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Oproep aan (begeleiders
van) rolstoelgebruikers
Helaas zijn onze gebieden
momenteel moeilijk toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Daar willen we
de komende jaren werk van maken.
Heb je ideeën, aandachtspunten
of wil je zelf rolstoelroutes
uittesten? Contacteer ons op info@
NPMeetjesland.be of 09 377 93 00.
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bushalte (www.delijn.be)
parkeermogelijkheid (opgelet: het gaat hier niet altijd over een parking)
wandelmogelijkheid
fietsmogelijkheid
toegankelijk voor buggy’s
ruiterpad
honden welkom aan de leiband (waarom? zie p.5)
honden niet toegelaten
aanrader in dit gebied
horeca
picknickbank
speelzone
bivakzone (www.bivakzone.be)
gastheer landschapspark Drongengoed (www.drongengoed.be en p.38)
startpunt voor fiets- of wandelroute
fietsknooppunt
wandelknooppunt
voetveer
scan de QR-code bij de kaart met je smartphone en download de gpstracks of routebeschrijving
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Geniet van en koester
onze Meetjeslandse natuur
Beste lezer,
Met deze brochure willen we de natuurprojecten
van Natuurpunt in het Meetjesland in de kijker
stellen. Corona zorgde ervoor dat we met z’n allen de
natuur in trokken. Nooit eerder bleek hoe belangrijk
natuur in de buurt is. De voorbije jaren hebben onze
vrijwilligers hard gewerkt om voor meer en betere
natuur te zorgen. Momenteel beheert onze vereniging
meer dan 800 hectare natuur en bos in bijna 20
gebieden verspreid over het Meetjesland.
De resultaten van de inspanningen zijn duidelijk.
We slaagden er in om de biodiversiteit in de
verschillende natuurgebieden te versterken. In het
Maldegemveld floreren zeldzame planten zoals ronde
en kleine zonnedauw en gewone dopheide weer.
In de Vallei van de Oude Kale zorgen de bloemen
van pinksterbloem, echte koekoeksbloem en andere
planten voor een frisse kleur in het voorjaar. In de
rietlanden rond de Meetjeslandse kreken broeden
typische vogels als rietzanger, blauwborst en bruine
kiekendief. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.
In elk gebied zorgen we voor een herstel van de
typische soortenrijkdom van het gebied. Dit is niet
altijd eenvoudig, want onder meer de toevoer van
teveel stikstof via het water of de lucht zorgt voor een
grote druk waar deze kwetsbare soorten niet tegen
bestand zijn.
Het is ook duidelijk dat bezoekers van de
natuurgebieden steeds meer genieten van deze
inspanningen. In heel wat gebieden hebben we de
voorbije jaren gezorgd voor leuke en gevarieerde
wandelpaden. Een grote uitdaging is om alle
bezoekers optimaal te laten genieten van de natuur
zonder dat deze natuur door de bezoekersdruk
verstoord wordt. De toenemende populariteit van de
natuur in onze buurt maakt het niet eenvoudig. Aan
alle bezoekers, die we gratis laten genieten van deze
buurtnatuur, vragen we dan ook om de regels van elk
gebied te respecteren. Blijf op de paden, laat geen
zwerfvuil achter en hou je hond aan de leiband.

Meer en betere natuur is niet alleen goed voor de
(bedreigde) fauna en flora, maar ook voor onze
gezondheid – zeker in het volgebouwde Vlaanderen
dat kreunt onder milieuproblemen zoals fijnstof.
Mensen die regelmatig in de natuur wandelen, gaan
minder naar de huisarts met klachten over diabetes,
longaandoeningen of stress. Natuur in de buurt is
cruciaal voor een gezonde bevolking.
De hoge bezoekersdruk vraagt verdere inspanningen
die we met onze vereniging graag opnemen.
Zo werken we aan bijkomende wandel- en
fietsmogelijkheden, ook in en rond onze kleinere
gebieden. Op die manier willen we de bezoekersdruk
meer spreiden. Het is echter duidelijk dat er niet
teveel recreanten zijn, maar dat er te weinig natuur
is. We roepen de gemeentes dan ook op om voor
een ambitieus natuurbeleid te gaan. Ook Natuurpunt
werkt naarstig verder aan de uitbouw van natuur en
bos in het Meetjesland. We hopen hiervoor op jullie
steun te kunnen rekenen.

Natuurpunt laat iedereen gratis
genieten van natuur in de buurt.
We vragen dan ook om de regels
van elk gebied te respecteren.

Koen Martens
Voorzitter Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw
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Welkom in onze natuurgebieden
Natuurpunt heeft intussen al meer dan 800 hectare natuur in het Meetjesland in beheer
en/of eigendom. Verderop in deze brochure staan enkel onze gebieden beschreven
die op dit moment toegankelijk zijn (nr.1 tot 14), maar op deze overzichtskaart
vind je ze allemaal. Intussen werken we hard verder aan het toegankelijk maken van
andere gebieden: geld inzamelen, nieuwe paden aanleggen en infoborden plaatsen
– het is een hele klus voor onze acht afdelingen die volledig op vrijwilligerswerk
draaien! Gelukkig kunnen we, naast subsidies van de Vlaamse overheid, ook rekenen
op de logistieke en financiële steun van heel wat gemeentebesturen, bedrijven en
organisaties. Ook jij kan helpen met een gift: lees meer op p.40.

1
1

De oppervlaktes vermeld bij de gebieden
op de volgende bladzijden slaan enkel op het
aandeel in eigendom van Natuurpunt of in
beheer bij Natuurpunt. Sommige gebieden zijn
natuurlijk veel groter als je ook andere eigenaars
meerekent.
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Alle Meetjeslandse natuurgebieden,
ook deze die niet van Natuurpunt zijn,
vind je op www.NPMeetjesland.be/natuurgebieden.
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Wandel en fiets!
Bij elk gebied trakteren we je op een
fiets- of wandelroute. De plaats voor
uitleg is in deze brochure beperkt,
dus je gaat best aan de slag met een
uitgebreide beschrijving. Alle kaartjes en gps-tracks
(en ook extra routes) kan je gratis downloaden op
www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel.
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Voor kinderen
Wandelen saai? Helemaal niet! Natuurpunt heeft een lijst met 50
dingen die je moet doen voor je 12 bent. Ga je de uitdaging aan?
Vink af wat jij al deed. Let natuurlijk wel goed op welke uitdaging in
welk gebied mogelijk is, want niet alles is overal toegestaan. Bekijk
op de volgende bladzijden per gebied zeker ook eens het symbool .
www.NPMeetjesland.be/gezinnen
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Onze gebieden
zijn gratis toegankelijk.
Draag er zorg voor!

1
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“Laat geen sporen na” is de leuze
van een echte natuurliefhebber.
Behalve je voetsporen, natuurlijk…
Als iedereen zorg draagt voor onze gebieden,
dan houden we het nog lang vol. Want vergeet
niet dat onze vrijwilligers elke dag in de weer
zijn om onze gebieden voor jou toegankelijk
te maken en te houden. Zorg jij er ook voor dat
deze vrijwilligers gemotiveerd blijven? Hun inzet is
immers onbetaalbaar!

14
19

(foto: www
.ludo

goossens.b

e)

Deze symbolen geven aan waar je kan
ontspannen. Je kan niet overal wandelen,
fietsen of mountainbiken. Op sommige
plekken is kwetsbare natuur aanwezig
die om bescherming vraagt, op andere
stukken kan je volop genieten van de natuurpracht. Over deze
toegankelijkheidsregels is goed nagedacht en ze zijn in het
beheerplan van een gebied opgenomen. Respecteer deze regels,
dan kan iedereen op een aangename manier genieten.
Je kan enkel ravotten in de daarvoor aangeduide
speelzones, op andere plekken hou je je kroost netjes
in het gareel. Zo kunnen ook wilde dieren in alle rust
spelen.
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Ook als je er niet
meer bent, kan je
nog iets betekenen
voor de natuur
Door Natuurpunt op te nemen in je testament, help je
mee om de natuur te beschermen. Zeker wie geen
kinderen heeft, kan met een testament zelf beslissen
waar zijn/haar vermogen terecht komt. Natuurpunt
beantwoordt vrijblijvend al je vragen. De bestemming van
je erfenis is een persoonlijke aangelegenheid die met de
grootste discretie wordt behandeld door
joost.verbeke@natuurpunt.be, 015 29 72 47.
www.NPMeetjesland.be/natuurpunt-in-je-testament

Hou je hond altijd aangelijnd. Hier zijn verschillende
redenen voor. Eerst en vooral uit respect voor andere
wandelaars. Vooral kinderen hebben vaak angst voor
honden, ook al doet jouw dier geen vlieg kwaad.
Verder is elke hond voor wilde dieren een roofdier,
terwijl onze gebieden zowat de enige rustzones in Vlaanderen
zijn voor wilde dieren. En wist je dat koeien een dood kalf
kunnen baren door een bacterie in hondenuitwerpselen?
Bovendien kunnen de runderen die in enkele gebieden grazen
agressief reageren op honden. En zo’n rund heb je liever niet
achter je aan. Daarom zijn honden in begrazingszones vaak niet
toegelaten.
Laat de natuur achter zoals je haar vond. Of liefst nog
beter, want het is niet verboden om zwerfvuil te rapen
en mee te nemen naar huis!
Laat bloemen en planten staan. Dan kunnen ook de
mensen en dieren na jou nog genieten. Weet je wat?
Neem een foto en deel hem, een beeld verwelkt niet!
Stilte is zeldzaam in ons leven. Laat het schreeuwen
dus maar over aan de buizerd die boven je hoofd
cirkelt. Trouwens de kans is groter dat je een wild dier
ontmoet als je ‘geruisloos’ geniet.
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Assenede, Maldegem,
Sint-Laureins – 115 ha

www.NPMeetjesland.be/
natuurgebieden/
meetjeslands-krekengebied

Het Meetjeslands
Krekengebied, landschap
met intens verleden
Nergens in het Meetjesland is de invloed
van de zee zo tastbaar aanwezig als in
het Krekengebied. Vanaf de 14de eeuw
drong de zee hier regelmatig binnen.
Daarbij werden telkens nieuwe lagen
mariene, vruchtbare klei afgezet en
geulen uitgeschuurd in het landschap.
Het bewijs hiervan zie je nog altijd aan de
talrijke kreken. De mens heeft hier ook
eeuwenlang geworsteld met het water.
Vandaag bestaat het krekengebied
uit een tiental dorpskernen waarrond
vooral aan landbouw wordt gedaan.
Er liggen hier echter ook nog heel wat
unieke stukken natuur, die sterk onder
druk staan. Natuurpunt probeert die
te verwerven en te vrijwaren voor de
toekomst. Die kreken, dijken, graslanden
en andere historisch en ecologisch
waardevolle landschappen worden door
vrijwilligers beheerd. Op de kaart vind
je enkele iconische gebieden die het
krekengebied typeren.
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Ontmoet de bruine kiekendief, mascotte voor het krekengebied
Blokkreek in de mist (foto’s: www.ludogoossens.be)

Sportcentrum Boerekreek (Sint-Jan-in-Eremo), dorpskernen in het gebied, langs de openbare weg
Op de openbare wegen
Op de openbare wegen
Op de openbare wegen
Aan de leiband (waarom? zie p.5)
Twee voetveren over het Leopoldkanaal, speeltuin achter het Sportcentrum Boerekreek
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www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel

75 ➜ 43

41 ➜ 83 ➜ 86 ➜ 90 ➜ 89 ➜ 85 ➜ 81 ➜ 82 ➜

Startpunt ➜ 43 ➜ 46 ➜ 60 ➜ 47 ➜ 45 ➜ 44 ➜ 42 ➜

Fiets langs enkele natuurgebieden
in Sint-Laureins (34 km)

“Ik hou van de weidsheid en de rust van het Krekengebied. Wandelen en fietsen van kreek naar kreek en onderweg nieuwe plekjes
ontdekken. Even halt houden bij een bankje of aan de oever van het water en genieten van het uitzicht en de stilte, op zoek naar de
ideale positie om nòg eens een foto te maken van dit prachtige gebied. Ik blijf verwonderd, elke dag. En dat geef ik ook graag mee
aan de bezoekers van onze B&B.”
Christl Claeys, uitbaatster B&B De Molenkreek

De Roeselarekreek, een fotogenieke plek
Een witje proeft van wilde marjolein op een Asseneedse dijk, een echt zomerbeeld voor het krekengebied (foto’s: www.ludogoossens.be)
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In de rietlanden rond de kreken broeden typische vogels als rietzanger, blauwborst en bruine kiekendief. Veel van de graslanden
zijn zilt (licht zout), waardoor er zouttolerante plantensoorten
als zeekraal en schorrezoutgras voorkomen – een unicum in
de regio. Typische weidevogels zoals de grutto, kluut en gele
kwikstaart broeden in de natte graslanden.
Op de kalkrijke dijken groeien speciale plantensoorten als wilde
marjolein, agrimonie en kattendoorn, die deze dijken in de zomer
tot een kleurrijk tafereel omtoveren.

Wandel de krul van Assenede (7 km)
www.NPMeetjesland.be/
fietsenwandel

De uitgestrektheid van dit gebied waarin drogere ‘hoogtes’ en
natte laagtes elkaar afwisselen, is een vakantieoord voor vogels
die van water houden. In de winter wordt het krekengebied
overspoeld door duizenden ganzen, zwanen en andere wintergasten.
Natuurpunt doet hier ook aan landschapsherstel. Veel kreken
werden in de vorige eeuw gevuld met bagger of afval. Ze worden
(als er geld is…) stelselmatig afgegraven tot hun oorspronkelijke bodemprofiel. In die bodem liggen immers de zaden van
zeldzame planten die al decennia lang wachten op een geschikt
moment om te kiemen, om wakker te worden zoals Doornroosje
dankzij haar prins… En niet onbelangrijk: deze gebieden doen
dienst als waterbuffers, zodat de dorpen in de buurt gevrijwaard
blijven van overstromingen.
Ook dieren vinden hun weg naar herstelde kreken als de Vrouwkeshoekkreek en de Molenkreek. Zo is de grutto weer aan het
broeden gegaan aan de Molenkreek, wat voor ons een teken is
dat we op goede weg zijn.

Sierlijk als je bent
waaien die rode lippen van je
roekeloos, soms zo radeloos,
weelderig om eenieder heen.
Vlijend dwaal je
bij elk zuchtje zomaar af.
Toon ons de magie
van je zeemzoete dromen.

Vertel met je zoetrode lippen
een verhaal over je inspiratie.
Kus ons een tot ziens.
Doe het vlug
want morgen komen die
mooie rode lippen van je
niet meer terug…
Stefanie De Meulenaere
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Sint-Laureins – 5 ha

Het Zonnebos,
unieke ligging
met zicht op de zee

www.NPMeetjesland.be/
natuurgebied/zonnebos

Het Zonnebos is ideaal voor een familiewandeling (foto: www.ludogoossens.be)

Dit bos, door buurtbewoners ook wel ‘de Fleinus’ genaamd, ligt
op de rand van het Meetjeslands Krekengebied (zie p.6). Dat is
een locatie die we niet meteen met bos associëren. Nochtans
was het Zonnebos al op de Ferrariskaart aangeduid, een kaart
daterend uit het einde van de 18e eeuw. Bossen die sinds de
Ferrariskaart onafgebroken bos zijn, krijgen in Vlaanderen het
etiket ‘oud bos’ mee.
Het Zonnebos ligt op het tracé van de Graaf Jansdijk en is
daarom ook geklasseerd als beschermd landschap. De Graaf
Jansdijk vormt de grens tussen de polders in het noorden en de
zandstreek in het zuiden. In de 14de en 15de eeuw werd bij de
aanleg van deze Graaf Jansdijk dankbaar gebruik gemaakt van
een van nature hoger gelegen zandrug die van west naar oost
loopt.
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Deze zandrug is een gevolg van zandverstuivingen ten tijde
van de opvulling van de Vlaamse vallei, meer dan 10.000 jaar
geleden.

Langs de openbare weg (Brouwersweg, Graaf Jansdijk, Mandeweg)
of aan het sportcentrum Boerenkreek
Kort wandelpad door het bos dat je best combineert
met een wandeling in de buurt
Fietspad door het bos dat je best combineert met
een grotere fietstocht in de buurt
Buggy: niet geschikt
Aan de leiband (waarom? zie p.5)
Voetveer over het Leopoldkanaal (zie kaartje)
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“Wat was ik verheugd om te vernemen dat het Zonnebos nu open is voor
iedereen. We kunnen met de klas naar ons ‘eigen’ bos. We beleefden al
een topdag: alles wat we wilden aanbrengen, verdiepen en beleven rond
de herfst vonden we in het Zonnebos. Ook het thema lente zal helemaal
uitgewerkt worden in functie van het Zonnebos. Wat een luxe: een
buitenklas op amper drie kilometer van onze school.”
Annie Goethals,
leerkracht Vrije Basisschool
De Springplank Sint-Jan-in-Eremo

Deze zandrug, dus ook het Zonnebos, vormen de hoogste plek
van Sint-Laureins. Dit klinkt spectaculairder dan het is voor een
hoogte van een goeie vijf meter boven zeeniveau… Nochtans is
dit in de omliggende polders, die anderhalve meter lager liggen,
een belangrijk verschil. Zeker toen de zee nog tot hier het land
binnendrong. Dus voor alle duidelijkheid: het ‘zicht op zee’ is er
nu helemaal niet meer. Tenzij een kreek hier en daar ook goed is.
De laatste decennia is het bos in gebruik geweest als intensieve
fazantenkwekerij. De natuurwaarden van het bos zijn in die tijd
achteruitgegaan. Veel bomen zijn afgestorven, de kenmerkende
bosflora en paddenstoelen verdroegen het gewroet en de
uitwerpselen van duizenden fazanten niet goed.
In 2016 kon Natuurpunt het bos kopen. De constructies van
de kwekerij werden verwijderd en invasieve exoten zoals
Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers werden gekapt. Zo
werd plaats gemaakt voor spontane bosontwikkeling van onder
meer zomereik, lijsterbes, vlier en meidoorn, inheemse planten
die geliefd zijn bij vogels en andere dieren. Ook de centrale
beukendreef werd hersteld.

Wandel een rondje Zonne (10 km)
22 ➜ 24 ➜ 26 ➜ 72 ➜ 83 ➜ 25 ➜ 24 ➜ 22

De lijsterbes krijgt in het Zonnebos nu alle kansen en trekt bovendien heel wat
wilde dieren aan (foto: www.ludogoossens.be)

www.NPMeetjesland.be/
fietsenwandel
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Waarschoot (Lievegem) – 3 ha

www.NPMeetjesland.be/
natuurgebieden/moerkes

De Moerkes,
klein maar fijn

Dit hooiland bestaat uit waterrijke, venige gronden – dat is
meteen ook de verklaring van de naam ‘Moerkes’. Het weiland
ligt iets lager dan de omgeving en is doorsneden door grachten.
Bij veel mensen uit de buurt stond dit hooiland vroeger bekend
als een ideale schaatsplek tijdens de wintermaanden. Dat is
momenteel ondenkbaar: ondanks de natuurtechnische ingrepen
komt het gebied door verdroging zelden onder water te staan
tijdens de wintermaanden. Het kan wel dienst doen als buffer bij
overstromingen.
Langs de grachten is het het vochtigst en daar zijn dan ook veel
vochtminnende planten te vinden. Ook het feit dat het hooiland
vroeger nooit tot tegen de gracht werd geploegd, zorgde hier
voor een soortenrijkdom. Ook zeggesoorten doen het hier
goed. In de grachten zelf komt waterviolier voor. Deze plant
en de lichtbruine kleur van het sediment in het water wijzen
erop dat er wellicht een kwel aanwezig is, dat is water dat aan
de oppervlakte komt na een tijdje door de grond te hebben
gelopen.
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In het voorjaar kijk je hier uit op een tapijt vol witte, gele en
paarse bloemen van soorten zoals de boterbloem, pinksterbloem
en koekoeksbloem. De kleur varieert naargelang de tijd van het
bloeiseizoen. Vooral in de herfst zijn de Moerkes aantrekkelijk
voor watervogels zoals de watersnip. Vanaf de schuilwand kan je
met een verrekijker zoeken naar vogels als de blauwe reiger en
grote zilverreiger, wilde eend, meerkoet en waterhoen.
De Moerkes zijn sinds 2009 eigendom van de gemeente
Lievegem en worden beheerd door Natuurpunt Waarschoot.
Het gebied zit nog niet op haar volledige potentie. De bodem
kan nog verder worden verschraald om een nog grotere
diversiteit aan plantensoorten te krijgen. Dat gebeurt door te
maaien. Een landbouwer doet dit minstens één keer per jaar in
de Moerkes.

Beperkt mogelijk langs de openbare weg
Niet mogelijk in het gebied zelf,
combineer je uitstap met een wandeling in de buurt
Op de openbare weg langs het gebied
Met stevige buggy (enkel vlonderpad)
Aan de leiband (waarom? zie p.5)
Vlonderpad en kijkwand

“Een verborgen pareltje”

“Waar ik vroeger geschaatst heb, genieten nu de vogels.”

Familie Verstraete uit Aalter, wandelliefhebbers

Dhr. Moens uit Waarschoot, buurtbewoner

Brochure ‘Verken de Meetjeslandse natuurgebieden van Natuurpunt’ (Natuurpunt en Partners Meetjesland, januari 2021)

Wandel in het noorden van Waarschoot (7 km)
24 ➜ 25 ➜ 26 ➜ 19 ➜ 20 ➜ 8 ➜ 20 ➜ 21 ➜

www.NPMeetjesland.be/
fietsenwandel

afwijking ➜ 21 ➜ 24

Waterviolier verraadt de aanwezigheid van een kwel in de grachten (foto: Peter De Craene)
De Moerkes is een nat gebied dat je enkel vanaf de kijkwand kan bezichtigen (foto: www.ludogoossens.be)
Een vlonderpad behoedt je voor natte schoenen (foto: Ludwig De Latter)

Het maaisel afvoeren is essentieel, anders
wordt de bodem opnieuw verrijkt door
de plantenresten en daar houden veel
wilde planten niet van. Er werd ook een
elzenkant aangelegd aan de westzijde van
het gebied en in het noordwesten ook
een wilgenbosje. Dankzij het Regionaal
Landschap Meetjesland werden twee
poelen in het gebied uitgegraven. Ook
die moeten af en toe opnieuw worden
uitgeschept om verlanding te voorkomen.
Het vlonderpad en de kijkwand werden
gerealiseerd met de steun van het
landschapspark Drongengoed. Op die
manier kan je genieten van het gebied
zonder de rust te verstoren.

Brochure ‘Verken de Meetjeslandse natuurgebieden van Natuurpunt’ (Natuurpunt en Partners Meetjesland, januari 2021)
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Maldegem – 30 ha

Burkel, het snel
groeiende broertje
van het Drongengoed

Burkel (het Germaanse woord voor berk) ligt tussen de twee
ontginningshoeves Papinglo en Groot Burkelhof, van waaruit
monniken vanaf de twaalfde eeuw het gebied trachtten
te ontginnen. Dat liet zijn sporen na in het landschap in
de vorm van dreven in dambordpatroon, maar ook van
ontwateringsgrachten en rabatten (opgehoogde stroken) in de
bossen. Grote delen van Burkel zijn niet ideaal voor landbouw
omwille van de ondiepe kleilaag en de daarop gelegen zure,
voedselarme zandgrond. Zo ontstond door de eeuwen heen een
lappendeken van schrale graslanden met verspreide, vochtige
bossen.
Dit natuurgebied is gegroeid vanuit het Torrebos, dat sinds
1998 eigendom is van Natuurpunt. Sinds 2016 werd het gebied
uitgebreid tot 30 hectare met meerdere, verspreid gelegen
bosjes waardoor we het geheel nu als ‘Burkel’ benoemen.

www.NPMeetjesland.be/
natuurgebieden/burkel

Het Kapellebos of Torrebos is een waardevol eiken-berkenbos,
vol zoete kersenbomen met hun overweldigende lentebloei.
Hier broeden roofvogels en spechten, maar ook eekhoornnesten
zitten verstopt in de weelderige lianen van wilde kamperfoelie.
Het bos heeft een bijzonder aanbod paddenstoelen, mossen
en korstmossen in petto. In de bermen vind je hier en daar
nog struikheide, brem en gaspeldoorn, restanten van het
monnikenwerk (letterlijk) in de twaalfde eeuw. Dwars op de
Torredreef lopen dreven richting de Onze-Lieve-Vrouwkerk en
de Halletoren van Brugge (de link tussen ‘toren’ en ‘torre’ is nu
snel gelegd).
Dit bewijst hoe open dit landschap hier in de middeleeuwen
moet geweest zijn! Het beheer van het Torrebos is gericht op de
ontwikkeling van een zuur eiken-berkenbos, het verwijderen van
exoten en het openhouden van de wandelpaden.

“De bosjes in Burkel zijn schatkamers vol voorjaarsbloeiers. Het lijken frêle plantjes met tere bloemen, maar eigenlijk zijn het taaie
rakkertjes die iedere lente weer kleur brengen onder de kale of nauwelijks ontluikende bomen en struiken. Ik zie elk jaar uit naar de
lente, want vanaf maart verandert het kleurentapijt hier wekelijks. Heerlijk!”
Lia Van Landschoot, natuurgids
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Fiets door Burkel,
onbekende parel (35 km)
14 ➜ 11 ➜ 9 ➜ 77 ➜ 39 ➜ 17 ➜
86 ➜ 79 ➜ richting 11 ➜ afwijking ➜
93 ➜ 82 ➜ 75 ➜ 71 ➜ 69 ➜ 14
www.NPMeetjesland.be/
fietsenwandel

Het Kallekesbos ligt dan weer
rond het Groot Burkelhof. Met zijn
rijke voorjaarsflora van onder meer
bosanemoon, speenkruid, slanke
sleutelbloem en de zeldzame stengelloze
sleutelbloem is het een flink stuk natter.
Het Kallekesbos is bovendien Europees
beschermd omwille van deze zeldzame
plantenrijkdom.

Eind 2020 werden 7.000 bomen en struiken aangeplant in Burkel (foto: Dirk Develter)
De stengelloze sleutelbloem is een zeldzame voorjaarsbloeier die je in Burkel kan vinden (foto: Peter De Craene)

Tussen Kapellebos en Kallekesbos in
liggen talloze kleine percelen bos,
onder meer een stukje bos langsheen
de Vijverbeek. In het voorjaar bloeien
bosanemoon, slanke sleutelbloem en
dotterbloem hier uitbundig.

Aalterbaan 235, Maldegem
Wandelpaden door het natuurgebied
Op de openbare wegen
(niet toegestaan in het natuurgebied Burkel)
Moeilijk op de boswegels
Aan de leiband (waarom? zie p.5)

Brochure ‘Verken de Meetjeslandse natuurgebieden van Natuurpunt’ (Natuurpunt en Partners Meetjesland, januari 2021)
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Maldegem – 136 ha

www.NPMeetjesland.be/
natuurgebied/maldegemveld

Het Maldegemveld,
welkom op de
Meetjeslandse heide

Dit gebied wordt niet voor niets ‘de Hoge Venen van het Meetjesland’ genoemd (foto: Wolf Fink)

Het Maldegemveld maakt deel uit van het landschapspark
Drongengoed. Het afwisselende landschap vormt een
lappendeken van paarse heidevlekken, bloemrijke graslanden
en eiken-berkenbosjes. Dit maakt het Maldegemveld tot een
uitzonderlijk en heel divers natuurgebied.

Het landschap hier ontstond miljoenen jaren terug. Het
Maldegemveld ligt op de ’cuesta van het Meetjesland’, een
langgerekte rug die zich uitstrekt van Oedelem tot Zomergem en
waarvan de hoogte oploopt tot 29 meter.

Parking Krakeel, 100 m voorbij Drongengoedweg 11, Ursel (Aalter)
Sporthal De Berken, Kleitkalseide, Kleit (Maldegem)
Via de wandelknooppunten of bewegwijzering Natuurpunt, o.a. Wastinepad en Krakkepad
(Krakkepad: download de wandelroute-app van Natuurpunt en kom onderweg meer te weten over dieren, planten en landschap).
Avontuurlijke vlonderpaden en modderpaadjes, waterdicht schoeisel altijd aangeraden!
De runderen niet voederen
Op de openbare wegen, niet op de wandelpaden van Natuurpunt
Niet geschikt op de wandelpaden van Natuurpunt
Aan de leiband (waarom? zie p.5)
Wandel-app van Natuurpunt (‘Krakkepad’), vlonderpaden, bivakzone en speelbos (aan 41 )

“Eén van onze belangrijkste troeven is de stille en rustige omgeving. Gasten van
over de hele wereld sturen we steevast, én met gegarandeerd succes, naar de
Natuurpuntwandelingen in de buurt. Hun geplande stadsbezoek wordt vaak
ingekort om hier tot rust te komen.”

Kijk ook eens naar dit filmpje
(of zoek op Youtube
‘Hostelier Ursel 12 zondagen’)

Mark Thienpont Ann François, B&B De Hostelier Ursel
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“Ik heb nog nooit zo sterk geurend gras gemaaid als dat in het Maldegemveld. Ik heb nog nooit zoveel vlinders gezien tijdens
het maaien. Ik heb vijf koeien die ik melk voor de kalveren. Ze moeten hooi eten als ze op stal komen om gemolken te
worden. Gewoon hooi willen ze niet, maar dit hooi aten ze meteen op! Het is dus lekker bevonden door vijf experts.”
Luc Crul, landbouwer die enkele graslanden in het Maldegemveld hooit

De bodem van de cuesta is arm en zuur
en bestaat uit zand en stugge klei, de
ideale voedingsbodem voor allerlei
speciale plantensoorten. In de late
middeleeuwen was het een uitgestrekt
veldgebied met heide, veldvijvers, eikenberkenbosjes en schrale graslanden. Tot
voor kort was nog weinig van dit ‘woeste’
veld over. Natuurpunt maakt er werk van
om dit historische landschap te herstellen
samen met vele vrijwilligers en plaatselijke
landbouwers.

Wandel je willetje
in het Maldegemveld
(kies zelf een route:
geel 3,5 of blauw 8 km)

www.NPMeetjesland.be/
fietsenwandel

Naaldhoutaanplanten maken plaats voor
heide, struweel en inheems loofbos van
eik en berk. Er kwamen vennen en poelen
en bemeste akkers en graslanden werden
omgevormd tot nieuw bos of bloemrijke
weiden.
Zeldzame soorten zoals de
moeraswolfsklauw, wespendief,
dwergspitsmuis en vinpootsalamander
en het vuurzwammetje hebben het
hier naar hun zin. De geografische
omstandigheden in combinatie met de
speciale bodemstructuur, zorgen voor
unieke natuur. Daarom ook behoren het
Maldegemveld en Drongengoed tot het
Natura 2000-netwerk van belangrijke
Europese natuurgebieden.
Het Maldegemveld is een deel van
het Drongengoed, het grootste
aaneengesloten bosgebied van OostVlaanderen. Het bos is een restant van
een grote middeleeuwse bossengordel
tussen Brugge en Gent. Het is een
gemengd bos met naald- en loofbomen,
met heide en grasland. Het gebied
heeft een rijke geschiedenis, waarvan
het damvorming drevenpatroon en de
Drongengoedhoeve goed bewaarde
getuigen zijn. (zie ook Burkel op p.14)
Het landschapspark Drongengoed
is meer dan alleen het prachtige
Drongengoedbos. Verschillende
natuur- en bosgebieden, kanalen,
beken en landschappen zorgen voor
een afwisselend gebied met een rijke
biodiversiteit en worden verbonden door
vele kilometers wandel- en fietspaden.

Het landschapspark Drongengoed bouwt
aan een unieke toeristisch-recreatieve
bestemming door het Meetjesland. Beleef
het landschapspark Drongengoed en laat
je meeslepen door de verborgen verhalen
en de grenzeloze rust. Lees meer op p.38.

Brochure ‘Verken de Meetjeslandse natuurgebieden van Natuurpunt’ (Natuurpunt en Partners Meetjesland, januari 2021)
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Ursel (Aalter),
Zomergem (Lievegem) – 29 ha

www.NPMeetjesland.be/
natuurgebied/keigatbos

Het Keigatbos:
voor elk wat wils
Het uitgestrekte natuurgebied Drongengoed/Maldegemveld is
wijd bekend bij een breed publiek. Minder bekend is zijn kleine
broertje, het Keigatbos. Dit boscomplex, inclusief de terreinen
die niet van Natuurpunt zijn, is zo’n honderd hectare groot en
ligt ten oosten van het Drongengoed. Het Keigatbos vormt
een belangrijke schakel tussen het Drongengoedbos (Aalter/
Maldegem) en Het Leen (Eeklo/Lievegem).
De naam ‘Keigat’ verwijst naar het onvruchtbare karakter van de
ondergrond: een afgelegen heuvelrug waar veel keien en stenen
te vinden zijn, overblijfselen van een miljoenen jaren oude
zeebodem. Door die onvruchtbare kleibodem was het gebied
eeuwenlang weinig aantrekkelijk voor landbouw en bestond het
vooral uit heidevelden, bossen en moerassen. Wie goed oplet,
vindt hier overal sporen van terug.

18

Vandaag is het Keigatbos een oase van rust, waar bossen met
statige dreven afwisselen met weilanden, akkers en kleine
landweggetjes. Met wat geluk kan je er oog in oog staan met
een ree of damhert, of verrast worden door de roep van een
zwarte specht. Of wie weet zie je een spoor van elfjes bij één van
de bronbeken in het bos?

Langs de Eekloseweg of hoek Sint-Jansstraat-Veldhoek (aan 89 )
Op de openbare wegen en de Natuurpunt-paden (volg de groene
Natuurpunt-bewegwijzering). Een aanzienlijk deel is privaat en niet
toegankelijk, maar dit staat telkens goed aangeduid.
Op de openbare wegen, niet toegestaan op de Natuurpunt-wandelpaden
Moeilijk in de stukken van Natuurpunt
Aan de leiband (waarom? zie p.5)
Avontuurlijk pad door het Berhoutbos en Pastershuyzekensbos,
boomkunstwerk in het Pastershuyzekensbos, poel aan Veldkruis

Brochure ‘Verken de Meetjeslandse natuurgebieden van Natuurpunt’ (Natuurpunt en Partners Meetjesland, januari 2021)

Verken de Keigatbossen
(7,6 km)
www.NPMeetjesland.be/
fietsenwandel

“Prachtige natuur, in onze eigen achtertuin. Wie kan er niet verliefd op zijn? Toegegeven, het Keigatbos is een beetje ‘steken’ met de
fiets af en toe. Maar als je er eenmaal bent, komt er een gevoel van rust over je heen. Een stukje ‘zen worden’ zonder er moeite te
moeten voor doen. Gewoon met je fiets of te voet naar dat heerlijke stukje bos...”
Severine Vanden Abeele, uitbaatster van café ‘t Oud Liefken (Stoktevijver, Zomergem)

Natuurpunt kon in het Keigatbos
in totaal bijna 30 hectare kopen en
openstellen, waaronder het mooie
Pastershuyzekensbos. In de zestiende
eeuw lag hier een grote veldvijver, die
men gebruikte voor de kweek van vis.
Na opgave van de vijver in de achttiende
eeuw werden de vandaag zo typische
rabatten aangelegd: parallelle en
verhoogde bermen, afgewisseld met
grachten. Op die manier konden er
bomen gekweekt worden. Momenteel
vind je er prachtige, monumentale
beuken. Een mooi voorbeeldje van hoe
Natuurpunt zorg draagt voor zowel
natuur als erfgoed.
Misschien ontmoet je een ree? (foto: Peter De Craene)
Wandelen in het Keigatbos, verrassend gevarieerd (foto: Wim Acke)

Brochure ‘Verken de Meetjeslandse natuurgebieden van Natuurpunt’ (Natuurpunt en Partners Meetjesland, januari 2021)
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Ursel (Aalter) – 4 ha

Het Kattenbos
en het Zegbroek

Om dit moerasbos toch toegankelijk te maken, werden bruggetjes aangelegd (foto: Johan Van Opstaele)
De slanke sleutelbloem profiteert van de eerste lentezon die tussen de kale takken piept (foto: www.ludogoossens.be)
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www.NPMeetjesland.be/
natuurgebieden/
zegbroek-kattenbos

Ingang via Varenstraat Ursel; parkeren beperkt
mogelijk op de betonstrook van de silo’s
aan overkant van de Varenstraat (toegang tot
de silo’s moet worden gevrijwaard)
Exploratiepad door het bosje (700 m), best te
combineren met een wandeling in de buurt;
laarzen sterk aanbevolen!
Op de openbare wegen in de buurt
Niet geschikt
Aan de leiband (waarom? zie p.5)
Avontuurlijke brugjes over de grachten,
speelbos Ganzenkleit op 1 km

Wandel op de natte rand van
het Drongengoed (8, 9 of 11 km)
➜ 78 ➜ 77 ➜ 76 ➜ 75 ➜ 81 ➜ 80 ➜ 79 ➜ 78

Met zijn 43 hectare is het Zegbroek het
grootste van drie grote meerscomplexen
tussen het Drongengoed en het Kanaal
Gent-Brugge. Het gebied ligt in de
oorspronkelijke vallei van de Hoge Kale,
waar in de middeleeuwen het Kanaal
Gent-Brugge werd gegraven.
Het Zegbroek evolueerde over de eeuwen
heen van moeras naar zompige meersen,
omzoomd met knotwilgen waar steenuil,
bosrietzanger en gekraagde roodstaart
zich thuis voelen. Deze waterbuffer
verzekert de omwonenden nu nog steeds
van droge voeten. De naam Zegbroek
dateert van het begin van de 15de eeuw.
‘Broek’ komt van het Germaanse ‘brôka’
dat moeras betekent. ‘Zeg’ verwijst naar
de zegge, een soort gras dat ook nu nog
volop in de meersen gedijt.
In het Zegbroek ligt één van de meest
aantrekkelijke moerasbosjes uit de ruime
omgeving: het Kattenbos. Dit moerasbos
is sinds 2014 in eigendom van Natuurpunt. Hier bloeien honderden goudgele
slanke sleutelbloemen. Samen met
talrijke andere voorjaarsbloeiers zoals
dotterbloem en bosanemoon zorgen zij in
maart en april voor een overweldigende
kleurenpracht in het bos.
Het beheer van Natuurpunt is hier in de
eerste plaats gericht op het versterken
van deze voorjaarsflora. Er werd ook een
amfibieënpoel ingericht en een ooievaarsnestpaal in de omliggende meersen
geplaatst. Wie weet kunnen we hier
binnenkort een – voor de streek – eerste
koppel broedende ooievaars bewonderen! Wist je trouwens dat de rode wouw,
waarschijnlijk de meest sierlijke Europese
roofvogel, hier in 1998 broedde?

“Dit is een klein maar prachtig natuurgebied. De kenmerkende vegetatie
en de talrijke bewoners zijn een lust voor alle zintuigen. Wanneer ik
gewapend met mijn verrekijker en laarzen op ontdekkingstocht ga,
keer ik steeds blijgezind terug, vervuld van schoonheid en innerlijke
gemoedsrust. En dat allemaal in mijn achtertuin. Wat een weelde! Een
must voor elke natuurliefhebber.”
Harry Arnaut, buurtbewoner

Brochure ‘Verken de Meetjeslandse natuurgebieden van Natuurpunt’ (Natuurpunt en Partners Meetjesland, januari 2021)
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Aalter, Beernem – 64 ha

www.NPMeetjesland.be/
natuurgebied/vaanders

De Vaanders,
ongekende nieuwkomer

In de Vaanders vind je ook meerdere mooie, oude beuken- en eikendreven in een dambordpatroon (foto: Koen Martens)
Hengel vind je in de dreven van de Vaanders (foto: www.ludogoossens.be)

Nog geen tien jaar geleden was de Vaanders een ontoegankelijk
privaat bos. Natuurpunt kon het kopen en stelde het meteen
open voor het grote publiek. Het is tot nu een relatief onbekend
gebied, maar heeft nochtans heel wat in petto voor wie graag
wandelt.
Natuurlijke bossen zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Er
komen in de Vaanders heel wat waardevolle bosbestanden voor.
Inheemse boomsoorten zoals zomereik en in mindere mate ook
wintereik en beuk overheersen er. Op de nattere percelen vinden
we vooral wilgenstruwelen.

“Vaanders is voor velen een nog ongekend
bosgebied met heel wat waardevolle
natuur. Zeker in natte periodes zijn
stevige stapschoenen aangewezen.”
Piet Smessaert,
vrijwilliger bij Natuurpunt Aalter
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Op percelen met populieren in nattere zones, of naaldhout in
de drogere zones en zones gedomineerd door invasieve exoten
zoals Amerikaanse vogelkers, zal Natuurpunt geleidelijk aan
streven naar meer natuurlijke bossen. Onze beheerinspanningen
moeten leiden tot een mooi, gestructureerd bos met een afwisseling van open plekken en bos, waar jonge en oudere bomen
door elkaar staan en met een soortenrijke struik- en kruidlaag
onder en naast de bomen. Daarnaast zorgt Natuurpunt voor heel
wat extra bos. Meer en natuurlijker bos zorgt voor verdere kansen voor buizerd en grote bonte specht, die nu al in het gebied
broeden, of voor soorten als ree en vos.

Kruispunt Vaanders-Vijverstraat
Rode bewegwijzering van Natuurpunt, laarzen zijn aangeraden
Op de openbare wegen langs het gebied (o.a. fietsknooppunt 36 en 48)
Op een deel van de paden en bij droog weer
Aan de leiband (waarom? zie p.5)
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In de Vaanders vind je ook meerdere
mooie, oude beuken- en eikendreven in
een dambordpatroon. Dat laatste is een
restant uit de tijd dat men de woeste
gronden in onze regio begon te ontginnen in grote blokken, omzoomd met
dreven. De dreven vormen belangrijke
schuilplaatsen voor veel vleermuizen en
vogels. Denk maar aan de specht die
graag zijn nest maakt in een oude beuk.
In de dreven kan je nog tormentil en
hengel vinden, twee zeldzame plantensoorten. Ook brem, pijpenstrootje,
struikheide,… zijn daar te vinden. Ze zijn
verbonden met het verleden van de heide
die hier vroeger massaal voorkwam.

Verken de Vaanders (4 km)
www.NPMeetjesland.be/
fietsenwandel

De Vaanders is hoofdzakelijk laaggelegen en bijgevolg erg drassig. Door
het gebied stromen twee waterlopen,
de Zouterbeek-Galgeveldbeek en de
Lakebuis-Schuurlobeek. Er komt heel wat
water uit de grond, zogenaamd kwelwater. Het vele ijzer in dit water zorgt voor
een roestkleurig uitzicht.
Waterviolier (foto zie p.13) is één van
de typische, zeldzame soorten voor kwel.
Samen met holpijp en grote waterweegbree komt het in grachten en plassen
voor. Ook de vinpootsalamander, bruine
en groene kikker vinden de waterpartijen
heerlijk.

Brochure ‘Verken de Meetjeslandse natuurgebieden van Natuurpunt’ (Natuurpunt en Partners Meetjesland, januari 2021)
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Aalter – 19 ha

Het kanaal
Gent-Brugge,
een groen lint
door het landschap
Het kanaal Gent-Brugge is één van de oudste kanalen van
Vlaanderen. De bouw ervan begon in de 13de eeuw, maar het
duurde tot de 17de eeuw vooraleer het kanaal bevaarbaar was.
De rivieren Zuidleie en Hoge Kale werden met elkaar verbonden
en dienden als basis voor het kanaal. Tot aan het begin van de
19de eeuw was het kanaal de belangrijkste transportweg tussen
Brugge en Gent voor passagiers en goederen. De boten werden
voortgetrokken door paarden of mensen van op de ‘trekweg’ op
de oever.
De waterloop verbindt vandaag heel wat natuurgebieden met
elkaar. Planten en dieren kunnen via het kanaal van het ene naar
het andere gebied uitbreiden en verhuizen, waardoor het een
trekpleister is voor zeldzame soorten.

Langs de openbare weg, Drongengoed parking Krakeel of parking Pol
In alle zones die door Natuurpunt beheerd worden kan je vrij wandelen
Op de openbare wegen langs het kanaal (fietsknooppunten)
Niet geschikt
Aan de leiband (waarom? zie p.5)
Ontmoeting met ezels, schapen en geiten
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www.npmeetjesland.be/
natuurgebied/
kanaalberm-aalterbrug

www.npmeetjesland.be/
natuurgebied/
Kanaalberm Bellem

www.npmeetjesland.be/
natuurgebied/
Kanaalreservaat Knesselare

Op de kanaalbermen vinden we nog gaspeldoorn, brem en
struikheide. Dit zijn restanten van de vroegere heide. Tientallen jaren werden de kanaalbermen echter niet beheerd, zodat
bramen en bos de plaats hadden ingenomen van de bloemrijke
graslanden en heidevegetaties.
Natuurpunt doet heel wat inspanningen om de biodiversiteit
langs het kanaal nieuwe kansen te geven. In Knesselare, ter
hoogte van het Patersveld en in Bellem doen grazende schapen,
geiten, ezels en runderen dienst als natuurlijke grasmachines.
Zo zorgen ze ervoor dat de bloemrijke vegetatie zich hier kan
herstellen.
Op andere locaties zorgt Natuurpunt voor een geleidelijke afwisseling van open plekken, ruigtes en bos, zodat een begroeiing
kan ontstaan die aan vlinders en vogels voedsel en beschutting
biedt.

Een bloemrijke berm vol vlinders en andere insecten? Check! (foto: Gino Van Hoorebeke)
Ezels begrazen de bermen in Bellem

Brochure ‘Verken de Meetjeslandse natuurgebieden van Natuurpunt’ (Natuurpunt en Partners Meetjesland, januari 2021)

Eindeloos fietsen van
het kanaal Gent-Brugge
naar het Drongengoed
(en terug)
Lange versie (40 km):

92 ➜ 95 ➜ 94 ➜ 97 ➜
98 ➜ 90 ➜ 89 ➜ 74 ➜
75 ➜ 68 ➜ 71 ➜ 75 ➜
82 ➜ 89 ➜ 88 ➜ 4 ➜

www.NPMeetjesland.be/
fietsenwandel

1 ➜ 2 ➜ 81 ➜ 91 ➜
92

Korte versie (36 km):

92 ➜ 95 ➜ 94 ➜ 97 ➜
98 ➜ 90 ➜ 89 ➜ 74 ➜
75 ➜ 68 ➜ 71 ➜ 75 ➜
82 ➜ 89 ➜ 88 ➜ 4 ➜
82 ➜ 83 ➜ 81 ➜ 91 ➜
92

“Langs de kanaalbermen doet Natuurpunt
al jaren inspanningen om de bloemrijke en
vlinderrijke bermen te herstellen. Met succes!
Een tocht langs het kanaal is steeds genieten.”
Thomas Devreeze,
conservator Kanaalbermen

“De grazende schapen, geiten, ezels,
runderen,… zijn belangrijk voor de
biodiversiteit langs het kanaal GentBrugge.”
Gino Van Hoorebeke,
conservator Kanaalbermen

Langs de kanaalbermen kan je nog zeldzame vlindersoorten zoals koevinkje,
zwartsprietdikkopje, icarusblauwtje en bruin blauwtje vinden. Maar ook de bloemrijke
bermen met wilde tijm, bevertjes, margriet, kattendoorn, … zijn een pracht voor het
oog. En in rietkragen hoor je de kleine karekiet en bosrietzanger fluiten. Kortom, langs
het kanaal Gent-Brugge is het steeds genieten.
Hof ter Pale (Hansbeke) zorgt voor begrazing van de bermen in Aalter met oude rassen
zoals het Lakens schaap, de Vlaamse en Kempense geit. Ezels begrazen de bermen in
Buntelare (Knesselare). In Bellem grazen jongen koeien. Een leuke ontmoeting tijdens
je wandeling, maar respecteer de dieren!
Meer info op www.hofterpale.com en www.degezel.be
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Aalter – 45 ha

www.NPMeetjesland.be/
natuurgebieden/ganzeveld

Het Ganzeveld, of
hoe een naam niet alles zegt
Het Ganzeveld ligt in het zuiden van het
Bulskampveld. Dit gebied strekte zich
ooit uit van Ruddervoorde tot Bellem.
‘Veld’ wijst op een open landschap
met voornamelijk heidebegroeiing en
struikgewas. De bodem was vroeger
(we spreken dan over de middeleeuwen) te schraal en de middelen waren te
beperkt om de heide te ontginnen. Deze
veldgebieden werden vroeger ‘wastines’
of ‘woeste gronden’ genoemd. Ten tijde
van Napoleon (begin 19de eeuw) kwam
dan toch een eerste ontginningsperiode,
waarbij de heide ingedeeld werd in grote
blokken en vervolgens omgeven werd
door dreven van voornamelijk beuk. De
ecologische waarde van de oude beuken
is momenteel trouwens zeer groot, denk
maar aan spechten die hun nesten in
de oude beuken maken of vleermuizen
die zich hier verbergen. De ontgonnen
blokken zelf werden toen beplant met
naaldhout. Een gedeelte werd tijdelijk
ook als landbouwgrond gebruikt. Later
werden enkele stukken opnieuw omgevormd naar bos.
We vinden in het Ganzeveld restanten
van eiken-berkenbossen. Deze bossen
worden van nature gedomineerd door
zomereik, aangevuld met ruwe berk.
In het Ganzeveld zijn ze echter vaak
aangeplant, net zoals veel Amerikaanse
eiken. Typische soorten in de struik- en
kruidlaag zijn spork, hulst, lijsterbes en
kamperfoelie, pijpenstrootje, bochtige
smele en pilzegge. Daarnaast komen nog
een aantal echte naaldhoutaanplanten
voor met Corsicaanse den, grove den, lork
en douglasspar.

Door gerichte dunningen wordt het kronendak open en vindt spontane verjonging van het bos plaats. Natuurpunt bevordert streekeigen en inheemse soorten
ten nadele van exoten zoals Amerikaanse
eik en de naaldhoutaanplanten.

We willen graag ook meer dood hout,
want dat zorgt paradoxaal genoeg voor
meer leven in het bos. Heel wat dieren
en planten zijn voor hun voortbestaan
afhankelijk van dood hout: vogels zoals
spechten en andere holenbroeders, vleermuizen en vele insecten- en paddenstoelensoorten.

“In het Ganzeveld is het elk seizoen genieten. Ideaal voor een korte natuurwandeling. Ook voor kinderen valt heel wat te beleven. Ga
samen met hen op ontdekkingstocht en wie weet kom je wel een ree of eekhoorn tegen! Vink enkele opdrachtjes af op ’50 dingen’
(zie p.4). Er is ook een rustgebied in het Ganzeveld, daar mag je niet in maar met een verrekijker kan je wel even binnengluren.”
Liesbeth Jodts, vrijwilliger Natuurpunt Aalter
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Natuurpunt heeft de voorbije jaren ook
voor ruim zes hectare nieuw bos gezorgd.
Dit zorgt voor extra zuurstof en biedt
verdere kansen voor heel wat kwetsbare
soorten.
Centraal in het gebied ligt een mooi
heideterrein. We vinden er soorten zoals
struikheide, brem, tandjesgras, liggend
hertshooi, gewone veldbies en gewoon
struisgras. Zeer waardevol is het voorkomen van de zeldzame heideknotszwam en
de op een koraal lijkende kroontjesknotszwam. Ook de levendbarende hagedis
kan je er aantreffen.
Zoogdieren zoals ree en eekhoorn voelen
zich goed thuis in het bos. Ook voor veel
vogelsoorten is het bos zeer belangrijk.
Buizerd, sperwer, boomvalk, boomklever
en boomkruiper komen er, al dan niet
jaarlijks, tot broeden.

Langs de Prinsenstraat of aan
de Grote Ganzeplas
Wandellus door het gebied (2 km)
Op de openbare wegen
(gebied ligt tussen knooppunt 6 en 7)
Haalbaar mits stevige buggy
Aan de leiband (waarom? zie p.5)

Familiewandeling
door het
Ganzeveld (2 km)

www.NPMeetjesland.be/
fietsenwandel

De boomklever, een vinnig bosvogeltje dat boomstammen op en af klautert, is een vaste broedvogel in het Ganzeveld (foto: Peter De Craene)
De ecologische waarde van de oude beukendreven is niet te schatten (foto: Isabella Fiers)
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Aalter, Ruiselede – 7 ha

www.NPMeetjesland.be/
natuurgebieden/
poekebeekvallei

De Vallei van de
Poekebeek, van stinkwater naar natuurgebied

Het kasteeldomein van Poeke en voorjaarsbloeiers, een prachtige combinatie die je in maart en april kan bewonderen
In de Vallei van de Poekebeek mag het gerust eens overstromen (foto’s: www.ludogoossens.be)

In de jaren 1990 voerde de natuur- en milieubeweging een
campagne voor een propere Poekebeek met de slogan “van
stinkwater naar drinkwater”. De Poekebeek had in die tijd geen
goed imago. De meanderende Poekebeek ontspringt op het
Plateau van Tielt en was tot in de jaren ‘60 van vorige eeuw een
schitterende laaglandbeek. Oude foto’s tonen een botanische
weelde met o.a. pijlkruid, gele plomp en drijvend fonteinkruid.
De Poekebeek was ook zeer visrijk. Vandaar dat de otter hier nog
voorkwam in die tijd.

Hopelijk slagen deze soorten er in om zich definitief te
hervestigen in de Poekebeek. Extra inspanningen zijn nodig om
de ecologische kwaliteit verder te verbeteren.
Net zoals toen zijn we ervan overtuigd dat de Vallei van de
Poekebeek kan worden opgewaardeerd. In het natuurgebied de
Vallei van de Poekebeek vind je typische beekdalgraslanden en
-bosjes, die zeer regelmatig overstromen.

Kort daarna heeft industriële bedrijvigheid echter korte metten
gemaakt met deze biodiversiteit. Tien jaar later was de beek veranderd in een stinkende, zwarte waterloop. Gelukkig hebben saneringswerken de waterkwaliteit wat hersteld. Er zijn hoopgevende
signalen. Aan de monding van de Poekebeek werden recent al
vissoorten als blankvoorn, riviergrondel en bermpje waargenomen.

Dorsplein van Poeke
Op de openbare wegen en in het kasteeldomein van Poeke
(suggestiewandeling zie www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel)
Op de openbare wegen
Op de openbare wegen
Aan de leiband (waarom? zie p.5)

“Bij elke hevige bui overstroomt de vallei van de Poekebeek. Het is dan genieten van onder meer kievit, wintertaling en slobeend.
Gelukkig is er in de vallei nog veel open ruimte. De natte graslanden en bosjes zijn zeer belangrijk voor de biodiversiteit.”
Jan Versigghel, vogelkijker en vrijwilliger bij Natuurpunt Aalter

28

Brochure ‘Verken de Meetjeslandse natuurgebieden van Natuurpunt’ (Natuurpunt en Partners Meetjesland, januari 2021)

Verken de vallei per fiets (44 km)
8 ➜ 4 ➜ 2 ➜ 39 ➜ 54 ➜ 86 ➜ 89 ➜ 82 ➜ 45 ➜ 77 ➜ 64 ➜ 67 ➜
69 ➜ 10 ➜ 16 ➜ 18 ➜ 17 ➜ 19 ➜ 49 ➜ 99 ➜ 15 ➜ 9 ➜ 8

www.NPMeetjesland.be/
fietsenwandel

De meeste percelen palen aan de mooi
kronkelende Poekebeek. Ze liggen
net opwaarts van het kasteeldomein
van Poeke. Natuurpunt zorgt er voor
bijkomende knotwilgen, houtkanten en
veedrinkpoelen. Natuurpunt zorgt ook
voor een aantal nieuwe bosjes. Op die
manier versterken we de bossengordel in
het valleigebied.
In de wintermaanden overstroomt de
vallei regelmatig. In de graslanden kan je
dan steltlopers en watervogels waarnemen, zoals de kievit, wintertaling, krakeend en slobeend. Planten als pijptorkruid, pinksterbloem, gele lis, speenkruid,
boszegge en echte valeriaan gedijen hier
goed. Tijdens de lente hoor je er de bosrietzanger, zwartkop en tuinfluiter. Ook
amfibieën, zoals de bruine kikker en de
alpenwatersalamander, vertoeven graag in
dit waterrijke gebied.
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Nevele, Merendree (Deinze),
Lovendegem (Lievegem) – 60 ha

www.npmeetjesland.be/
natuurgebied/
vallei-van-de-oude-kale

De Vallei van
de Oude Kale, een
schilderachtig landschap

Op de grens van Lievegem, Deinze en
Gent ligt de Vallei van de Oude Kale. De
Oude Kale stroomt er in een groene parel
van natte hooilanden omboord met statige knotwilgen. Het gebied is de voorbije
jaren uitgegroeid tot een vaste waarde
bij natuurliefhebbers en wandelaars. Het
heeft faam opgebouwd tot ver buiten het
Meetjesland.

De Oude Leie?
De vallei is erg breed voor de relatief slanke Oude Kale. Duizenden jaren geleden,
in de laatste ijstijd, stroomde hier een
rivier van een ander kaliber. Een groot
deel van het water dat nu via de Leie
afvloeit, passeerde toen langs de Vallei
van de Oude Kale richting Noordzee. Die
‘IJstijdleie’ boetseerde het landschap tot
haar huidige vorm. Op sommige plekken
was die vallei wel 600 meter breed.

Bloemrijke hooilanden
Eeuwenlang kreeg die brede vallei interesse van landbouwers. Een vallei was in
historisch landbouwperspectief een van
de weinige plekken in het landschap waar
je jaar na jaar een mooie opbrengst van
kon halen, zonder bemesting. Eeuwenlang hebben landbouwers hier beheerd
zoals Natuurpunt dit nu doet: één of
twee hooibeurten per jaar, eventueel
daarna wat begrazing. Geen kunstmest,
geen pesticiden. Dit was een topgebied.
Verslagen van plantkundigen uit de 19de
eeuw vermelden hier heel wat bijzondere
plantensoorten waar we nu enkel van
kunnen dromen.

Parking Kerkhof Vinderhoute,
Parking kerk Merendree,
Merendreedorp, Merendree (Deinze)
Blauwe, groene en rode wandeling
(zie www.npmeetjesland.be/fietsenwandel)
Via de fietsknooppunten kan je
de vallei verkennen
Niet op een deel van de wandelpaden
Aan de leiband (waarom? zie p.5)

“Elk jaar organiseren we het loopevenement ‘Triangel Trails’ in
Lovendegem. Het mooie parcours, met grote delen doorheen
de Vallei van de Oude Kale, is onze grote troefkaart.
Al die onverharde paden maken het een bijzondere cross,
ten voordele van de bijzondere mensen van De Triangel.”
Kristof Fortie, leerkracht Scholen De Triangel en
parcoursbouwer van de Triangel Trails, Lovendegem
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Kronkelfietstocht door de Kalevallei
Korte versie (28 km):

91 ➜ 82 ➜ 77 ➜ 75 ➜ 73 ➜ 47 ➜ 48 ➜ 55 ➜
54 ➜ 51 ➜ 53 ➜ 54 ➜ 55 ➜ 46 ➜ 66 ➜ 70 ➜
80 ➜ 81 ➜ 82 ➜ 91
Lange versie (36 km):
Wie wil kan de fietstocht uitbreiden door vanuit Landegem van
80 naar 85 te fietsen en dan via 88 ➜ 96 ➜ 95 ➜ 91
op de startplaats te belanden. Dit is een extraatje van 12,8 km
door het kouterlandschap van Vosselare.
www.NPMeetjesland.be/
fietsenwandel

Graasweiden en knotbomen
Halfweg de 20ste eeuw werden veel
hooilanden omgezet in weilanden voor
vee. Percelen werden afgezet met prikkeldraad, met knotbomen als weidepaal.
Veel van de knotbomen zijn ondertussen
gerooid of uitgedund, maar hier en daar
kan je nog prachtexemplaren vinden.
Waar de groene en blauw wandellus
(zie webpagina van het gebied) samenvallen, loopt het wandelpad langs één van
de mooiste knotwilgenrijen van het gebied. Sta hier zeker eens stil en bewonder
die bomen: ze zitten boordevol leven!

In de lentegroene graslanden kan je het klein geaderd witje op een pinksterbloem aantreffen
De Kale kronkelt hier door het landschap (foto’s: www.ludogoossens.be)
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Vinderhoute
(Lovendegem – Lievegem) – 35 ha

www.NPMeetjesland.be/
natuurgebied/
vinderhoutsebossen

De Vinderhoutse Bossen,
deel van de Groenpool Gent
Gent zet in op vijf groenpolen: die grote
recreatie- en natuurgebieden waar
iedereen kan wandelen, fietsen, sporten
of spelen in het groen zijn momenteel
in volle ontwikkeling. De Groenpool
Vinderhoutse Bossen ligt het dichtst bij
Gent. Sinds 2020 kan iedereen via nieuwe
routes voor het eerst echt wandelen
doorheen deze groene long.
De Vinderhoutse Bossen maken deel
uit van een netwerk van Europees
beschermde natuur, het Natura 2000
Netwerk. Dit zijn gebieden die op
ecologisch vlak zeer waardevol en
belangrijk zijn. Met een beetje geluk
ontdek je een ree in het gebladerte, hoor
je de zwarte specht roffelen of zie je
ergens de zeldzame eenbes bloeien.
Via het landinrichtingsproject
Groenpool Vinderhoutse Bossen werken
verschillende partners op Vlaams,
provinciaal en lokaal niveau intensief
samen aan de realisatie van deze
groenpool. Het plan voorziet in ongeveer
200 hectare nieuw bos en waardevolle
natuurzones, speelbossen en fiets- en
wandelpaden. Op die manier komt er een
groot en gevarieerd bos waar iedereen
van kan genieten.
Er zijn al veel gronden aangekocht,
plannen uitgetekend en nieuwe bomen
aangeplant. De parken Leeuwenhof
en De Campagne worden ingericht
als portalen met picknickplekken,
speelbossen en nieuwe fiets- en
wandelpaden. De kinderboerderij aan De
Campagne krijgt een uitbreiding en een
volledige heraanleg. Vanaf 2023 zullen
er ook enkele routes toegankelijk zijn
voor fietsers en ruiters. We blijven ook
de volgende jaren nog heel wat bomen
aanplanten.
Genieten van de natuur vlakbij Gent (foto’s: www.ludogoossens.be)
De eenbes doet het goed in de Vinderhoutse Bossen
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en website
Zie kaart
Op de openbare wegen en
de aangegeven wandelpaden
Lukt nog niet door het gebied,
maar wel op de openbare wegen errond
Op de openbare wegen en op een deel
van de wandelpaden
Aan de leiband (waarom? zie p.5)

“Tot voor kort moest ik een uur fietsen om vanuit Gent in een bos te raken.
Nu hoef ik maar 10 minuten te wandelen om in de Vinderhoutse Bossen mijn hart op te halen!”
Maarten Van Gansbeke, medeconservator Vinderhoutse Bossen
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Wachtebeke, Moerbeke - 300 ha

www.NPMeetjesland.be/
natuurgebieden/heidebos

Het Heidebos,
vijftig tinten natuur
Het Heidebos is een stevige brok natuur
op de grens van het Meetjesland en
het Waasland. Het natuurgebied biedt
een verrassend scala aan biotopen van
dennenbossen, berken-eikenbos, schrale
graslanden tot – zoals de naam al laat
vermoeden – gebiedjes met struikhei,
dit alles doorspekt met machtige dreven
van beuken en Amerikaanse eiken. Hoe
vreedzaam het bos er nu bij ligt, zo
woedde de Tachtigjarige Oorlog er in alle
hevigheid in de 16de eeuw. Relicten in
het landschap zoals de omwalling van
het fort Francipanie en de Parmavaart
herinneren aan deze woelige periode.

Met een beetje geluk kan je in het bos de zwarte specht spotten (foto: www.ludogoossens.be)
Het paarse tapijt van heide kan je in augustus en september bewonderen (foto: Gert Du Cheyne)
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Parking 1: Keizershoek Moerbeke
Parking 2: Knokkestraat Wachtebeke
Op de meeste paden door het gebied
Toegelaten op de gele en oranje-blauwe wandeling
Toegelaten op de gele en oranje-blauwe wandeling
Overal, behalve op de gele wandeling bij slecht weer
Niet toegelaten op de rode en AS Adventure wandeling
Aan de leiband (waarom? zie p.5)
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www.NPMeetjesland.be/
fietsenwandel

Het Heidebos heeft een aanbod voor elke wandelaar
AS Adventure wandeling (4,1 km): start P1, enkel toegelaten voor wandelaars, honden verboden
Rode wandeling (3,9 km): start P2, enkel toegelaten voor wandelaars, honden verboden
Gele wandeling (6,4 km): start P1, toegelaten voor wandelaars, fietsers en ruiters, honden aan de leiband
Oranje-blauwe wandeling (4,4 km): start P2, toegelaten voor wandelaars, fietsers en ruiters, honden aan de leiband

Voor de meeste wandelaars blijft de nazomer het favoriete
wandelmoment, wanneer de heide een paarse golf trekt door
het gebied. Of wanneer iets later de herfst het bos kleurt van
scharlakenrood over okergeel naar tientallen tinten bruin en
het bos bezaait met een ongeziene variatie aan paddenstoelen.
Reeën of flukse eekhoorns die hun winterkostje bijeen scharrelen
laten zich dan ook vaak het best zien.

Vogels zijn natuurlijk ook van de partij met typische bosvogels
zoals zwarte specht, bonte vliegenvanger, wespendief of havik,
maar de typische heideminnaars zijn toch de blikvangers:
boomleeuwerik, boompieper en de trots van het Heidebos: de
nachtzwaluw. Al deze vogels zijn grondbroeders en mede daarom
is het gebied bijzonder kwetsbaar. En vergeten we vooral onze
permanente beheerders, de Galloway runderen, niet!

“Als vrijwilliger doet het deugd om achteraf eens te kunnen genieten van de pracht en praal van de uitgevoerde werken in ons
mooie natuurgebied, dat verwarmt het hart op meerdere manieren.”
Ilse Theunis, buurtbewoonster en vrijwilliger Natuurpunt
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Wat doet Natuurpunt
in het Meetjesland?
Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw

Een ruime doelstelling dus, die we na
al die jaren nog steeds ter harte nemen
samen met onze lidverenigingen: acht
aangesloten Natuurpunt-afdelingen en
heel wat andere aangesloten, lokale
milieu- en natuurverenigingen zoals
Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven
en Tuinieren) en JNM (Jeugdbond voor
Natuur en Milieu).
NPM brengt een driemaandelijks
tijdschrift uit boordevol informatie
over natuur, milieu en landschap in het
Meetjesland. Intussen krijgen bijna 3.600
Meetjeslandse gezinnen dit tijdschrift in
de brievenbus. Word lid van Natuurpunt
(zie verder), dan behoor jij ook tot deze
gelukkigen!
Wil je op de hoogte blijven van onze
Meetjeslandse acties en activiteiten?
Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief
op www.NPMeetjesland.be.

(foto: Frank Maes)

Onze vereniging is erkend door de
Vlaamse overheid en staat voor de
bescherming, het behoud, de valorisatie
en het herstel van leefmilieu, landschap,
natuur- en cultuurpatrimonium in het
Meetjesland.

Kantoor: CM-gebouw
(ingang via parking Melkerij),
Garenstraat 46, 9900 Eeklo,
09 377 93 00,
info@NPMeetjesland.be,
www.NPMeetjesland.be

Natuurpunt en Partners Meetjesland is
het vervolgverhaal van de vereniging
‘Natuur en Landschap Meetjesland’. Deze
vereniging ontstond in 1993. Het idee
voor het oprichten van een regionale,
overkoepelende vereniging voor het
Meetjesland bestond echter al langer. De
toenmalige lokale natuurverenigingen in
de streek zochten immers een formule
om zich te versterken op het terrein
van de bescherming van Meetjeslandse
natuurgebieden, om zo zwaarder te
wegen op beleidsmakers en het grote
publiek.
Natuurpunt en Partners Meetjesland
ontstond begin 2009, toen
de regionale vereniging een
samenwerkingsovereenkomst sloot met
Natuurpunt. Alle Natuurpunt-leden van
het Meetjesland ontvangen sindsdien
gratis het regionaal tijdschrift ‘Natuur en
landschap Meetjesland’.
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Op stap met een natuurgids

(foto: Gaea Rysselaere)

Zoals je in deze brochure ziet, kan je in de meeste gebieden zelf op pad. Wil je met
je vriendengroep, klas of vereniging graag een begeleide wandeling? Dan hebben
wij voor jou een vrijwillige gidsenploeg klaar staan om je op sleeptouw te nemen.
De wandeling wordt afgestemd op de doelgroep, leeftijd en wensen van de groep.
Lees alle voorwaarden op www.NPMeetjesland.be/natuurgids.
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Natuurpunt
Wat?

Met 123.000 leden behoort Natuurpunt
tot de grootste ledenverenigingen van
Vlaanderen. Het is een onafhankelijke
vrijwilligersvereniging die zorgt voor de
bescherming van kwetsbare en bedreigde
ruik
natuur in Vlaanderen. Natuurpunt
beheert
meer dan 25.000 hectare
erstaande kleurreferenties
is verplicht.
Vlaamse
natuur
et medium waar het logo
in gebruikt
wordt. in 500 verschillende
natuurgebieden.

De vrijwilligers nemen het initiatief:
ze zorgen voor aankoop, beheer en
openstelling van natuurgebieden.
Ze worden ondersteund door
professionele terreinploegen en
secretariaatsmedewerkers. Ons
maatwerkbedrijf geeft werk aan
honderden arbeiders die het niet makkelijk
hebben in de klassieke economie.

Dit doet Natuurpunt
Naast gegidste wandelingen,
beheerwerken, cursussen en workshops
wordt de natuur ook bestudeerd door
studiewerkgroepen. Zo levert Natuurpunt
de wetenschappelijke basis voor het
natuurbeleid van de overheid.
Om natuur hoog op de politieke agenda
te krijgen, gaat Natuurpunt in dialoog met
beleidsmakers op alle niveaus, formuleert
beleidsadviezen en laat zich horen in het
maatschappelijk debat via standpunten,
campagnes en acties.

)

Word lid
Als lid van Natuurpunt help je de natuur
beschermen. Bovendien ontvang je een
welkomstpakket met daarin onder meer
een gratis fiets- en wandelgids met
routes in de mooiste natuurgebieden van
Vlaanderen. Je krijgt een fikse korting in
de Natuurpunt webshop (http://winkel.
natuurpunt.be) en bij onze partners,
waaronder verschillende winkels en
arrangementen.
Als lid ontvang je Natuur.blad: elk seizoen
een tijdschrift boordevol tips, weetjes en
verhalen. Woon je in het Meetjesland,
dan ontvang je daar bovenop ook
het tijdschrift ‘Natuur en landschap
Meetjesland’ én info over je lokale
afdeling.
Voor 30 euro ben je een jaar lang lid
met heel het gezin. Betaal via
www.NPMeetjesland.be/wordlid, via
iemand van je lokale afdeling of ons
kantoor in Eeklo, of schrijf 30 euro over
op rekeningnummer BE17 2300 0442
3321 van Natuurpunt, Michiel Coxiestraat
11, 2800 Mechelen met mededeling
‘nieuw lid Meetjesland’.

Gebeteren door beesten
(of ander natuurschoon)?
Vogels, insecten, planten, paddenstoelen,
noem maar op: je vindt ze allemaal in de
Natuurhistorische Werkgroepen Meetjesland.
Ga mee op pad met onze experten en een
wereld gaat voor je open!
www.natuurpunt.be/afdelingen/
natuurhistorische-werkgroep-meetjesland

k,

(foto: Frank Maes)

Doe Mee(tjesland)
In het Meetjesland zijn negen Natuurpunt-afdelingen actief. Die worden volledig gedragen door vrijwilligers. Je kan deelnemen aan hun
activiteiten, beheerdagen, cursussen,… Je kan zelfs vrijwilliger worden: zweten in de natuur tijdens een werkdag, een artikel schrijven of
GRAFISCHE GIDS NATUURPUNT
foto’s nemen op activiteiten, activiteiten
mee organiseren5en veel meer. Voor elk wat wils!
De meeste afdelingen hebben naast een website ook een facebook-pagina. Volg hen!
Natuurpunt Aalter, www.natuurpunt.be/aalter
Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem, www.natuurpunt.be/eeklo-kaprijke-evergem
Natuurpunt Lovendegem, www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-lovendegem
Natuurpunt Maldegem-Knesselare, www.natuurpuntmaldegemknesselare.be
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken, www.natuurpunt.be/meetjeslandsekreken
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede, www.heidebos.be
Natuurpunt De Ratel Nevele, https://deratel.wordpress.com
Natuurpunt Waarschoot, www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-waarschoot
Natuurpunt Zomergem, www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-zomergem
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Partners van deze uitgave
Het landschapspark Drongengoed

In deze brochure vind je bij heel wat
gebieden dit logo. Maar waar staat het
voor?
In het landschapspark Drongengoed
werken besturen en verenigingen samen
aan natuur, landbouw, toerisme, lokale
handel, dorpen, horeca, enz. Zo kan jij
nog meer van de streek genieten, er
nieuwe dingen ontdekken en heerlijk
ontspannen.
Het landschapspark Drongengoed strekt
zich uit over vijf gemeenten: Eeklo,
Lievegem, Aalter, Beernem en Maldegem.
In de kern ligt het Drongengoedbos
met aansluitend het Maldegemveld, het
Keigatbos, Burkel en het Koningsbos
te Oedelem (Beernem). Op ruimere
afstand liggen bos- en natuurgebieden
die verbonden zijn met het kerngebied
en/of die zich onder de vlag van het
landschapspark willen profileren: oostelijk
het provinciaal domein Het Leen en
verder over de N9 de Kwadebossen en de
Lembeekse bossen, ten zuidoosten vormt
het kanaal Gent-Oostende ongeveer de
grens met het naburige landschapspark
Bulskampveld en in zuidelijke richting de
Kraenepoel en de Markettebossen rond
Bellem (Aalter).

Gastheren en -vrouwen van het landschapspark Drongengoed zijn geïnteresseerde ondernemers die het landschapspark een warm hart toedragen of zich
betrokken voelen bij toerisme en recreatie in het gebied. Bij deze gastheren van
het landschapspark Drongengoed kan je terecht voor meer informatie en je kan
er deze brochure krijgen (zolang de voorraad strekt). Vraag hen uit!
• Aardendwerk cvba-so (Oostwinkel-Lievegem)
• B&B de goudsblomme (Lembeke-Kaprijke)
• B&B De Lievde – Associated Services bvb (Lovendegem-Lievegem)
• B&B Landhuis Prinseveld (Maldegem)
• B&B Little Princess (Lotenhulle-Aalter)
• Bar boudoir (Ursel-Aalter)
• BuitenZinnig (Maldegem)
• Cafetaria Het Leen (Eeklo)
• Cleythil Hotel (Maldegem)
• De Hostelier (Ursel-Aalter)
• De Rosmolen (Evergem)
• Domein Menas (Aalter)
• Gemeente Beernem
• Gids van het Meetjesland
• Het Jagershof (Ursel-Aalter)
• Hotel Shamon (Eeklo)
• Plattelandscentrum Meetjesland (Sint-Laureins)
• Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve (Eeklo)
• ‘t Klein Burkelhof (Maldegem)
• ‘t Oud Liefken (Zomergem-Lievegem)
• Ter Heide (Lembeke-Kaprijke)
• Toerisme Beernem
• Toerisme Meetjesland
• Vakantiewoning Hullehuis (Aalter)
• Vakantiewoning Wildeweg (Lovendegem-Lievegem)
• Villa De Keyser (Eeklo)

www.drongengoed.be
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Regionaal Landschap Meetjesland vzw

De Regionale Landschappen in Vlaanderen werden opgericht
om uitvoering te geven aan het Natuurdecreet van 1997.
Sindsdien hebben zij zich verder uitgebouwd en gediversifieerd.
Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) werd in 1998
opgericht. Momenteel is de vereniging werkzaam in Aalter,
Assenede, Deinze, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Lochristi,
Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate. RLM wordt bestuurd door
vertegenwoordigers van (lokale) overheden, polderbesturen en
wateringen, organisaties en natuurverenigingen uit de regio.
RLM bevordert het streekeigen karakter, de natuurrecreatie,
het recreatief medegebruik, de natuureducatie, het draagvlak
voor natuur en het geïntegreerd en gebiedsgericht beheer.
De vereniging stimuleert en coördineert ook het beheer en
de inrichting van terreinen en het herstel, de aanleg en de
ontwikkeling van kleine landschapselementen.

Daarnaast biedt RLM ondersteuning aan gemeenten en
erfgoedactoren op het vlak van landschappelijk erfgoed en helpt
zij met haar publiekswerking het draagvlak voor landschappelijk
erfgoed te vergroten. Bovendien wil RLM een draagvlak creëren
bij de inwoners rond zorg voor de natuur en landschap.
Kantoor: Heldenpark, Oostveldstraat 91, bus 4,
9900 Eeklo, 050 70 00 42, info@RLM.be,
www.rlm.be

Het Meetjesland, een toeristische bestemming?

“Of ik zin had in een tripje?”, zo begint de Nederlandse
auteur Bas van Oort één van zijn verhalen die hij nu al in twee
Meetjesland-boekjes neerpende. Hij kwam er éénmaal en stond
te springen voor een tweede maal. En hij spreekt ervan om
bij het schrijven van één van zijn volgende boeken hier een
weggemoffeld logiesplekje te zoeken om in alle rust en stilte te
kunnen schrijven.
Neen, het Meetjesland is geen platgetreden pad. Het is geen
toeristische bestemming waar het koppen lopen is. Maar je kunt
er wel logeren. En, zoals Bas van Oort het verwoordt: “Het is er
geweldig fietsen en wandelen. Voor wie er voor het eerst komt,
is het een openbaring. Terugkomen is echter nog veel leuker.”
Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland weten dat.
Zij kennen die troef van de regio. Dat onbeminde. Die kreken
in het grensgebied laten zich niet zomaar ontdekken. Je moet
er heen fietsen. En ook in de bosrijke gebieden zoals in het
drieluik Lembeekse Bossen-Het Leen-Drongengoed zijn de minst
bekende plekjes deze waar een échte Meetjesland-liefhebber,
een échte ontdekkingstoerist zich thuis voelt. De toeristische
dienst wil daarbij vooral helpen en de weg wijzen naar onze
gastvrije logieshouders, onze streekkenners achter de toog van
het fietscafé, onze koks in hun keukens vol streekproducten en
onze attracties waarvan klein maar fijn vaak ook voor de pittigste
herinneringen zorgen.

De natuurliefhebbers, fietsers en wandelaars nodigen wij van
harte uit om onze landschappen te leren kennen vanuit de
nabijgelegen dorpen of vanuit Het Leen en de Huysmanhoeve
waar wij over voldoende parkeerplaatsen en/of nabijgelegen
openbaar vervoer beschikken. Want dat doet een Meetjeslandliefhebber écht: een bezoek met een hart voor de regio, een
bezoek als gast met ontzag voor het ontdekken van die kleine
schone plekjes waarvoor wat moeite moet gedaan worden.
Het Meetjesland is een streek van dorp en kernen, van mensen
en ondernemers, van landschappen en grenzen met andere
schone streken tussen twee beroemde Vlaamse steden. Het
Meetjesland heet u welkom, nu meer dan ooit.
Infokantoor Toerisme Meetjesland:
provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve,
Bus 1 (zijstraat Peperstraat), 9900 Eeklo,
info@meetjesland.be, www.meetjesland.be,
09 377 86 00
Andere toeristische infopunten en Meetjesland cafés
vind je op www.toerismemeetjesland.be.
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Steun jouw
favoriete gebied
Je kan onze natuurgebieden steunen met een gift. Die gift hebben we hard nodig om natuur te kunnen aankopen.
Hoewel de overheid bijna altijd een aanzienlijk deel subsidieert, moeten we toch bij elke aankoop een groot bedrag
restfinanciering zelf bijeen krijgen. Elke financiële inspanning van jou, hoe klein ook, is voor ons erg belangrijk.
Je ontvangt een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro, waarmee je 45% van het bedrag kan terugvragen via
je belastingsaangifte. Een goede reden om wat meer te geven, je krijgt een groot deel toch terug!
Je kan bij je gift kiezen voor een specifiek gebied. Dit zijn de Meetjeslandse natuurgebieden die je kan steunen:
1 2 Meetjeslandse Kreken en Zonnebos (Maldegem, Sint-Laureins en Assenede): projectnr. 6634
3 Moerkes (Waarschoot-Lievegem): projectnr. 6683
4 Burkel-Torrebos (Maldegem): projectnr. 6639
5 Maldegemveld (Maldegem): projectnr. 6627
6 Keigatbos (Knesselare-Aalter en Zomergem-Lievegem): projectnr. 6684
7 Zegbroek-Kattenbos (Ursel-Aalter): projectnr. 6255
8 Vaanders (Aalter en Ruiselede): projectnr. 5579
9 Kanaalreservaat (Knesselare-Aalter): projectnr. 6685
9 Kanaalberm (Aalterbrug en Bellem): projectnr. 6659
10 Ganzeveld (Aalter): projectnr. 6687
11 Poekebeekvallei (Aalter en Ruiselede): projectnr. 6671
12 Vallei van de Oude Kale (Nevele-Deinze, Lovendegem-Lievegem en Drongen-Gent): projectnr. 6617
13 Vinderhoutse Bossen (Lovendegem-Lievegem en Gent): projectnr. 6698
14 Heidebos (Wachtebeke): projectnr. 6636
15 Zouter (Sint-Maria-Aalter): projectnr. 6663
16 Kiekebossen (Evergem): projectnr. 6673
17 Holeinde (Evergem): projectnr. 5576
18 Sint-Jansbos / Waaibos (Eeklo): projectnr. 6703
19 Reepkens (Wachtebeke): projectnr. 6199
Betaal je gift op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen,
met vermelding van het projectnummer als je voor een specifiek gebied wil storten.
www.NPMeetjesland.be/stort
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Word jij ook lid
van Natuurpunt?

Kleurgebruik
Het gebruik van onderstaande kleurreferenties is verplicht.
Dit afhankelijk van het medium waar het logo in gebruikt wordt.

CMYK
(quadri drukwerk)
Wit + Groen
C 50 M 0 Y 100 K 0

Ontvan onze tijdschriften,
krijg korting bij de online Natuur.winkel
en andere partners,…
30 euro per gezin
Lees meer op p.37

Pantone
(2-kleuren drukwerk)
Wit + Groen
Pantone 382

RGB
(alle schermgebruik)
Wit + Groen
R 148 G 187 B 40

Grijswaarden
(monokleur drukwerk,

