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In deze rubriek nodigen we je uit om op pad te gaan. De ProMeet biedt je elke maand een wandeling aan in de Meetjeslandse natuur.  
Honden hou je steeds aan de leiband, uit respect voor de omgeving en je medewandelaars. Voor deze wandeling van 6 km volg je het 
kaartje, of download de gps-tracks op www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel. Deze Natuurpunt-route is ook bewegwijzering met gele bollen.  
Parkeren kan (beperkt) langs de openbare weg (Antwerpse Heirweg, Beernem of Tinhoutstraat, Maldegem). 

 2 Nog een zeldzame vlinder 
Ben je dan toch te laat voor de voorjaarsboeiers, 
dan kan je aan dit weiland eind juni naar een bij-
zondere vlinder op zoek gaan. Op de bramen en 
wilde kamperfoelie in de dreefrand vliegen kleine 
ijsvogelvlinders dan onstuimig over en weer. Deze 
zeldzame vlinder is typisch voor vochtige bosran-
den. Anders dan bijvoorbeeld een dagpauwoog 
is het geen vlinder die je in de tuin op bezoek zal 
krijgen. 

 3 Stokoud, springlevend 
Het bospad gaat hier over in een rabat: een opge-
hoogde, beboste berm tussen afwateringsbeekjes. 
Links in het bos staan oude, dode kastanjebomen. 
Typisch voor kastanjes is de gedraaide schors. Net 
als van enkele dode zomereiken blijft Natuurpunt 
van dit staand, dood hout af omdat het de perfec-
te broedgelegenheid vormt voor de vijf spechten-
soorten en boomklevers die hier kunnen waarge-
nomen worden. Hier staan overigens ook enkele 
kerngezonde, eeuwenoude zomereiken! 

Op deze wandeling maak je kennis met het Kal-
lekesbos, één van de bosjes tussen het Drongen-
goed en Sijsele. Samen vormen ze het natuurge-
bied Burkel. Grote delen ervan zijn niet ideaal voor 
landbouw door de ondiepe kleilaag en de daar-
op gelegen zure, voedselarme zandgrond. Zo ont-
stond door de eeuwen heen een lappendeken 
van schrale graslanden met verspreide, vochtige 
bossen. In het voorjaar vind je hier prachtige ta-
pijten van bloeiende planten. Van speenkruid over 
bosanemoon tot sleutelbloem: elke week veran-
dert het kleurenpalet. Geniet ervan, want in mei 
zijn deze vroege bloeiers al weer weg! 

Voorjaarsbloeiers pakken het anders aan dan de 
meeste planten en dat maakt ze ook uniek: ze le-
veren een wedloop om het licht. In het bos kan je 
als bodembedekker maar weinig zonlicht opvan-
gen, tenzij in het vroege voorjaar, als de struiken en 
bomen nog geen blad hebben en de kruidlaag 
nog niet groeit. En het is van dit moment dat de 
voorjaarsflora profiteert. Sommige soorten verdwij-
nen na zowat een maand alweer. Andere voor-
jaarsbloeiers laten hun blad wat langer staan om 
aan fotosynthese te doen en op die manier ener-
gie op te slaan. Hun ondergrondse delen hebben 
nu voldoende energie opgedaan tot het volgen-
de voorjaar. 

Deze vroege bloeiers zijn onmisbaar voor de eer-
ste insecten die ontwaken uit hun winterrust: hom-
mels, bijen en andere insecten vinden in de bloe-
men nectar en stuifmeel. Op die manier sterken ze 
aan na een lange winterrust. 

 1 Het Kallekesbos 
Je passeerde daarnet het infobord van Natuur-
punt. In deze dreef vind je aan je rechterkant in de 
beek tientallen meters winterpostelein, links staan 
wat typische planten als valse salie en brem. Met 
wat geluk tref je er een bijzondere vlinder aan on-
der de mooie zomereiken: de eikenpage. Maar 
deze is vooral tegen de avond van een warme zo-
merdag te zien, dus nog even geduld... 

 4 Zoeken naar planten 
Na een bochtig parcours over enkele artisanale 
bruggetjes kom je aan de rand van het bos. Steek 
de brug over en ga links aan de overkant van de 
beek op zoek naar moerasspirea, stengelloze sleu-
telbloem en bosanemoon. Wat verderop, waar de 
fietssluis terug het bos in gaat, kom je in een mooi 
perceel hakhout van gewone esdoorn. In de es-
sen en populieren tref je met wat geluk een wiele-
waal of een middelste bonte specht aan. 

Met dank aan Dirk Develter  
(Natuurpunt Maldegem-Knesselare) 

Zondag 3 april: Aperitiefwandeling  
met plechtige opening van wandelpaden in Burkel. 
Nadien aperitieven we samen aan het Kallekesbos. 
Inschrijven is noodzakelijk bij Dirk Develter,  
0473 94 49 95,  
dirkdevelter@natuurpuntmaldegemknesselare.be.  
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be. 

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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voorjaarsbloeiers in Burkel:  
de wedloop om het licht 


