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Schematische voorstelling: 

 

 

 



 
Deel 1: Kouterlosstraat – Bossuitstraat 

Lengte: 2,5km 

Gemiddelde breedte: 16m 

Over de ganse lengte bestemming parkgebied volgens gewestplan en loopt bijna volledig 

door agrarisch gebied zonder dorpskernen te kruisen. Verspreide bebouwing en 

kouterlandschappen met KLE’s kenmerken de omgeving.  

Ter hoogte van de vallei van de Avelgembeek kruist de zate een natuurgebied van de 

Avelgembeek. Iets verder vormt de Okkerdries de grens tussen Avelgem en Zwevegem! 

 



 

Dit deel van de Trimaarzate werd in het verleden aangelegd in asfalt. Volgens het 

afwegingskader zou dit echter in ternair zand voorzien zijn (niet functioneel). Gezien de 

goede staat van het asfalt voorziet het inrichtingsplan om de bestaande verharding te 

behouden. Indien deel 1 volledig zou heraangelegd worden zal dit in ternair zand gebeuren. 

 

Landschappelijk gezien zal de Trimaarzate vooral ontwikkeld worden als een groene as die 

eerder opgaat dat opvalt in het landschap. Het inrichtingsplan voorziet onwillekeurig 

verspreide solitaire bomen die verdichten ter hoogte van kruisingen. Deze bestaan in 

hoofdzaak uit Zomereik op de drogere bermen, essen ter hoogte van beken en Lindebomen 

ter hoogte van kruisingen met openbare wegen. Indien de breedte van de bermen het toe 

laat worden ook solitaire struiken voorzien. Deze bestaan hoofdzakelijk uit Meidoorn (50%), 

Sleedoorn (25%) en Europese kardinaalsmuts (25%). Enkel ter hoogte van de Okkerdries 

werd in het verleden een repetitieve aanplant van Okkernoot gerealiseerd door de 

gemeente Zwevegem. Dit blijft behouden in het inrichtingsplan! 



 

Niettegenstaande deel 1 relatief vlak loopt zijn er toch enkele stroken waar het fietspad een 

stuk lager ligt dan de omgeving en het gevoel van een holle weg aanwezig is. 

Dit is het geval tussen de Kouterlosstraat en de Raaptorfstraat 

 

Het inrichtingsplan voorziet hier het aanvullen van de bestaande houtkant met streekeigen 

en zo mogelijk autochtoon bosgoed (zie assortiment hieronder). 

Ook tussen de Okkerdries en de Bossuitstraat ligt het fietspad lager dan de omgeving. In dit 

deel dient echter de sfeer van een holle weg nog verder ontwikkeld te worden. De laatste 

400m van de zate is in eigendom van de gemeente Zwevegem en wordt best aangekocht of 

geruild!  



 

Het inrichtingsplan voorziet hier het ontwikkelen van een volwaardige houtkant op de taluds 

d.m.v. het aanplanten in driehoeksverband van streekeigen en zo mogelijk autochtoon 

bosgoed. 

 5% Sleedoorn 

 15% Hazelaar 

 10% Spork 

 10% Veldiep 

 15% Rode kornoelje 

 5% Hondsroos 

 5% Hulst 

 15% Haagbeuk 

 10% Boskers 

 10% Zomereik 

Ter hoogte van de kruising met de Raaptorfstraat is de zate plaatselijk een stuk breder. Het 

inrichtingsplan voorziet hier in het aanplanten van hoogstammige bomen (eik, es en linde) 

teneinde een bosje te creëren zonder onderbegroeiing om het overzicht op het kruispunt te 

bewaren. Er wordt een nieuwe overweg aangelegd om aanliggende percelen te ontsluiten.  

Waar de zate de vallei van de Avelgembeek kruist is in het verleden een populierenbosje 

aangeplant en bevinden zich enkele waardevolle, lagergelegen weilanden die potenties 

hebben om via gericht beheer te evolueren naar botanisch waardevol vochtig hooiland. Het 

voorstel van het inrichtingsplan is om deze percelen aan te kopen indien mogelijk (deels 

natuurgebied). Het perceel aan de zuidzijde van de zate wordt momenteel begraasd door 

schapen die enkel bereikbaar zijn via het fietspad! Indien dit perceel kan aangekocht worden 

zou dit een oplossing zijn voor dit gemengd gebruik. 



Op vandaag mogen de ruiters over het ganse traject gebruik maken van het fietspad. Het 

inrichtingsplan voorziet echter enkel in gescheiden fiets- en ruiterpaden. Enkel in het deel 

tussen de Raaptorfstraat en de Okkerdries (800m) is er de mogelijkheid om een vrijliggend 

ruiterpad naast het fietspad te voorzien. Hieronder een weergave van het alternatief 

voorstel (hoofdzakelijk langs landelijke wegen) voor de ruiters.  

 

In dit deel van de Trimaarzate zijn ook enkele bloemrijke bermen te vinden die best 

gespaard worden tijdens de werken. Het inrichtingsplan houd hier rekening mee door geen 

inrichtingen te voorzien op deze bermen behalve het aanplanten van enkele verspreid 

staande bomen. 



 

 

De laatste 375m van deel 1 zijn is eigendom van de gemeente Zwevegem. Het 

inrichtingsplan stelt voor om in overleg te gaan met de gemeente om dit deel ook aan te 

kopen. Dan kan er een inrichting gebeuren van het inrijpunt aan de Bossuitstraat. Voor de 

rest zouden de werken vooral bestaan uit het beplanten van de taluds om een holle weg te 

ontwikkelen. 

 

 

 



Deel 2: Poeldries – Sint-Denijs 

Lengte: 2,22km 

Gemiddelde breedte: 16m 

Over de ganse lengte bestemming parkgebied volgens gewestplan en ten noorden 

geflankeerd door een deel ontginningsgebied (Imog) en landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied. Ten zuiden enkel agrarisch gebied met zicht op het kasteel van Bossuit. Deel 2 

eindigt in een lintvormige uitloper van het wat hoger gelegen dorp Sint-Denijs. Open 

kouterlandschappen met weinig KLE’s kenmerken de omgeving. 

 

 

Dit deel van het fietspad bestaat momenteel uit een gedegradeerde half verharding (soort 

gebonden dolomiet) met veel putten en doorgroeit met bermvegetatie. Aan de noordzijde 

van het fietspad loopt een ruiterpad dat plaatselijk ook uit een soort half verharding bestaat.  



  

Hier voorziet het inrichtingsplan in een heraanleg in ternair zand en 2,5m breed zonder 

kantopsluiting (foto referentie Kezelbergroute). 

 

In dit deel van de Trimaarzate voorziet het inrichtingsplan weinig nieuwe aanplantingen 

(vooral tussen de Bouvriestraat en het nieuwe rustpunt net voor Sint-Denijs) gezien het 

uitgesproken open landschap een habitat biedt aan verschillende soorten akkervogels die 

elders in Vlaanderen het moeilijk te verduren hebben net vanwege de versnippering van het 

landschap. Hier loopt ook een akkervogelproject in samenwerking met lokale landbouwers 

en vrijwilligers van Natuurpunt en met als doel uiteindelijk een zoekzone te worden voor de 

VLM om BO voor akkervogels aan te bieden. Waar er wordt ingezaaid i.f.v. akkervogels 

voorziet het inrichtingsplan geen nieuwe grachten of andere afbakeningen gezien de in te 

zaaien percelen mee worden bewerkt met het aanpalende akker.  

 

 



   

Ruiters kunnen wel gebruik maken van de berm aan de andere kant van het fietspad tussen 

de Poeldries en het rustpunt net voor de Helkijnstraat (1,9km). Gezien het ruiterpad af en 

toe nogal dicht tegen het fietspad loopt voorziet het inrichtingsplan in een haag als fysieke 

scheiding waar nodig geacht. 

 

De Provinciale “Mortagne wandelroute” en het “Land van Mortagne wandelnetwerk” is hier 

alom aanwezig (zie recreatiekaart helemaal bovenaan). Het spreekt voor zich dat wandelaars 

welkom zijn op het nieuw aan te leggen fiets- en wandelpad. 

Af en toe zijn er stroken waar de landbouwer over de zate rijdt om een perceel te bereiken 

met landbouwvoertuigen. Dit is zeker niet gewenst en er dient te worden onderzocht of er 

geen alternatieve manier bestaat om deze percelen te bereiken! Enkel indien er geen 

alternatieven blijken te zijn kan bekeken worden wat de beste manier is om dit toe te laten. 



Net voor de kruising met de Helkijnstraat werd recent een rustpunt ingericht d.m.v. de 

plaatsing van een betonnen kunstwerk in de huisstijl van de groene assen van de Provincie 

West-Vlaanderen. Net naast dit rustpunt wordt op heden een perceel ingezaaid door een 

plaatselijke landbouwer met vogelvoedselgewassen i.k.v. het akkervogelproject. Het zou een 

meerwaarde betekenen indien dit perceel kan worden aangekocht. 

  

Net voor de Helkijnstraat is de zate nog slechts zo’n 5m breed en langs weerszijden 

ingesloten door hagen. Gezien dit net voldoende is voor de maaimachines om door te 

kunnen is het niet mogelijk om de kruising met de Helkijnstraat in te richten volgens de 

principes van de Groene assen (o.a. mijlpaal). Desnoods zal zelfs langs 1 zijde de haag 

gerooid moeten worden. 

 

 

 

 

 

 



Deel 3: Sint–Denijs  - Ijzeren Bareel 

Lengte: 3,8km 

Gemiddelde breedte: 16m 

Over de ganse lengte bestemming parkgebied volgens gewestplan en ten noorden 

geflankeerd door landschappelijk waardevol agrarisch gebied met zicht op Kooigem bos. Ten 

zuiden enkel agrarisch gebied met zicht op het kasteel van Spiere en bijhorend 

natuurgebied. Deel 3 begint op het stationsplein van Sint-Denijs en eindigt in de 

industriezone van de Ijzeren Bareel op de grens met Wallonië. Open kouterlandschappen 

met verspreide bosjes en hoevegebouwen kenmerken de omgeving. 

 

 

Het stationspleintje van Sint-Denijs was al onderwerp van een voorontwerp opgemaakt door 

een studiebureau i.k.v. het wedstrijdproject van Leiedal “lelijke plekjes”. Het is de bedoeling 

om dit concept te verfijnen en om te gebruiken in het inrichtingsplan. We wensen een open 

plein te verkrijgen met perrons langs het fietstraject. Het pleintje mag een eigen karakter 

krijgen waarbij de toegangsweg naar het achterliggende bedrijf een uitdaging wordt om te 

integreren in het pleinconcept (verder uit te werken door MiNaWa). 



 

Vanaf het stationspleintje (of vanaf de toegang via het nieuwe bedrijventerrein, afhankelijk 

van het pleinconcept) kunnen ruiters, maar ook menners gebruik maken van de berm gezien 

er hier een recht van doorgang aanwezig is. Het inrichtingsplan voorziet de mogelijkheid 

voor menners en ruiters om 2,3km vanaf het Oud Stationsplein Sint-Denijs tot de Pijpestraat 

op de grens met Spiere de bedding te gebruiken. Dit dient echter nog in detail bekeken te 

worden! 

 

 

 

 

 



Ter hoogte van de kruising met de Makebekestraat liggen enkele geïsoleerde langwerpige 

percelen die moeilijk bewerkbaar zijn en die een grote meerwaarde kunnen betekenen voor 

de Trimaarzate. Het inrichtingsplan stelt voor om deze percelen aan te kopen indien de 

eigenaar hiertoe bereid is.  

 

Tussen de Hellestraat en de Pijpestraat ligt een toegangsweg naar achterliggende percelen. 

Een deel van deze uitbatingsweg is op vandaag een gracht i.p.v. een toegangsweg. De 

percelen worden bereikt via het fietspad. Deze uitbatingsweg dient terug te worden gebruikt 

om de percelen te bereiken (dempen gracht) en wordt te koop aangeboden. Ook indien deze 

weg niet verkocht wordt zal deze ingericht worden als toegangsweg voor de achterliggende 

percelen en mag er niet meer op de bedding gereden worden! 

 

 

 

Aan de Jacquetbosstraat start een uitbatingsweg die even verderop richting Sint-Denijs 

samenkomt met de spoorwegzate. Het inrichtingsplan voorziet  in het medegebruik van de 

berm aan de noordzijde vanaf deze uitbatingsweg tot aan de Grote Spierebeek om alle 

percelen en het kunstwerk aan de Grote Spierebeek te ontsluiten. Dit gebeurt door het 

voorzien van kokers in de nieuwe langsgrachten op die punten waar toegang tot de percelen 

verleend wordt. Ter hoogte van de kruising met de Jacquetbosstraat is een deel van de 

bedding op vandaag ingericht als parking en toegang tot een garagepoort. 


