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1 UUR 
natUUROosteeklo: een tipje  

van de bossengordel

In deze rubriek nodigen we je uit 
om op pad te gaan. De ProMeet 
biedt je elke maand een wande-
ling aan in de Meetjeslandse na-
tuur. Honden hou je steeds aan 
de leiband, uit respect voor de 
omgeving en je medewandelaars. Volg voor deze 
wandeling van 11 km het kaartje of download de 
gps-tracks op www.NPMeetjesland.be/fietsenwan-
del. Parkeren doe je best op het plein naast de kerk 
van Oosteeklo of in de Koning Albertstraat. Je kan 
de knooppunten volgen vanaf de Rijkestraat.

Oosteeklo is een deelgemeente van Assenede en 
ligt niet alleen ten oosten van Eeklo, maar ook in 
het oosten van de zogenaamde Meetjeslandse 
bossengordel. Op kaart kan je denkbeeldig de bos-
sen verbinden tot één groene gordel: vanaf Burkel 
(Maldegem) en het Drongengoed (Maldegem en 
Knesselare) over het Keigatbos (Ursel en Zomer-
gem), Het Leen (Lievegem en Eeklo), de Lembeek-
se en de Oosteeklose Bossen. Deze bossen worden 
stap voor stap beter met elkaar verbonden dank-
zij de aankoop van natuurgebieden, bosuitbrei-
dingsprojecten en het planten van hagen en an-
dere landschapselementen. Op die manier komen 
we tot een groot, aaneengesloten natuurgebied, 
dat niet alleen voor planten en dieren belangrijk is 
maar ook voor onze eigen gezondheid.

1  Heidestraat, heide weg
Hier liggen enkele uitlopers van de Lembeekse 
Bossen. De naam ‘Heidestraat’ geeft aan dat hier 
in vroegere tijden een heidegebied lag. Wij ken-
nen vooral de gecultiveerde soorten van dit roze 
tot paars bloeiende plantje ‘Erica’. In onze regio ko-
men in het wild dophei en struikhei voor. Hei bloeit 
eind augustus tot begin september, wat in grote 
heidegebieden prachtige taferelen oplevert. Hier 
in de buurt staat in de Lembeekse Bossen op som-
mige plekken nog struikhei. Maar voor de typische 

‘purperen hei’ foto’s moet je in het Heidebos (Wach-
tebeke/Moerbeke) of het Maldegemveld zijn.

2  Omsingeld
Op het Singelsepad (Oosteeklowegel) kan je zien 
dat je omsingeld bent door bos. Over de velden 
heen zie je aan je rechterkant de Lembeekse Bos-
sen liggen. Links en voor je liggen de Oosteeklose 
Bossen, met vooraan een speelbos. Met wat geluk 
zie je er een eekhoorn. Want wist je dat eekhoorns 
geen echte winterslaap houden? Ze nemen een 
winterrust, wat betekent dat ze af en toe wakker wor-
den en op zoek gaan naar een verstopte winter-
voorraad eikels en andere noten.

3  Alert aan de bosrand
De randen van een bos zijn vaak interessanter voor 
dieren dan het bos zelf. Vooral vlinders, vogels en 
zoogdieren zoals reeën gaan vaak op zoek naar 
de bosrand: ze combineren het lekkers en het zon-
licht van de open plekken met de beschutting van 
het bos. Dus let hier op, want dit is een goede plek 
om ze te spotten.

Rechts van het pad, ten zuiden van de Burggra-
venstroom, liggen nog enkele bosjes. Daartussen 
ligt ook Holeinde, een gebiedje van Natuurpunt. 
Holeinde bestaat uit een gaver: een komvormige 
laagte typisch voor het zandige landschap in onze 
regio. Het gebiedje is omgeven door natte weides 
waar de greppels en perceelsranden nog doen 
denken aan het landschap en de kleinschalige 
landbouw van vroeger. De afwisseling van kleine 
landschapselementen in een vochtige omgeving 
met een kalkhoudende bodem maakt het gebied 
erg waardevol voor planten en dieren.

4  Devote dames en  
heemkundigen met heimwee
Hier kan je een blik werpen op de gerestaureerde 
woning van de omgrachte site van de 
cisterciënzerinnenabdij die in de 12de eeuw werd 
gesticht. Het gastenkwartier is het enige resterende 
abdijgebouw van de oude Abdij van Oosteeklo. 
De Oosteeklose heemkundigen stichtten nog niet 
zo lang geleden de Orde van de Smoutpot en 
brachten de geschiedenis van dit domein terug in 
onze herinnering. Via www.ordevandesmoutpot.be 
kan je een belevingswandeling en een bezoek aan 
het gebouw boeken.

Met dank aan Daniel Acke
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