
Het uitgestrekte natuurgebied Maldegemveld en het Drongen-
goedbos zijn bekend. 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 landwegge-
tjes. Sinds 1 september 2019 is het Keigatbos bovendien een mooi 
wandelpad rijker. Deze wandeling leidt je via kronkelpaadjes langs 
verschillende Natuurpunt-gebieden.

Je kan de gps-tracks en deze 
wandelfolder downloaden op  
www.NPMeetjesland.be/strekdebenen.

Het Keigatbos is vrij toegankelijk op de 
wandelpaden en aangeduide routes. 
Opgelet, sommige delen van het bos 
zijn privaat en niet toegankelijk. De 
kronkelende bospaden doorheen de twee 
gebieden van Natuurpunt (Berhoutbos 
en Pastershuyzkensbos) zijn moeilijker 
toegankelijk voor kinderwagens of 
rolstoelen.

Avontuurlijk wandelen  
in het Keigatbos
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Start
Veldkruis, Veldkruisstraat in Ursel
Er is geen aangelegde parking voorzien. 
Parkeren kan aan het veldkruis of langs 
een van de straten rond het bos.

Wandelroute
Afstand: 7,6 km, maar je kan ook kortere 
routes nemen langs de openbare paden.
Bewegwijzering: volg de groene 
Natuurpunt-pijlen (het is mogelijk dat 
deze pijlen tijdelijk nog oranje zijn bij 
verschijning van dit tijdschrift). 

Welkom!
De naam ‘Keigat’ verwijst naar het 
onvruchtbare karakter van de bodem: een 
afgelegen heuvelrug waar veel keien en 
stenen te vinden zijn, overblijfselen van 
een miljoenen jaren oude zeebodem.

Het Keigatbos vormt een belangrijke 
schakel tussen de bossen van het 
Drongengoed/Maldegemveld (Aalter) en 
Het Leen (Eeklo). Het natuurbeheer van 
Natuurpunt focust zich op het herstel en 
uitbreiden van het bos en de omzetting 
van naaldbos naar loofbos, afgewisseld 
met graslanden.

Natuurpunt heeft 29 hectare grond in 
eigendom in en rond het Keigatbos. Een 
eerste blok bestaat uit een mengeling van 
bossen en weilanden, het zogenaamde 
Berhoutbos. Een tweede blok noemen we 
het Pastershuyzekensbos. Beide bossen 
worden verder beschreven.
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1. Het Veldkruis
Het Veldkruis markeert het kruispunt 
van de parochies van Ursel, Zomergem 
en Oostwinkel. De geschiedenis van dit 
kruis gaat terug tot de dertiende eeuw en 
luidt de start in van de ontginning van de 
collectieve heidegronden. In de eeuwen 
daarop worden systematisch aangelegde 
dreven aangelegd (in een strak patroon) 
en wordt de heide vervangen door 
cultuurland en bos. Op vele plaatsen 
zijn restanten te vinden van deze oude 
heidevegetatie.

Het weiland hier is één van de eerste 
aankopen van Natuurpunt in het 
Keigatbos. Aan de randen van het weiland 
werd de bosrand versterkt, maar het 
weiland zelf wordt gemaaid en extensief 
begraasd. Op die manier wordt het een 
paradijs voor vlinders en andere insecten. 
In de vroege lente van 2013 herstelden 
we centraal in het perceel een poel. 
Ondertussen vonden salamanders, torren 
en schaatsenrijders massaal hun weg naar 
deze poel, die ook erg belangrijk is als 
drinkplek voor de vele grote zoogdieren 
zoals reeën en vossen.

Om je wandeling te starten, ga je op zoek 
naar de Natuurpunt-wegwijzers.
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2. Het Berhoutbos
De naam ‘Berhout’ is een historische 
naam die zoveel betekent als ‘bos op 
drassige grond’. Natuurpunt kon dit 
bosbestand begin 2019 kopen van het 
OCMW van Gent. Dat dit bos eigendom 
was van het OCMW, heeft historische 
gronden. In de middeleeuwen bezaten 
religieuze instellingen zoals abdijen en 
kloosters heel wat onroerende goederen, 
vaak schenkingen door de adel. 
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In het Pastershuyzekensbos zie je duidelijk de rabatten
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Het derde blok bestaat overwegend uit 
den, met hier en daar wat loofbomen. 
Er is een zeer dichte ondergroei van 
bramen en varens, die dit bos moeilijk 
doordringbaar maakt.

De Vijverloop ontspringt diep in het 
Keigatbos en loopt dwars doorheen het 
Pastershuyzekensbos. Er is geen echte 
bron aan te wijzen, omdat de beek door 
vele waterloopjes wordt gevoed. 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. Merk 
ook het geroffel van de zwarte specht op!

Sam De Decker
foto’s: Natuurpunt Zomergem

Verder lezen
www.NPMeetjesland.be/natuurgebieden

Help ons het Keigatbos verder te laten groeien
Je hebt gemerkt dat Natuurpunt 
heel veel inspanningen doet om haar 
natuurgebieden toegankelijk te maken. 
Ook in de toekomst willen we hiermee 
verder gaan. Help jij ons om stukjes 
natuur te kopen en open te stellen?

Je krijgt een fiscaal attest vanaf een 
gift van 40 euro, waarmee je 45% 
van het bedrag kan terugkrijgen via 
je belastingen. Overschrijven kan op 
rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 
van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 
11, 2800 Mechelen, met de vermelding 
‘projectnr. 6684 Keigatbos.

Wil je zelf de handen  
uit de mouwen steken?  
Natuurpunt Zomergem organiseert 
jaarlijks heel wat (beheer)activiteiten in 
het gebied. Bekijk onze activiteiten op 
www.NPMeetjesland.be/activiteiten.




