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bosanemonen in de dreef zelf) en dan
terugkeren naar de onverharde dreef aan
huisnummer 17.
De onverharde dreef (kan erg drassig
zijn!) wordt verderop omzoomd door
mooie oude eiken. Noordwestwaarts
(schuin rechts voor je) liggen de
Vossenholse Meersen. Dit meersengebied
bestaat uit weiden en hooilanden die in
de wintermaanden geregeld onder water
staan. Knotbomenrijen zomen er de
percelen af.
De onverharde dreef loopt uit op de
Grote Nieuwhofdreef die je links neemt.
De naam van deze straat is genoemd naar
het Nieuwhof dat je rechts voor je kan
bewonderen 7 . Het Nieuwhof dateert
uit de tweede helft van de 18de eeuw en

Vossenholse Meersen (foto: Ludo Goossens)

Iets verderop zie je voor het eerst rechts
van de weg het Burkelbos. Helaas is dit
mooie bos grotendeels privaat domein en
niet toegankelijk voor het grote publiek.
Wie aandachtig kijkt, ziet iets verder aan
de rechterkant van deze straat, langs
de rand van het Burkelbos bij opvallend
hoge sparren, enkele restanten van de
omwalling van het oorspronkelijke oude
hof. De naam Burkel is een verwijzing
naar berkenbos, waarbij berkentwijgen
of ‘rijs’ werd gebruikt om bezems van te
maken. Kleit was eeuwenlang bekend als
dorp van bezembinders.
Verderop loopt de Splenterbeek 8
onder de straat door. Stap verder langs de
Splenterbeek en je ziet achter de akker
een waardevol stuk bos 9 dat in beheer
is van Natuurpunt. Blijf deze straat
volgen tot een dreefje links net voorbij
huisnummer 42. Hier sla je nog niet in
(straks leidt de wandeling je wel deze
dreef in). Kijk eens links van je en recht
voor je naar de bosaanplant door het
Agentschap voor Natuur en Bos 10 ,
als verbinding tussen het Drongengoed
(verder links aan de overkant van de
N44) en Burkel (rechts en rechtsachter).
Rechts van je zie je achter de akker een
strook bos waar je enige tijd parallel mee
hebt gestapt. Dit is een beekbegeleidend
essen-olmenbos in eigendom van
Natuurpunt 11 .
Laat de dreef bij huisnummer 42 achter
je. 200 meter verderop kom je bij de
Groot Burkelkalseide die je rechts neemt.
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Stap langs de aanplant tot bij het
beekbegeleidende bos (langs de
Vijverbeek) aan beide kanten van de
weg. Deze bossen zijn uniek voor de
streek en worden gekenmerkt door een
bijzondere plantengroei in het voorjaar,
met als blikvanger een witgeel tapijt
van bosanemoon, slanke sleutelbloem
en dotterbloem. De essen werden hier
eeuwenlang gekapt voor hakhout,
met brede ‘stobben’ (je kan ze zien
als zeer lage knotbomen) en een rijke
voorjaarsflora tot gevolg.

Bosanemonen (foto: Ludo Goossens)

Blijf de Groot Burkelkalseide nog even
volgen (links de Paardendreef niet
inslaan) tot aan de volgende straat, bij
de wegwijzer naar B&B De Boshoeve
en de belbus halte 201955. Hier sla je
rechts de dreef in 12 , die je tot aan de
achterkant van het Burkelbos leidt. Waar
de dreef niet verder toegankelijk is, sla je
links af tot aan de Boshoeve 13 aan de
Burkeldreef.

Sla opnieuw links af en je komt aan
een oude hoeve met de toepasselijke
naam Groot Burkelhoeve 14 . De oudste
vermelding van deze hoeve dateert
van 1243. Het ontginnen van de heide
errond was eerst niet zo’n succes. De
hoeve werd meermaals verwoest en
heropgebouwd. Landschappelijk van
groot belang is dat de omzetting van
bos naar landbouwgrond gebeurde met
behoud van het oudere drevenpatroon
(dambordpatroon). Precies dit patroon
maakt de omgeving rond het Burkelbos
zo fraai.
Stap rechtdoor de onverharde (soms
modderige) dreef in (geel-rode markering
van de GR). Volg die dreef tot ze uitkomt
op de Antwerpse Heirweg, die je links
volgt. Steek de Tinhoutstraat en de Groot
Burkelkalseide over, de Oude Bruggeweg
in. Na enige tijd stappen neem je links
de Nieuwenhovenstraat en iets verderop
links de Paardedreef, voorbij de privéoprit naar de boerderij nog geen 100
meter verder.
Nu volg je de Paardedreef tot ze
uitkomt op de ons reeds bekende Groot
Burkelkalseide, die je rechts voorbij
de eerder beschreven hakhoutbosjes
volgt, tot bij de Grote Nieuwhofdreef
10 die je terug links inwandelt. Niet
te ver wandelen (200 meter): voor
huisnummer 42 sla je rechtsaf, de
geasfalteerde smalle dreef in die iets
verderop overgaat in een onverharde

dreef. Rechts zie je de keramiekfabriek
met bijhorende kleiputten 15 , die eens
te meer getuigen van de aanwezige
klei. Op het einde van deze dreef sla
je links de Torredreef in. Iets verderop
kom je terug aan de Splenterbeek, die
vanuit het Drongengoed de rand van dit
Natuurpunt-bosje 16 volgt en hier onder
de weg doorloopt.
Bij de oude hoeve links van de weg
17 zie je een grotendeels verdwenen
hoogstamboomgaard, omzoomd door
een eeuwenoude haagbeukkant met
een grillig takkenpatroon. ‘Klim’ door de
Torredreef verder de hoogte in. Links zie
je het Natuurpunt-bosje 9 eens van de
andere kant, waar je ‘s morgens vroeg
of ‘s avonds reeën kan spotten. Na een
eindje klimmen zie je het Torrebos rechts
voor je opduiken.
Bij huisnummer 25 ligt een oude
boerderij met een mooi Frans zadeldak,
het Hooghof 18 . De gerestaureerde
gebouwen dateren van 1783. In die
periode van de Boerenkrijg zouden
in deze boerderij misvieringen zijn
opgedragen. Hier sla je rechts de zijstraat
in (eveneens Torredreef, wegwijzer
Torredreef 10) die je naar het vertrekpunt
leidt nabij de N44. Stap langs het
Torrebos, langs een recent uitgediepte
vlasrootput en voorbij een stuk met
adelaarsvaren. Iets verderop kom je weer
bij het vertrekpunt.


Daniel Acke, in samenwerking met
Natuurpunt Maldegem-Knesselare

Steun natuurgebied het Torrebos en Burkelbos
Natuurpunt koopt en herstelt
natuur, zodat iedereen ervan
kan genieten. We maken van
kleine, versnipperde bosjes
zoals in dit wandelgebied één
groot natuurgebied. 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. 6639 Torrebos’.
Reeën Drongengoed (foto: Ludo Goossens)

Verder lezen
Over het Torrebos: www.NPMeetjesland.be/natuurgebieden/torrebos

