Wandelen in
het mooie Keigatbos!
foto: www.ludogoossens.be
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Met deze rubriek nodigen we iedereen uit om op pad te gaan. De ProMeet biedt je elke maand een korte wandeling aan in de Meetjeslandse
natuur. Een frisse neus halen hoeft immers niet lang te duren! Honden moeten wel steeds aan de leiband, uit respect voor de omgeving
en je medewandelaars. Voorzie best aangepast schoeisel. De kronkelende bospaden zijn minder goed toegankelijk voor minder mobiele
mensen. Je kan de gps-tracks van de route downloaden via www.npmeetjesland.be/natuurgebied/keigatbos/
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Het uitgestrekte natuurgebied Maldegemveld/
Drongengoed is wijd bekend bij een breed publiek.
Minder bekend is zijn kleine broertje, het Keigatbos.
Dit boscomplex is zo’n 100 hectare groot en ligt op
de grens van Ursel, Zomergem en Oostwinkel (gemeenten Aalter en Lievegem), ten oosten van het
Drongengoed. Bossen met statige dreven wisselen
er af met weilanden, akkers en kleine landweggetjes. Sinds 1 september 2019 is het Keigatbos bovendien een mooi wandelpad rijker. Een traject
van ongeveer 7 km lang leidt je deels via kronkelende bospaadjes langs en doorheen de percelen
van Natuurpunt.
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1 Veldkruis
De bewegwijzerde wandeling start en eindigt aan
het veldkruis (groot Jezuskruis), in de Veldkruisstraat.
De geschiedenis van dit kruis gaat terug tot de 13e
eeuw en luidt de start in van de ontginning van
de collectieve heidegronden. In de eeuwen daarop legt men systematisch dreven aan en wordt de
heide vervangen door cultuurland en bos. Op vele
plaatsen zijn restanten te vinden van deze oude
heidevegetatie. Naast het veldkruis vind je bovendien een picknickplaats. Dit is het oude ‘boerenparlement’, de plek waar de boeren volgens de
overlevering samen kwamen om afspraken te maken over het gebruik van de gemeenschappelijke
gronden. Vanaf het veldkruis leidt het wandelpad
je door een weiland met een grote poel, en vervolgens over een kronkelend bospad. De poel krioelt van het waterleven en is ook erg belangrijk als
drinkplek voor grote zoogdieren, maar lijdt helaas
erg onder de grote droogte van de laatste jaren.
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Berhoutbos
De naam “Berhout” is een historische naam die zoveel betekent als “bos op drassige grond”. Tot voor
kort was dit bosbestand niet toegankelijk, maar dat
veranderde toen Natuurpunt het begin 2019 kon
aankopen van het OCMW van Gent. Het nieuw
aangelegde pad slingert dwars doorheen het bos,
van het veldkruis tot de Wagenmakersbeek. Een
toevallige ontmoeting met een bosuil, ree of vos is
zeker niet uit te sluiten.
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VERHARDE WEGEN
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Pastershuyzekensbos
Het Pastershuyzekensbos, nog zo’n oude naam, is
een verborgen pareltje. De blaadjes van de rijzige
beuken filteren het zonlicht en toveren deze plek
om in een sprookjesbos. Volgens de legende zouden hier (naakte?) elfjes wonen, dansend rond de
eeuwige bron. Op je zoektocht naar die elfjes zal je
bovendien verschillende aarden ophogingen bemerken.

Gaea Rysselaere is coördinator bij Natuurpunt en Partners Meetjesland,
de regionale koepel voor de Meetjeslandse natuur- en milieuverenigingen.
Lees meer in het tijdschrift ‘Natuur en landschap Meetjesland’ en op www.NPMeetjesland.be.
> gaea@depromeet.be
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In grote delen van het bos zijn namelijk restanten te
vinden van een oude veldvijver, die in de middeleeuwen werd gebruikt voor de kweek van vis. Later geraakte deze vijver in onbruik en wierp men de
opvallende langwerpige bedden op (‘rabatten’),
om bomen te kunnen telen.
Het Pastershuyzekensbos wordt doorsneden door
de Vijverloop, een beek die diep in het Keigatbos ontspringt. Door de ondiepe klei kan het water moeilijk in de bodem doordringen en wordt het
naar het oppervlak gestuwd. Zulke brongebieden
zijn ecologisch erg waardevol en trekken een bijzondere fauna en flora aan. Opletten geblazen: dit
bronwater is niet alleen kraakhelder, maar bovendien ijskoud!

