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Een aankoop om U tegen te zeggen, dat is het Eikenbos. Het is 
één van de pareltjes binnen het zoekgebied voor natuurgebied 
de Keigatbossen die te wachten liggen op een betere toekomst. 
Het terrein van ruim 9 hectare werd onlangs eigendom van 
Natuurpunt. Natuurpunt Zomergem neemt het beheer op zich, 
een bijkomende uitdaging naast de drie andere terreinen in het 
Keigatbos die de afdeling al in beheer heeft.

Het gebied situeert zich in het noordelijke 
deel van het bossencomplex Keigatbos. 
Dat de aankoop van dit blok nog heel 
wat (natuur)potentieel in zich heeft 
zou je niet verwachten als je de Sint-
Jansstraat in Oostwinkel passeert. 
Het terrein ligt immers verscholen 

achter de populieren aan de straatkant 
en een dennenaanplant. Achter dat 
groene gordijn zit een prachtig oud bos 
verscholen met karaktervolle oude eiken 
en majestueuze beuken. Het gebied 
bestaat uit drie grote blokken die er elk 
anders uit zien.

Op de Ferrariskaart uit 1777 staat het hele 
gebied trouwens ingetekend als ‘bos met 
hoogstam’. Uit verder kaartonderzoek 
blijkt dat dit perceel permanent bos is 
gebleven en dus gaat het om een oud bos. 
Via nader onderzoek hopen we dan ook de 
typische oude bosplanten hier nog aan te 
treffen.

De stoof in?
De toegangsweg tot het gebied bestaat 
uit een dreef die je een mooie inkijk 
geeft in het gebied. De opgeschoten 
kastanjestoven langsheen de dreef 
willen we terug omvormen naar hakhout. 
‘Stoven’ zijn een soort knotvorm laag 
tegen de grond. Vroeger werden ze goed 
onderhouden omdat men dan elk jaar 
over gerief- en brandhout beschikte. Om 
de zoveel jaar werden ze tot op de grond 
terug gezaagd en schoten ze opnieuw op.
We denken er ook aan om langs de 
buitenzijde van de dreef terug beuken 
aan te planten om de eigenheid van het 
typische drevenpatroon te herstellen.

Hoog en droog
Het bos zelf is iets moeilijker toegankelijk 
dan eerst verwacht, vanwege de 
rabattenstructuur. De vrij hoge rabatten 
(die er uit zien als langwerpige heuveltjes) 
en de daarbij horende diepe greppels 
werden aangelegd om de grond droog 
genoeg te maken, zodat boomsoorten 
als eik en beuk hier konden groeien. Die 
rabatten vind je trouwens ook in Het Leen 
en het Drongengoed.

RESERVATENHOEK

Natuurgebied de Keigat- 
        bossen blijft groeien

Het Eikenbos, een prachtig oud bos met eiken en beuken
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Als je rabatten zegt, dan zeg je ook 
water. En water is er wel degelijk. Ergens 
heel diep in het gebied ontspringt de 
Vijverloop. Die loopt op zijn beurt over in 
de Wagemakersbeek, die dan weer in het 
Schipdonkkanaal uitmondt. De Vijverloop 
snijdt het eerste bosperceel in twee delen. 
Vanwege de grote diepte is de term 
‘snijden’ echt wel het goede woord: het is 
een huzarenstukje om het ander bosdeel 
te bereiken... Gelukkig werd er ooit een 
brugje voorzien.

Gras wordt bos
Op het einde van dit eerste prachtige blok 
dat in totaal zowat 4 hectare groot is, kijk 
je uit op een grasland dat aan drie zijden 
door bos is omzoomd, maar de westelijke 
zijde geeft uit op weide en akkerland. 
Dit grasland wordt over zijn hele lengte 
doormidden gedeeld door diezelfde 
Vijverloop. Gezien het gebied vroeger als 
hooiland werd beheerd, waren we al blij 
om toch enkele interessante grassen op 
de nattere plaatsen aan te treffen. Dat 
dit deel naar bosuitbreiding zal gaan, laat 
geen twijfel. Maar hoe deze oppervlakte 

van 2,5 hectare concreet zal worden 
aangepakt, moet nog worden uitgemaakt 
in de komende periode.

Prikkelend
Om naar het derde perceel te gaan 
moeten we voorlopig nog voorbij een 
prikkeldraadomheining. We komen dan 
in een meer ‘recent’ stukje Keigatbos 
terecht. Het is een donker stuk dennenbos 
van zowat 2,5 hectare waar het moeilijk 
doorkomen is vanwege de bramen die tot 
aan je middel komen. De Vijverloop laat 
zich er dus ook niet zomaar volgen, ook al 
omdat hij niet zoals in de weide kaarsrecht, 
maar meanderend zijn weg door het bos 
heeft gebaand. Dit bosperceel zal in fases 
worden omgevormd naar een gemengd 
bostype, waar zich na dunning van de 
dennenbomen streekeigen loofhout kan 
ontwikkelen.

Aan elkaar knopen
De laatste jaren groeide natuurgebied 
de Keigatbossen uit tot bijna 20 hectare. 
Het werd ook opgenomen in het nieuwe 
wandelnetwerk ‘Meetjeslandse Bossen’ 

Natuurgebied de Keigat- 
        bossen blijft groeien Eén groot 

Keigatbos: 
knoop mee!
Natuurpunt streeft naar een groot 
bosgebied dat zuurstof geeft aan 
de omgeving. Daarom is elke gift 
belangrijk, hoe klein ook. Kleine 
eindjes natuur aan elkaar knopen, 
daar gaat het ons om! Voor een 
gift vanaf 40 euro ontvang je een 
fiscaal attest. Overschrijven kan op 
rekeningnummer BE56 2930 2120 
7588 van Natuurpunt Beheer, 
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, 
met vermelding van ‘projectnr. 
6684 Keigatbos’.

Ontdek het Keigatbos via het 
wandelnetwerk ‘Meetjeslandse 
Bossen’. De kaart kan je in ons 
secretariaat kopen voor 6 euro. 
Meer info over het Keigatbos vind 
je op www.NPMeetjesland.be/
natuurgebieden/keigatbos.

DOE  
MEE

van Toerisme Meetjesland, waardoor je het 
gebied heel gemakkelijk kan verkennen.

Je begrijpt dat het Eikenbos door de beek, 
de bramen en andere obstakels voorlopig 
moeilijk toegankelijk is. In de toekomst 
wordt gewerkt aan een Eikenbos waar 
iedereen kan van genieten. Zo helpen we 
ook het wandelnetwerk Meetjeslandse 
Bossen uitbreiden en versterken.

Nikolaj Vanvyve, voorzitter Natuurpunt Zomergem
Marc Geens, beleidsmedewerker Natuurpunt 
Zomergem

€ 6

Dankzij de rabatten kon men hier ooit bomen planten (foto’s: Nikolaj Vanvyve)


