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In deze rubriek gaan we in het Meetjesland zoek naar een monumentale, oude boom.  
We laten een natuurfotograaf van onze Meetjeslandse Natuurfotowerkgroep aan het woord  

die meewerkte aan onze fototentoonstelling over monumentale bomen  
(www.npmeetjesland.be/monumentalebomen).

De beuken van het  
Pastershuyzekensbos

Monumentale 
boom

Het Pastershuyzekensbos maakt deel 
uit van het Keigat-complex op de grens 
van Ursel, Zomergem en Oostwinkel. 
Het bos is niet erg groot, maar kent een 
rijke geschiedenis. Tussen de 15de en de 
18de eeuw (bedankt, Sam De Decker, 
voor de historische info) was het huidige 
bos een visvijver. De omgevende dijken 
die het water in deze vijver vasthielden 
zijn nog steeds te zien: het wandelpad 
ligt opvallend hoger dan het bos zelf en 
aan de andere kant van het bos ligt een 
eveneens verhoogde dijk, net als aan de 
straatkant en ongeveer halverwege het 
bos. 

De veldvijver, die zo’n drie hectare groot 
moet zijn geweest, werd eind 18de 
eeuw buiten gebruik gesteld. Hij moest 
plaats maken voor de op dat ogenblik 
rendabelere houtproductie. Daarvoor 
dienden rabatten te worden gegraven: 
dit zijn de langwerpige ophogingen die 
nu nog steeds te zien zijn, haaks op het 
wandelpad. Deze ophogingen werden 
gemaakt om drogere stroken te creëren 
waarop de bomen werden geplant. De 
door de weggegraven aarde ontstane 
greppels voerden het water af. 

De enorme beuken in dit bos zijn wellicht 
niet de oorspronkelijk aangeplante bomen, 
maar nazaten ervan. De boom links in 
beeld is de meest imposante van het bos: 
hij heeft een stamomtrek van vier meter, 
gemeten op anderhalve meter hoogte, en 
is vermoedelijk ongeveer 150 tot 200 jaar 
oud. In het Pastershuyzekensbos pronken 
tientallen van deze mastodonten. 
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Canon EOS 5D Mark III; f/0; 1/200 sec.; iso 400

Weet jij ook een prachtige, oude boom staan?  Bezorg ons de informatie 
op monumentalebomen@

npmeetjesland.be en 
misschien staat hij hier 

de volgende keer geportretteerd…

Hun aanwezigheid geeft dit bos een 
unieke uitstraling en ze bieden heel wat 
dieren nestgelegenheid. Vogels zoals de 
groene specht, de grote bonte specht, de 
boomklever en de boomkruiper maken 
dankbaar gebruik van de natuurlijke 
spleten en holten in de bomen. Ook 
sommige vleermuizensoorten hebben 
monumentale bomen nodig.

Beuken van meer dan 200 jaar oud zijn 
uitzonderlijk, maar ze bestaan. Laten 
we hopen dat deze wachters van het 
Pastershuyzekensbos nog een hele 
toekomst voor zich hebben.

Peter De Craene


