Les Mélèzes’ (De Lorken, 1931) dat 
werd gebouwd in Normandische landhuisstijl. Begin 1900 liet majoor  
Jean-Baptist Van de Velde, bevelhebber van de Wetterse burgerwacht, 
een buitengoed annex ‘maison de plaisance’ optrekken. 
In het Wetterse gemeentehuis hangt een groot portret van hem, 
geschilderd door Arsène Goedertier. Jawel, de vermeende dief van 
het beroemde paneel ‘De Rechtvaardige Rechters’ van het schilderij 
‘Het Lam Gods’ dat in de nacht van 10 op 11 april 1934 uit de Gentse 
Sint-Baafskathedraal gestolen werd. Arsène nam het geheim van 
de schuilplaats van de Rechtvaardige Rechters tot op de dag van 
vandaag mee in zijn graf. Verschillende zoekacties naar dit paneel in 
de villa en in Den Blakken leverden ook niets op…  
Na het overlijden van de majoor kwam het volledige domein in 
handen van de familie Cordonnier die er de huidige villa 
liet optrekken.

VLAAMS NATUURRESERVAAT  
DE WARANDEDUINEN
MOET ER NOG ZAND ZIJN?

In de Warandeduinen kom je voor een heuse verrassing te staan:  op 
een boogscheut van de kerk van Wetteren kan je hier rollebollen in 
het warme duinzand! Deze rivierduinen zijn ongeveer 15.000 jaar 
geleden ontstaan tijdens de laatste IJstijd. De Schelde schuurde 
toen diepe geulen in de lagen met dekzand. Het stromende 
water voerde dit zand mee om het verderop weer af te zetten.  
Zo ontstonden zandbanken in en naast de slingerende rivierbedding, 
waar het spel van water en zand opnieuw kon beginnen. In droge 
periodes pikten de overwegende westenwinden het zand op, tot het 
verderop bijeen waaide tot hoge duinen. 
In de loop der jaren werden de Warandeduinen bebost en kreeg de 
wind steeds minder vrij spel om met de duinen op de loop te gaan. 
Daarom zal Natuur en Bos op bepaalde plaatsen rondom de duinen 
stukken jong bos rooien, zodat de wind weer zijn werk kan doen. 

LEVEN IN DE WOESTIJN
In de Warandeduinen is het leven in de woestijn. Op zonnige dagen is 
het er snikheet, maar ’s nachts is het er dan behoorlijk koud. Slechts 
weinig dieren zijn gehard tegen deze extreme omstandigheden. Maar 
sommige insecten als mieren, zandbijen en zandloopkevers voelen 
zich hier juist in hun sas. 

Ook de plantengroei op de stuifduinen is schaars. Buntgras en 
zandzegge zijn de eerste soorten die in de stuifzone opduiken. 
Zandzegge groeit netjes op een rij en vormt zo een ketting die het 
zand vasthoudt. Verderop in de stuifzone ontdek je misschien nog 
planten als brem, het zandblauwtje of het muizenoortje. 

ROND DE STOOF…
Onderweg ontmoet je ook vast en zeker de imposante hakhoutstoven 
van eik en beuk. Ze hebben ondertussen al de gezegende leeftijd van 
400 - 500 jaar bereikt! Ze worden al eeuwenlang als hakhout beheerd 
en dit houdt deze bomen eeuwig jong…

Bij hakhoutbeheer wordt de boom om de 15 à 20 jaar tot op de grond 
gekapt en blijven enkel de wortels en de stamaanzet – de stobbe 
– over. Bij bepaalde boomsoorten groeien hier, aan de buitenzijde, 
gemakkelijk weer twijgen uit. Als die later ook weer gekapt worden, 
wordt de stobbe steeds breder. De afgezaagde takken waren vroeger 
fel gegeerd als brandhout maar ook als geriefhout om er stelen voor 
bezems, hamers, … of houten afsluitingen van te maken. 

De Warandeduinen is een erkend zaadbestand voor zomereiken. 
Hierdoor liggen in en rond de duinen in het najaar ook netten om 
deze eikels op te vangen. 

DAAR BUITEN LOOPT EEN SCHAAP... 
In de lente en nazomer is de kans groot dat je ergens in de 
Warandeduinen schapen tegen het lijf loopt. Natuur en Bos doet 
hiervoor een beroep op een herder. Hij laat zijn schapen binnen een 
verplaatsbaar raster grazen op de zandduinen of schrale graslanden, 
wanneer deze dreigen dicht te groeien met allerlei grassen en 
kruiden. De grazende schapen scheren de graslandjes opnieuw kort 
en houden de zandduinen kaal. Als het graaswerk van de schapen 
erop zit, verhuizen ze naar een volgend perceel. Voeder de schapen 
niet, want dan hebben ze minder honger en laten ze de begroeiing 
ongemoeid! Omwille van de schapen, dien je ook je hond aan de 
leiband te houden.

ROZENGEUR EN MANESCHIJN
De provincie Oost-Vlaanderen renoveerde in de jaren ‘90 de villa en 
vormde het park om tot een promotiecentrum voor sierteelt. In het 
park vind je verschillende thematuinen die de specialiteiten van de 
regionale sierteelt – rozen, sierheesters en parkbomen – in de kijker 
zetten.

OP NAAR EEN WAARDEVOLLER BOS
In het openbaar bos rondom deze promotietuin vind je heel wat 
niet-inheemse boomsoorten als Amerikaanse eik en vogelkers. 
Ze werden in het begin van de 20ste eeuw aangeplant, omdat ze op 
deze arme zandgronden goed groeien.  
Het bosbeheerplan van de provincie Oost-Vlaanderen voorziet nu, 
over een periode van twintig jaar, in een geleidelijke omvorming naar 
een natuurlijk bos met inheemse soorten als berken, zomereiken en 
beuken. De grotere lichtinval zal ook een ondergroei met struiken 
en bloeiende planten toelaten. Zo wordt dit bos op termijn minder 
gesloten. Maar om dit te bereiken moeten de exoten dus eerst voor 
de bijl. Tijdens je wandeling loop je dan ook de kans om een plek met 
gerooide bomen tegen te komen. Weet dan, dat dit bos hierdoor niet 
verdwijnt, maar plaats ruimt voor een ecologisch waardevoller bos!

HOE KOM JE IN DE WARANDEDUINEN – DEN BLAKKEN? 

Op de E40 neem je afrit 17 (Wetteren) en volg je verder de 
wegwijzers richting Dendermonde tot net voorbij het Stedelijk 
Ziekenhuis. Parkeren kan voor de villa van het provinciaal domein 
aan de Wegvoeringstraat 308 of tegenover ‘De Noteloze Notelaar’, 
even verderop naar rechts (langs de Warandestraat). 
Vanaf het station Gent-Sint-Pieters of het station Dendermonde 
neem je de bus 27 of 28 tot aan de halte Warandestraat. Vanuit 
Wichelen en Laarne kan je de belbus (nr. 30) tot aan deze halte 
nemen. Voor meer info: www.delijn.be.

De villa ‘Les Mélèzes’ (foto: gemeente Wetteren)

Schapen grazen in de Warandeduinen (foto: ANB)

Speelse duinen (foto: Reinhart Cromphout)

De promotuin voor sierteelt (foto: Reinhart Cromphout)

Het vrouwtje van de zandbij graaft in het voorjaar een holletje in het zand 
om er haar eitjes te leggen. Vervolgens voedt ze ondergronds haar jongen op
(foto: Vildaphoto/Rollin Verlinde)

WELKOM IN 

DE WARANDEDUINEN - 
DEN BLAKKEN



MEER INFORMATIE 

Provinciaal domein Den Blakken

De promotietuin in het provinciaal domein Den Blakken is 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

Je kunt een begeleide wandeling in Den Blakken aanvragen bij 
Toerisme Wetteren tel. 09 366 31 04 
e-mail: toerisme@wetteren.be

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
09 267 80 00
info@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be > cultuur & vrije tijd > 
provinciale domeinen

• De Warandeduinen en Den Blakken zijn toegankelijk van zonsopgang tot –ondergang.

• Je kunt het wandelpad volgen, maar in de open duinen mag je ook vrij rondlopen.

• De oude hakhoutstoven zijn bijzonder kwetsbaar. Daarom is het niet toegestaan om er in te klimmen, te spelen...

• Je trouwe viervoeter is welkom aan de leiband. Er bevindt zich een hondentoilet aan de Lange Wegel, kant Reuzenlaan.

• Bedankt om geen afval achter te laten!

GOED OM WETEN!
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Brem in bloei  (foto: Tom Linster)

	 www.facebook.com/natuurenbos

     www.twitter.com/natuurenbos 
	   www.instagram.com/natuurenbos

Cover: een eeuwenoude hakhoutstoof (foto: ANB – Marc De 
Vos)

Verantwoordelijke uitgever:
Jelle De Wilde, Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, 
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel

Vlaams natuurreservaat de Warandeduinen

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid 

anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be/de-warandeduinen

Het is mogelijk om te 
fietsen in de Lange wegel 

en de Warandestraat


