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Wandelen op de natte rand 
van het Drongengoedbos

Stap langs meersen, over de cuesta en doorheen het Drongen-
goedbos. Deze wandeling biedt je een rijke afwisseling aan land-
schappen tussen het Drongengoed en het Kanaal Gent-Brugge. 
Ze start aan het Kattenbos, één van de jongste telgen onder de 
vele Natuurpunt-gebieden die onze regio rijk is.

Het Kattenbos, een 4,5 hectare 
groot moerasbos in het Zegbroek, 
is een gedroomd gebied om tijdens 
het voorjaar te bezoeken. Je vindt 
er naast voorjaarsbloeiers zoals 
slanke sleutelbloem, speenkruid, 
bosanemoon en dotterbloem ook het 
zeldzame muskuskruid. Je kan een 
ooievaarsnestpaal zien in de meersen, 
met vanaf april 2016 hopelijk ook een 
broedend koppel ooievaars.  

Wie stilletjes kan wandelen ontmoet 
er misschien ook wel een ree, vos of 
houtsnip.

Start
Natuurpunt-natuurgebied Kattenbos, 
Varenstraat, Ursel (Knesselare), aan het 
Natuurpunt-infobord aan je linkerzijde  
200 meter na het inrijden van de Varen- 
straat (GPS: N 51.118999, E 3.466088)
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Bereikbaarheid
• Uit de richting van Eeklo: richting 

Ursel rijden, na de dorpskern de N499 
(Middelweg) volgen tot je aan je 
linkerkant de Varenstraat ziet (tweede 
straat  links voorbij het dorp van Ursel).

• Uit de richting van Aalter: op de N44 
bij Aalterbrug de N499 richting Ursel 
nemen en dan is de Varenstraat de 
vierde straat aan je rechterkant.

Wandelroute

Afstand: 9,4 km (kan 1 km worden 
ingekort) of 11 km inclusief exploratiepad

Bewegwijzering:
• Routenummers van het Wandelnetwerk 

Meetjeslandse Bossen (knooppunten: 
78-77-76-75-81-80-79)

• Natuurpunt-pijlen in het nieuw stukje 
natuur ’Kattenbos’ (een pas aangelegd 
exploratiepad en enige bruggetjes 
brengen je langs een 700 meter lange 
lus door het moerasbroekbos)

Meeneemtips
• Laarzen of waterdicht schoeisel  

(vooral in het Kattenbos)

• Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen 
(te koop voor 6 euro in ons  
NPM-secretariaat in Eeklo,  
in de Drongengoedhoeve en  
bij toeristische diensten -  
zie www.toerismemeetjesland.be)

Met wat geluk zie je een kleine zilverreiger aan de waterbuffer (foto: Ludo Goossens)

Het exploratiepad is bewegwijzerd met Natuurpunt-pijlen (foto: Johan Van Opstaele)
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STREK DE BENEN

Beschrijving van de route

Voorbij knooppunt 77  ga je richting 
knooppunt 76  en voor je het Koningsbos 
binnen schrijdt, zie je een monument 
dat herinnert aan het eerste vliegveld 
dat hier werd aangelegd en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in gebruik was. Bij 
de beklimming van de steile helling van 
de cuesta kan je even verpozen bij een 
tiental infoborden die actie op het oude 
vliegveld in herinnering brengen.

Voorbij knooppunt 76  ga je richting 
knooppunt 75  en wandel je langs een 
doorsteek door bos en veld boven op 
de cuesta. Hier begeef je je op militair 
domein, dat pas eind 2015 bij het 
uitwerken van het wandelnetwerk werd 
opengesteld.

Na knooppunt 75  daal je de cuesta via 
de Ganzenkleit af richting knooppunt 81 . 
Het cuestafront is zeer duidelijk in het 
landschap op te merken.

Je volgt links de Varenstraat als je met 
je gezicht naar het Kattenbos kijkt. 
Aangekomen in de Middelweg vind je 
het eerste wandelnetwerkpaaltje met 
aanduiding richting knooppunt 78 . 
Ga verder tot dat knooppunt. Wees 
voorzichtig bij het oversteken van de 
drukke Middenweg. Je wandelt langs 
het gehuchtje Wessegem en passeert 
aan je linkerzijde een recent aangelegde 
waterbuffer waar je met wat geluk kleine 
zilverreiger, witgatje en watersnip kan 
aantreffen.

Aangekomen bij knooppunt 78  ga je 
richting knooppunt 77 . Hier heb je 
een mooi uitzicht op de bossen op de 
cuesta Oedelem-Zomergem, een uitloper 
van het Drongengoedbos. Die cuesta 
wordt gevormd door de steile rand, het 
cuestafront, van de dagzomende dikke 
kleilaag waarop het Drongengoed en 
Maldegemveld groeien en bloeien.

Het mannetje van het oranjetipje heeft oranje vleugeltippen (foto: Filip Van den Bossche)

Zoek de watersnip in het Zegbroek (foto: Ludo Goossens)
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STREK DE BENEN

Voorbij knooppunt 81  ga je richting 
knooppunt 80  en beland je na het 
oversteken van de Middelweg (opgepast 
voor het verkeer!) in de Saluinstraat. 
Je maakt nu een rondje rond de 
meersen van het Natuurpunt-gebied 
Zegbroek dat je aan je rechterkant 
kan bewonderen. Dit is terecht het 
hoogtepunt van de wandeling. Als je 
goed speurt, kan je vanaf de Saluinstraat 
de ooievaarsnestpaal in het midden van 
de meersen zien staan.

Aangekomen bij knooppunt 80  ga je 
richting knooppunt 79  en volg je de 
Vrekkemstraat. Met hun 43 hectare zijn 
de waterzieke meersen van het Zegbroek 
een belangrijke waterbuffer voor het 
overvloedige water dat bij regenweer 
van de cuesta afloopt richting het Kanaal 
Gent-Brugge. De watersnip is er een veel 
en graag geziene vogel. Er groeit nog 
behoorlijk wat pijptorkruid. Ga op de 
pinksterbloemen in het voorjaar op zoek 
naar het oranjetipje, een vlindertje dat 
familie is van de koolwitjes.

Wil je het traject inkorten, dan neem je 
vóór knooppunt 79  aan de rechterkant 
de straat Hoeksken en dan weer rechtsaf 
de Varenstraat. Dan mis je wel de 
Driesbeek, één van de vijf beekjes die 
in het Drongengoed ontspringen. De 
Driesbeek mag gerekend worden tot één 
van de ecologisch meest waardevolle 
beken van de streek. Naast stekelbaarsjes 
komt hier ook het beschermd bermpje 
voor. Dit tien centimeter lange 
visje behoort tot de familie van de 
modderkruipers en is vooral ’s nachts 
actief op zoek naar kleine wormpjes en 
insecten. Overdag zit hij verscholen onder 
stenen en tussen waterplanten.

Aangekomen bij knooppunt 79  ga 
je terug richting knooppunt 78 . Je 
volgt nu de Varenstraat tot je terug 
bij het startpunt, het Kattenbos, bent 
aangekomen. Heb je het avontuurlijke 
exploratiepad doorheen het Kattenbos 
nog niet bezocht? Het is een mooie 
afsluiter van je wandeling.

De driedoornige stekelbaars (foto: Ludo Goossens)
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In de buurt

Bezoeken:
Als je van knooppunt 78  naar knooppunt  
5  wandelt of rijdt, passeer je de 

Pieterdriesmolen of de ‘Toatse Meuln’. 
Het is de oudste nog bestaande houten 
windmolen uit de streek. Elke tweede 
en vierde zondag van de maand draait 
hij, kan je bij de (aspirant-)molenaar 
een woordje uitleg krijgen en bloem 
kopen. Op datzelfde traject (dus van 
knooppunt 78  naar knooppunt 5 ) vind 
je de Kinderboerderij ‘den Driepikkel’, 
een leuke stop als je dorst hebt of met 
kinderen op stap bent.

Eten en drinken:

A  Landschapsinfocentrum en 
cafetaria Drongengoedhoeve, 
Drongengoedweg 9,  
9910 Ursel (Knesselare)

B  Café ’t Jagershof, Drongengoedweg 
11, 9910 Ursel (Knesselare)

C  Café ’t Dorp, Urseldorp 3,  
9910 Ursel (Knesselare)

D  Café den Overzet (langs het 
kanaal), Oostmolen-Noord 5,  
9880 Aalter

E  Restaurant-Tearoom  
Villa Maria, Eekloseweg 31,  
9910 Ursel (Knesselare)

F  Kinderboerderij den Driepikkel, 
Aardenburgseheerweg, 9910 
Knesselare

Steun het Kattenbos 
en Zegbroek
Dankzij jouw steun kan dit natuurgebied 
verder ontwikkeld en beschermd worden. 
Je krijgt een fiscaal attest vanaf een bedrag 
van 40 euro, waarmee je tot 40% van het 
bedrag kan terugkrijgen via je belastingen. 

Overschrijven kan op rekeningnummer  
BE56 2930 2120 7588 (BIC: GEBABEBB) 
van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11, 
2800 Mechelen, met vermelding van 
‘projectnr. 6255 Zegbroek’.

Bezoek ook eens de Pietendriesmolen (foto: Ludo Goossens)

Sleutelbloem, het gele goud  (foto: Ludo Goossens)
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Verder lezen

www.NPMeetjesland.be/natuurgebieden/zegbroek-kattenbos
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be
www.toerismemeetjesland.be Daniel Acke en Steven Degraer


