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Op stap door een veldgebied
(foto: Koen Martens)

Het Ganzeveld, de Kraenepoel en de Markettebossen zijn
typische relicten van het Bulskampveldgebied. Het woord ‘veld’
geeft aan dat het landschap hier vroeger open was, met vooral
heide en struikgewas.
Het Bulskampveldgebied was een
uitgestrekt gebied van ruim 10.000
hectare ten zuiden van Brugge tot in
Aalter, dat tot in de 17de eeuw voor
ongeveer 70% uit ‘woeste’ gronden
bestond. Woest, want de bodem was
te schraal en de middelen waren te
beperkt om de heide te ontginnen. Ten
tijde van Napoleon begon een eerste
ontginningsperiode. De heide werd
ingedeeld in grote blokken, omgeven
door dreven van voornamelijk beuk.
De blokken zelf werden beplant met
naaldhout.
Enkele jaren terug kocht Natuurpunt zo’n
35 hectare aan in het Ganzeveld, een
gevarieerd bosgebied, en ondertussen is
daar nog 11 hectare bijgekomen. Door
een gericht beheer versterkt Natuurpunt
de natuurwaarden in het Ganzeveld.
Op de wandeling kan je de resultaten
al duidelijk zien. Centraal in het gebied

vind je een zeer mooi heideterrein. In de
centrale dreef werden beuken aangeplant.
Op die manier hoopt Natuurpunt ook op
langere termijn historisch en ecologische
waardevolle beukendreven kansen te
kunnen geven. Aan de rand van het bos
werden bosranden aangeplant met een
gevarieerde mengeling van streekeigen
struiken. De komende jaren zal ook voor
6 hectare nieuw bos gezorgd worden.

Start
De wandeling start aan de ingang van
het natuurgebied Ganzeveld in de
Prinsenstraat in Aalter (coördinaten:
51°4’8.65’’N, 3°28’1.83’’O). Je kan de
auto parkeren langs de Prinsenstraat.

Bereikbaarheid

vanaf afrit Aalter van de E40 richting
Lotenhulle (Steenweg-op-Deinze). Aan
de Prinsenstraat sla je linksaf. Je rijdt
door tot je bijna aan de E40 bent. Aan
je linkerzijde zie je het infobord van het
Ganzeveld.

Wandelroute
Afstand: ongeveer 8 km, je kan daarna
nog 1 of 2 km extra wandelen in het
Ganzeveld zelf.
Bewegwijzering: er is (nog) geen
wandelnetwerk in de buurt. Je gebruikt
dus best de beschrijving en het kaartje
in dit artikel. Het pad in het Ganzeveld is
bewegwijzerd met rode pijlen.

Meeneemtips
Voor de wandeling die grotendeels langs
geasfalteerde wegen loopt, zijn goede
stapschoenen voldoende. Een verrekijker
is handig om aan de Kraenepoel (er is
een kijkwand) en op andere plaatsen
onderweg vogels te bekijken.

Het startpunt ligt tussen knooppunt 6
en 7 van het fietsnetwerk Meetjesland.
Met de auto is de makkelijkste weg
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Beschrijving
van de route

Oude Ge

ntweg

1 Je start aan het infobord ‘Ganzeveld’
van Natuurpunt. Laat het natuurgebied
zelf even links liggen (of neem eerst
een kijkje en volg de bewegwijzerde
wandellus) en volg de Prinsenstraat in
noordoostelijke richting. Steek via de
Lotenhullestraat de autosnelweg over.

Kraenepoel

2 Als je van op de brug richting Brugge
kijkt, zie je aan de linkerzijde van de
autosnelweg 2 hectare nieuw bos, recent
door Natuurpunt gerealiseerd (zie ook
p.29).
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Amfibieëntunnel in de Lotenhullestraat (foto: Ludo Goossens)
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De Kraenepoel is de laatste van de
tientallen vijvers waarmee in de
middeleeuwen het Bulskampveld bezaaid
was. Tot na de Tweede Wereldoorlog bleef
hij in gebruik als visteeltvijver, waardoor
zich een merkwaardige flora kon
ontwikkelen die goed leek op die van de
Kempense vennen. Maar als gevolg van
een slechte waterkwaliteit verdwenen veel
van de bijzondere soorten. De voorbije
jaren werden al heel wat initiatieven
genomen om de waardevolle vijver
te herstellen. Zeldzame soorten zoals
moerashertshooi, pilvaren, naaldwaterbies
en gesteeld glaskroos kwamen terug
of breidden zich uit. De waterkwaliteit
blijft echter onvoldoende om deze

lter

E40
G

Je herkent de smient aan de korte, grijze snavel.
De mannetjes hebben een rode kop met gelige vlek tussen de ogen.
Men noemt ze ook wel ‘fluiteend’ omwille van hun ‘pieuw’ roep.
(foto: Ludo Goossens)
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De brug over laat je twee straatjes
(Bosvijverdreef en Kraenepoelpad) links
liggen. Je bereikt al snel de Kraenepoel.
Een goede mogelijkheid om van de
Kraenepoel te genieten is het wandelpad
links nemen (voorbij het klappoortje).
Na een goeie 100 meter bereik je een
kijkwand met zicht op de Kraenepoel. 3

hu
lle
st

raa

t

5

ms

tra

at

kes
sbe
n
a
H

ulles
traa
t

STREK DE BENEN

Lote
nh

merk je een recent gekapt perceel van
de Markettebossen. Er werd geopteerd
voor heraanplant met louter populier.
Een meer gevarieerde en streekeigen
soortkeuze was ecologisch waardevoller
geweest.
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5 Midden in de Kraenepoel ligt een
dam. Die dam vormt de scheiding tussen
de zuidelijke helft die eigendom is van
het Agentschap van Natuur en Bos
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Dubbelloof (foto: Hugo Vermeren)
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en de gemeente Aalter, en tussen het
privaat gedeelte. Iets verder zie je Villa
Kraenepoel, een grote villa die in 1902
werd opgetrokken op een verhevenheid,
met uitzicht op de Kranepoel.
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6 Iets verder sla je rechtsaf
Waggebrug in. Ook langs deze weg
vind je een mooie beukendreef. Het
damvormig drevenpatroon is een
typisch landschapskenmerk van het
Bulskampveldgebied en bijgevolg ook van
de Markettebossen.
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bewegwijzerde
wandellus in
het Ganzeveld
(2 km)
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0

250

500m

Deze dreven werden aangelegd bij de
ontginning van het gebied. Veel van
deze dreven hebben ondertussen een
respectabele leeftijd. Voor onder meer
de zwarte specht zijn oudere beuken
zeer belangrijk. Ook voor vleermuizen
zijn de dreven zeer belangrijk. Deze
Markettebossen zijn volledig privéeigendom. Links en rechts zie je enkele
mooie dreven die jammer genoeg niet
openbaar toegankelijk zijn.

soorten echt te zien uitbreiden of voor
zeldzamere soorten zoals waterlobelia.
Vanuit de kijkhut heb je een mooi zicht
op het eiland. Blauwe reiger, aalscholver,
slobeend, wintertaling, kuifeend,
smient,… zijn hier frequent waar te
nemen. Ook de exoten Canadese gans en
nijlgans zal je ongetwijfeld opmerken.
Keer terug naar de Lotenhullestraat (wel
een drukke rijbaan, dus opletten!) en kijk
eens even naar beneden.
4 Je ziet enkele tunneltjes onder de
weg om padden tijdens hun trek na de
winterslaap veilig naar deze vijver te
leiden en omgekeerd. Aan je rechterkant

Een mooi stukje landschap vlakbij de Markettebossen (foto: Koen Martens)
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Merk langs de kant van de weg de vele
varens op, waarvan het dubbelloof wel de
opvallendste verschijning is.

7 Op het eind van deze straat
neem je rechts en kom je zo in de
Weitingstraat. Links van je ligt een open,
landschappelijk mooi gebied. Knolwilgen,
solitaire eiken en bomenrijen vormen
een mooi geheel met het open gebied.
Op vele plaatsen verdwenen deze kleine
landschapselementen de voorbije jaren.
Hier blijven ze een lust voor het oog,
maar ook voor dieren zoals steenuilen en
vleermuizen.
Aan je linkerzijde kan je een rietveld zien
liggen dat dienst doet als kleinschalige
waterzuiveringsinstallatie. Dit rietveld
zorgt voor de zuivering van het afvalwater
van ruim 30 woningen in de buurt. Iets
verder passeer je een bosje van vooral
grove den, met helaas ook heel wat
Amerikaanse vogelkers (beter bekend al
‘vogelpest’).
8 Even verder draai je rechts mee met
de weg (dus niet links de Markettestraat

nemen). Vooraleer terug de autoweg over
te steken, zie je langs beide zijden van
de weg een mooie rij bomen en struiken
van (ditmaal inheemse) vogelkers,
acacia, esdoorn, hazelaar, es en af en toe
zomereik.
9 Na de drukke autosnelweg te hebben
gekruist, neem je rechts een asfaltwegje,
de Hansbekestraat, dat vrij vlug overgaat
tot een kiezelpad (dus half verhard). 10
Iets verderop loopt dit pad parallel met
de autosnelweg. Draai iets verderop een
stukje links mee. Je passeert zowel op de
rechter- als linkerzijde een woning.
11 Daarna kom je aan een kruispunt
met aan de rechterkant een groen hek.
Je gaat door dit hek en zo kom je in
een nieuw stukje natuurgebied van
Natuurpunt. Volgen het pad. De hoge
grassen die je hier ziet, zijn voornamelijk
pijpenstrootje. Deze soort wijst er op dat
hier in het verleden heide groeide. Je
kan in dit bos ook salomonszegel vinden.
Aan je rechterzijde kan je ook enkele zeer
oude naaldbomen bewonderen.

12 Als snel kom je op een nieuwe
kruising. Sla links af; nu wandel
je langs een zeer mooie dubbele
beukendreef. Rechts ligt een waardevol
elzenbroekbosje. Natuurpunt zal dit natte
bos spontaan laten ontwikkelen. Het bos
aan de linkerzijde is droger.
Hier streeft Natuurpunt op termijn naar
de omvorming tot een structuurrijker
bos. In de dreef kan je in de herfst of bij
vochtig weer veel gele aardappelbovist
vinden, een paddenstoel die hier erg
algemeen is.
13 Je komt nu terug aan een groen hek,
waar je rechts af slaat. Je bent nu terug in
de Hansbekestraat. 14 Iets verderop aan
je linkerkant zie je (ietwat verscholen)
een houten kruis en een infobordje staan:
Veronica’s kruis. De legende zegt dat hier
in 1734 een 21-jarig meisje vermoord
zou zijn door twee Franse soldaten. Haar
verloofde Eduard die haar vergezelde,
overleefde het voorval maar overleed
aan het einde van de begrafenis van zijn
geliefde. Ter nagedachtenis aan hen werd
door de pastoor een kruis opgericht.

Aan de overzijde zie je een oude hoeve
(paardenstallen) uit dezelfde periode
(1736). Geniet van de mooie haag van
meidoorn en liguster, die even verder
helaas verdergaat in de biologisch minder
waardevolle laurierkers en levensboom.
15 Op het einde van de Hansbekestraat
neem je rechts de Prinsenstraat en je
belandt zo via de B&B ‘Little Princess’
terug aan het vertrekpunt Ganzeveld.

Steun natuurgebied
het Ganzeveld
Natuurpunt koopt en herstelt natuur,
zodat iedereen ervan kan genieten.
Dat kan alleen dankzij jouw steun. Je
ontvangt een fiscaal attest voor giften
vanaf 40 euro, waarmee je ongeveer
30% van het gestorte bedrag terugkrijgt
via je belastingen. Doe je gift op
rekeningnummer
BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt,
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen.
Vergeet niet te vermelden
‘gift projectnr. 6687 Ganzeveld’.

1 Hier heb je de keuze om, als je dit
nog niet hebt gedaan, als orgelpunt
de rode bewegwijzerde wandeling van
Natuurpunt te doen. Je vindt er een
afwisseling van zomereik, ruwe berk,
grove den en ander loof- en naaldhout.
De struik- en kruidlaag bestaat onder
meer uit sporkehout, hulst, lijsterbes,
hazelaar, kamperfoelie, bochtige smele
(van de grassenfamilie) en pilzegge.
Er is ook een open plek waar naast
pijpenstrootje, tormentil, hertshooi
en brem de struikheide opnieuw een
prominente plaats heeft gekregen. Met
wat geluk krijg je er de zwarte specht, de
boomkruiper, de buizerd of misschien wel
een wespendief te zien.
Daniel Acke, in samenwerking met Natuurpunt Aalter

(foto: Filip Santens)

Verder lezen
www.NPMeetjesland.be/natuurgebieden/ganzeveld en www.NPMeetjesland.be/natuurgebieden/kraenepoel-en-markettebossen
Neem deel aan onze activiteiten en werkdagen in het Ganzeveld: www.natuurpuntaalter.be
Haal de gratis wandelfolder van het Ganzeveld op in ons secretariaat in Eeklo of bij één van de vrijwilligers van Natuurpunt Aalter.
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