De veelzijdigheid van
de Oosteeklose bossen
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In deze rubriek nodigen we je 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. Je kan kiezen voor een lus van 2,5 of 5 km. Volg het kaartje of download de gps-tracks op www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel.

S li n g e

De bossen ten zuiden van Oosteeklo liggen in het
verlengde van de Lembeekse Bossen. Je wandelt
hier in een verrassend veelzijdig landschap. De beste startplaats is het kruispunt van de Antwerpse
Heirweg met de Slingerij (zie kaartje).
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Voor avonturiers begint deze wandeling alvast
goed: op de hoek van de Antwerpse Heirweg met
de Slingerij ligt de ingang van een speelbos. Laat
je kinderen hier dus maar eens goed ravotten – met
respect voor de natuur, uiteraard.
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Prehistorische toestanden

De Antwerpse Heirweg, de oude weg die oorspronkelijk van Antwerpen naar Brugge liep, heeft hier
zijn oorspronkelijke oude, zanderige bedding nog.
De weg dateert van de 16de eeuw en loopt op een
hoogtekam van negen meter, de zogenaamde
dekzandrug Maldegem-Stekene. Hier werden paleolithische silexstenen gevonden, dat zijn overblijfselen uit de prehistorie. Heel de weg, ook de kasseibaan wat verderop, is beschermd sinds 2011.

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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Spelen tussen de bospest

Terwijl de kinderen door het speelbos denderen,
kan jij rustig het pad nemen dat langs het speelbos ligt. Het bos bestaat hoofdzakelijk uit Oostenrijkse den. Op het einde zie je een sterke ondergroei
van Amerikaanse vogelkers. Deze struik werd vroeger aangeplant om de verzuring door de afgevallen naalden tegen te gaan. Ondertussen wordt de
Amerikaanse vogelkers ook wel ‘bospest’ genoemd
omdat hij zich zeer gemakkelijk verspreidt en een
bedreiging vormt voor inheemse struiken zoals inheemse vogelkers, vlier, hazelaar en lijsterbes. Dus
om verdere verspreiding te voorkomen zouden ze
eigenlijk gerooid moeten worden.
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Parking
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Elke wandellus is 2,5 km, je kan dus kiezen voor een korte of een langere wandeling.
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Klein maar veelzijdig
(en een beetje nattigheid)

Hier komen we bij een volledig nieuw aangelegd
loofbos. Aan de ingang zie je voor je een eerste amfibieënpoel, wat aangeeft dat je hier in een veel
natter gedeelte van de Oosteeklose Bossen bent.
Je kan volledig rond het bos wandelen. De open
strook middenin is het gevolg van de aanleg van
de gasleiding die hier onder de grond loopt. Aan
de zuidkant wordt het bos afgegrensd door de
Burggravenstroom. Dit kanaaltje werd in de 15e
eeuw gegraven tussen Eeklo en Kluizen, om van
daaruit via de Sassevaart een alternatieve verbinding voor de Lieve te vormen met Gent. Nu dient dit
kanaal vooral om oppervlaktewater op te vangen
en aan te voeren naar het spaarbekken in Kluizen.
Langs de kant van het bos vind je hier ook de tweede amfibieënpoel.
In het oostelijke deel van dit nieuwe bos ligt een bivakzone. Hier kunnen avontuurlijke fietsers of wandelaars een nachtje genieten van de rust.

Het is ook een leuke picknickplek. Het uitgangspunt van bivakzones is respect voor de omgeving:
laat geen sporen na. (www.bivakzone.be)
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Kasseienkoers

Heb je zin in nog een rondje? Ga dan rechtdoor de
kasseien op. Als fietser voel je je hier een beetje in
Parijs-Roubaix, maar te voet is er ruimte genoeg
om in de zachte berm verder te wandelen. Deze
beukendreef wordt links en rechts omgeven door
aanplantingen van grove den. Deze den herken je
aan zijn oranjekleurige, schilferige schors.
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Een andere wereld

Hier sta je in een totaal ander landschap: een open
landbouwgebied, een populierenrij en de Burggravenstroom. Ben je tot hier geraakt, dan heb je de
Oosteeklose Bossen in al haar gedaantes ontmoet.
Een ontdekking, toch?

met dank aan Paul Vandenbossche en Fons Standaert

