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1 UUR 
natUUR

Ontdek de schoonheid
van de bosrand

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. Op deze trip van amper 7 km kan je het kaartje volgen of de gps-tracks downloaden op  
www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel. Je kan parkeren langs de straat Bellebargie of in de buurt van de rotonde.

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

Met dank aan Paul Vandenbossche en Fons Standaert 
(Natuurpunt Waarschoot)

Foto: © www.ludogoossens.be

 3 Het reeëngeheim
Voilà, hier heb je ze: de ideale plaats om reeën 
te spotten. Kom ’s morgens vroeg of bij valavond, 
dan heb je de grootste kans om ze te ontmoeten. 
Al helemaal ideaal is het als je muisstil bent en de 
wind van het open veld naar je toe waait, dan ho-
ren en ruiken de reeën je minder snel. Spannend!

 4 Strandsletsen of waterdichte 
wandelschoenen?
Je bent zojuist het vroegere jachthuisje ‘Rivo Torto’ 
gepasseerd. Nu wandel je op de rand van de eer-
der genoemde zandrug. Hier zie je duidelijk hoe 
het hoogteverschil door de zandrug twee verschil-
lende landschappen naast elkaar geeft: links van 
je liggen de Lembeekse Bossen, en iets verderop 
de Oosteeklose Bossen, op de eerder genoemde 
zandrug (slippers mee?). Rechts zie je de lagere, 
vochtigere percelen richting Waarschoot en het 
Bellebargiebos.

Verken de grens tussen Waarschoot en Lembe-
ke, maar ook de grens van de Lembeekse Bossen. 
Bosranden zijn op vlak van natuur bijzonder inte-
ressant: ze combineren het goede van twee we-
relden. Het zijn overgangszones waar veel vlinders 
en vogels voorkomen, maar ook reeën zijn fan van 
bosranden. We verklappen je op deze route een 
plek waar je gemakkelijk reeën kan spotten.

 1 Het enige ‘bosreservaat’ van het 
Meetjesland
Hoewel het Bellebargiebos (ook wel de Kwade-
bossen of Bakkersbossen genoemd) vlakbij de 
Lembeekse Bossen ligt, is het van een heel ander 
kaliber. Het heeft een onafgebroken voorgeschie-
denis als bos en is daarom een zogenaamd ‘oud-
bos’. Het ligt een stuk lager dan de Lembeekse 
Bossen omdat het niet op de zandrug ligt die van 
Oedelem tot Stekene loopt. Hier en daar zie je nog 
rabatten (verhoogde stroken zoals in Het Leen of 
het Drongengoed), een bewijs dat dit ooit een 
erg vochtig bos was. Op die rabatten kon men 
boomsoorten aanplanten die niet houden van 
natte voeten. In de dreef met oude beuken en ei-
ken staan kanjers van zo’n 200 jaar oud.
Het Bellebargiebos heeft dus niet voor niets een 
bijzondere status. Het is officieel een ‘bosreser-
vaat’, wat betekent dat het biologisch erg waar-
devol is en daarom een speciaal beschermings-
statuut heeft in het kader van het bosdecreet. Zo 
is het aantal toegankelijke paden beperkt en uit 
dit bos wordt geen hout weggehaald: alles kan 
blijven liggen voor de natuur. Het bos is eigendom 
van de Vlaamse overheid en wordt beheerd door 
het Agentschap voor Natuur en Bos.

 2 De belle
Vlak voor je hier de Burggravenstroom oversteekt, 
zie je op je rechterkant één van de mooiste eiken 
uit het bos. Als bomen konden praten…
De Burggravenstroom werd eind de 15de eeuw 
gegraven en diende onder meer om hout uit de 
bossen naar Gent te vervoeren. De aankomst 
van de platte schuiten (bargieën), die beer mee-
brachten vanuit Gent, werd met belgerinkel (bel-
le) aangekondigd. Kortom: Bellebargie – heb je 
hem? Nu dient de Burggravenstroom om opper-
vlaktewater op te vangen richting het spaarbek-
ken van Kluizen. De waterstand wordt momenteel 
echter vrij laag gehouden omwille van de land-
bouwpercelen in de buurt, wat dan weer ten koste 
gaat van de grondwaterstand in het Bellebargie-
bos en op termijn kan leiden tot verdroging.

 5 Een klassieker
De Bevende Hazelaar, wie kent hem niet… Hoewel, 
weet jij welke boom hier staat? Want een hazelaar 
is het zeker niet! De bijhorende legende lees je op 
het infobordje naast de boom.
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