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HET MOLENBEEKPARK 

Groen landschapspark in de schaduw van de dorpskerk van Melsele 

 

1. Situering  
 

Op  de stafkaart van “St. Gillis Waas – Beveren” nr 15 (1-2) van het Nationaal Geografisch 

instituut 1/20.000 van het jaar 2000, zien we ten zuidoosten van de dorpskern van Melsele 

een groen gebied. 

Dit gebied situeert zich ten zuiden van de N70 (Grote Baan) en ten oosten van de 

Spoorweglaan.  

Ten zuiden van dit groen gebied zien we de bebouwing ven de zijstraten van de 

Spoorweglaan en de Pauwstraat.  

Grote delen van het gebied zijn ingekleurd als weiland met populierenbegroeiing en 

permanent hooiland.  

De Molenbeek stroomt door het landschapspark op een hoogte van 6 meter boven de 

zeespiegel. 

Vanaf haar oorsprong heeft ze daar een verval van 6 meter, later meer hierover.  

 

2. De Molenbeek 

De Molenbeek heeft haar oorsprong ten noordoosten van Puiput ongeveer op 12m hoogte 

en ten zuiden van het Schaliënhuis. Ze wordt gevoed door afwateringsgrachten vanuit de 

buurt van Haasdonk.  

Daar heet de beek “Molenbeek” maar in de richting van “Beekmolen” verandert de naam 

in “Melselebeek”. 

In het landschapspark mondt de “Nieuwe Molenbeek” uit in de Molenbeek. 

De Nieuwe Molenbeek ontspringt in de omgeving van kasteel Cortewalle aan de rand van 

het centrum van Beveren. 

De Molenbeek vloeit onder de N70 en het klooster en dus vandaar ook de naam 

“Kloosterbeek” in de volksmond.  
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Ze stroomt in noordelijke richting verder om uit te monden in de watergang van de 

expresweg om zo verder via het Groot Rietveld Kallo naar de Schelde te vloeien.  

De beek is ter hoogte van de expresweg matig tot zwaar verontreinigd. Hoe het is gesteld 

met de waterkwaliteit beneden de N70/Melsele weten we niet. Wellicht is het zinvol om 

dit in de toekomst te onderzoeken. 

 

3. Het landschapspark Molenbeek 

Elke gemeente heeft te maken met boscompensatie. Dat betekent dat er voor het 

verdwijnen van bomen of bosgebied, er ter compensatie andere bomen moeten worden 

aangeplant. Men kan ook bijdragen in een boscompensatiefonds maar de gemeente 

Beveren koos er voor om zelf nieuwe aanplant op het eigen grondgebied te realiseren. Dat 

gebeurt onder de vorm van realisaties van geboortebossen. Het principe is dat een kind dat 

wordt geboren in een bepaald jaar, het jaar daarop een eigen boom krijgt in het nieuwe 

geboortebos. Het is de bedoeling dat deze geboortebossen aangename en toegankelijke 

speel- en groenplekken worden. 

Ter compensatie bestaan verschillende factoren. Voor een inheems loofbos is dat factor 2, 

voor een naaldbos factor 1, voor een gemengd bos factor 1.5. Voor een Europees habitat 

gebied is de compensatiefactor zelfs factor 3. Alle informatie is te vinden op de website 

van het Agentschap van Natuur en Bos.  

In het landschapspark Molenbeek is 3 hectaren omgezet naar bos (voor kindjes geboren in 

2013).  

Het Molenbeekpark wil als landschapspark ruimte bieden aan mensen om dicht bij huis 

natuur te “beleven”. Ook scholen zijn via o.a. natuurouders vragende partij om een 

aanbod te krijgen voor kinderen in klasverband. 

Hoe ziet het landschapspark er concreet uit? 

Hierbij een plannetje en enkele foto’s. 
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Geboortebos 2013 
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Populierenrij met tonderzwammen 
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Molenbeek vlakbij de dorpskern van Melsele 
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Sunhive (zonnenest) voor bijen 

 

Wat vinden we in het Molenbeekpark? 

Ten noorden aan de Grote Baan staan rijen Notelaars. De populieren die er voorheen 

stonden zijn gekapt. Er werd door de provincie Oost-Vlaanderen een studie besteld om te 

bekijken of er - en indien positief - welke nieuwe aanplant best gebeurt.  

Er is een infohut gebouwd (aan de Grote Baan) waar nog de nodige informatie over het 

park moet worden aangebracht.  

Westelijk zien we een hoogstamfruit boomgaard. Daarbij zijn “betekenisvolle” rassen 

aangeplant die vroeger in Melsele en omgeving aanwezig waren en dus een verleden 

hebben in onze regio.  

De Molenbeek en de Nieuwe Molenbeek zijn de twee beken die het landschapspark een 

dimensie “meer” geven omdat er een heuse beekvallei ontstaat en in stand wordt 

gehouden.  

Er is 3 ha bos aangeplant onder de vorm een geboortebos. Een poel en enkele bruggetjes 

zorgen voor een leuk uitzicht en grotere belevingswaarde om al wandelend rustig het 

gebied te verkennen. 
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Naast de Ponjaardwegel in het geboortebos staat een “sun hive” waar de Beverse imkers 

bijen kunnen huisvesten en bezoekers de kans geven om alles te weten te komen over het 

leven van de bijen.  

Er zijn enkele bufferbekkens aangelegd om de nieuwe wijken in de buurt droog te houden.  

De eenvoudige maar zeer degelijke speeltuin is een meerwaarde voor jonge kindjes. 

 

4. De toekomst van het Molenbeekpark 

Visie: 

Als we de toekomst en de verdere ontwikkeling van een gebied willen bespreken en 

bepalen is het noodzakelijk om vooreerst een degelijke visie te ontwikkelen en ook dito 

beheerplan. Wat willen wij als Natuurpunt Waasland Kern Beveren en wat wil het 

gemeentebestuur en andere partners met dit mooie gebied met veel potentieel? 

Het is goed gelegen op vlak van bereikbaarheid. Dicht bij de dorpskern van Melsele en vlak 

bij nieuwe woonkernen.  

Wat verstaan we onder landschapspark? 

Het is een park dat niet (te) kunstmatig overkomt maar de wandelaar echt het gevoel 

geeft dat hij in een natuurlijke landschappelijke omgeving vertoeft.  

Verlichting en andere artificiële elementen zoals wegwijzers “onnatuurlijke banken” en 

verharde wegen zijn zeker uit den boze.  

Wat met de overstromings- en waterbergingscapaciteit? Wat met het mooie valleiaspect? 

Het zijn heel wat vragen die op te nemen zijn met de diensten en het schepencollege van 

de gemeente Beveren… Wordt vervolgd. 

 

5. Algemeen besluit 

Het landschapspark Molenbeek is een gebied van 5 ha groot met enorm veel potentieel. 

Het is waardevol op het vlak van flora en fauna. De grote troef is dat het dicht bij het 

centrum van Melsele ligt en dus voor inwoners en scholen heel veel mogelijkheden biedt.  

Maar… wat zijn de verdere plannen van het gemeentebestuur in het kader van een goed 

natuurbeheer van dit waardevolle stukje groen om te koesteren? 

 

Richard Timmerman  

Ondervoorzitter Natuurpunt Waasland, lid van de kern Beveren en natuurgids 

Met dank aan Christa Maes van de dienst Natuurontwikkeling van de gemeente Beveren 

voor het ter beschikking stellen van teksten en kaarten.  



 

10 
 

 


