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Nog geen plannen voor het weekend? Ga

eens den bos in. Een boswandeling is goed

voor je lichaam én je geest. Adem de frisse

herfstlucht in, geef je ogen de kost en laat

alle stress van je afglijden. Wedden dat je

batterijen weer helemaa I opgelade n zijn?

Râvotten in het Kluisbos.

TEKST: KRISTINA RYBOUCHKINA

MET UPS EN DOWNS
Zin in het échte wandelwerk? Dan moet je in het
Kluisbos zijn. Het natuurgebied ligt op de glooiende
heuvelsvan deMaamseA¡dennen. Lees:je doetmaar
beter goede stapschoenen aan. Er zijn vier parkings,

wdarvan parking Boswachters-
huisje veruit de rustigste is.
Bovendien ligt die pal aan de
ICuisbosroute. Metzijn 9,2 kilo-
meter en pittige hoogteverschil-
len doet die elk wandelaarshart
sneller slaan. Hoeverleidelijkhet
ook is om tijdens je tocht af te
dwalen van de paden, probeer
toch de wegwijzers te volgen. In
het 300 ha grote gebied kanje
namelijk gemakkelijk verdwa-
len, en de tocht is zo al lastig
genoeg.
Als jeverËrektin zuidelijke rich-
ting, komJe al snel bij het hoog-
ste puntvan het bos, de 141 meter
hoge Kluisberg. In de 19de eeuw
had je van hieruit een prachtig
uitzicht over de' omliggende
gebieden. Vandaar dat er een
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oude toren staat. Tegenwoordig heeft het bos de uit-
kijþost helemaal overwoekerd, maar maak je geen

zorgen, verderop komje nog genoegple$es tegenwaar
je kan genieten van adembenemende vergezichten.
Overde nabijgelegenWaalse dorpen enerzijds en over
de Vlaamse Scheldevallei anderzijds. Het bos balan-
ceert namelijk op het grondgebied van beide gewesten.

Zo benje toch een beetje over de grens geweest.

Sport- en Recreatieoord K|uisbos, Poletsestraat 59,

9690 Kluisbergen. www.natuurenbos.be/Kluisbos.

VIJF SPEELZONES IN ÉÉN
Op stap met de kids? Dan is het Kloosterbos in
Wachtebeke the place te be. Er z[jn maarliefstvijf afge-
bakende speelzones, waar kinderen zich helemaal kun-
nen uifleven. Om toch wat quality time te hebben met
de hele familie, moetje hen dat natuurlijknietmeteen
vertellen. Ga eerst samen een rondje wandelen. Omdat
de paden in het Kloos-
terbos zo goed onder-
houden zijn, kan je ook
perfect een toertje doen
metdefìets.
Als je kinderen de
speelruimte eenmaal
in het vizier krijgen,
zijn zevast niet meer te
overtuigen om nog
gezellig bij mama en
papa te blijven. Maar
wiekanhendatkwalijk
nemen? De ene speel-
hoek bestaat uit een
heus Kampenbos,
waar ze hutten kunnen
bouwen met de voor-
ziene takken. Daar-
naast is er de zoge-
naamde Konijnenheuvel, metbomen en Struiken waar
heerlijke noten en bessen in groeien. Smullen maar!
DeWitteheuvel nodigtdanweer uit om helemaal naa¡
boven te crossen door het zand, om ter eerst.
Nee, proper zalje lcoostnietzijn als jullie huiswaarts
keren. Maar is datniethetultiemebewijs datze detijd
van hun leven hebben gehad?

Kloosterbos, Gebroeders Naudtslaan,
9185Wachtebeke.
www.tov.be/kloosterbos-0. >
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ln het Gentbos zijn de wandelaars koning, fietsers eñ ruiters zijn
er zelfs niet toegelaten.

OASE VAN RUST
,Het Gentbos is uitsluitend voorbehouden voor wan-
delaars. Flauw? Absoluut niet! Omdat hier geen klin-
gelende fietsers of dravende paarden passeren, noch
joelende groepenjongeren komen picknicken, baden
de 22 hanatuur in een zalige rust. Terwijl hetGentbos
nog geen twee kilometer verwijderd is van het leven-
dige centrum van Merelbeke.
Er loopt geen echte wandellus door het Gentbos, maar
er zijn wel paden aangelegd die je dwars door het
domein leiden. Die zijn niet te lang, dus zelfs ongeoe-
fende wandelaars kunnen het volledige bos op een
middag bedwingen. Als het geregend heeft, zijn laarzen
wel een must omdat de bodem nogal modderachtig
durft te worden. Geniet tijdens de wandeling van de
authentieke bossfeer. Door het natuurlijk beheer vormt
het Gentbos een wirwar van dood hout, dikke mosla-
gen en bomen in allerlei soorten, maten eh leeftijden.
Erg charmant.
Genoeg gestapt? Aan de rand van het natuurgebied
zijn erbewustgeen horecagelegenheden, maar op nog
geen tien minuutjes rijden sta je aân het gezellige
bruine eet- en praatcafé'tNeerhof. Meteen schommel,
een paar geitjes, een goed gevulde drankenkaart en
lekkere hapjes tegen schappelijke prijzen.
Provinciaal domein Het Gentbos, Poelstraât,

9820 Merelbeke. www.tov.be/provinciaal-domein-het-
gentbos.
't Neerhof, Tramst¡?at 14, 9860 Moortsele.
www.tneerhof.be.

REEËN EN BOSMUIZEN
Totvoor kort moestje je eigen weg zoeken als je met

De beek oversteken in Brakelbos, een heel avontuur. Het is er ook
ideaal voor een herfstig bladergevecht.

het hele gezin een ommetje wou maken door het
Brakelbos. De overkoepelende wandelnetwerkrou-
tes rond het domein zijn erg mooi, maar met hun 8
kilometer en langer zijn die vooral interessant voor
geoefende stappers. Nu zijn er twee gloednieuwe lus-
sen van om en bij de 4 km uitgestippeld: het Reeën-
pad en het Bosmuizenpad. Die nemen jong en oud
mee over de Sassegembeek naar het hart van het
bos. Hier zijn de meeste bomen meer dan 100 jaar
oud. In de zomer zorgt het gebladerte van de toren-
hoge beuken voor heel wat schaduw. In de herfst
verandert het de bodem in een prachtig kleurenta-
pijt. Ideaal voor een bladergevecht! Laat de kinderen
tijdens de wandeling de fraaiste bladeren, beuken-
nootjes, eikels en kastanjes verzamelen. Het perfecte
knutselmateriaal voor een volgende regenachtige
namiddag.
Brakelbos, Brake¡bosstraat, 9660 Brakel,
www.natuurenbos.be/brakelbos. >
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BIODIVERSITEIT TROEF

Natuurkenners zullen zich helemaal in hun nopjes
voelen in het Neigembos. Flora en fauna krijgen hier
wij spel, wat zorgt voor een erg rijke biodiversiteit.
Neem dus een natuurgids mee en ga op ontdekking!
De oude bomen die voor de veiligheid gekapt zijn'
blijven in het bos liggen om natuurlijk te worden af-

gebroken. Zij vormen een ware speeltuin voor ke-

vers. Je kan hier maar liefst 265 verschillende
soorten spotten. De vele zonovergoten open plekken
en bosranden vormen dan weer de gedroomde om-
geving voor struikgewas, waarin heel wat vlinders
en insecten leven. En omdat het bos vooral uit eiken
en beuken bestaat, zijn ook eekhoorntjes hier in de
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zevende hemel. Volg een van de drie wandelroutes
en probeer zoveel mogelijkverschillende planten en

dieren te benoemen.
Wandelroute De Groeben is een echte aanrader. Die

Ieidt je door een holle weg langs de'mooiste plekjes

van het bos. De uitholling is ontstaan tijdens de IJs-

tijd, door hetvele weglopende smeltwater' De hoog-

teverschillen maken de wandeling vrij uitdagend,
maar je krijgt er een schitterend uitzichtvoor in ruil'
Neigembos, Bevingen 15-21' 9402 Ninove.

www.natuurenbos.be/neigembos.

GLOEDNIEUW WANDELNETWERK
De kern van het Meetjesland wordt gevormd door
het Landschapspark Drongengoed, de Lembeekse
bossen en het provinciaal domein Het Leen. Weet je
niet welke groene long te kiezen voor een wande-
ling? Dat moet ook niet! Sinds vorige maand zijn de

drie Meetjeslandse natuurgebieden verbonden door
een overkoepelend knooppuntennetwerk van maar
liefst 236 km. Op één dag kan je natuurlijk onmoge-
lijk de volledige route afleggen, maar het netwerk
biedtwel de mogelijkheid om de hele streek op eigen

tempo verkennen. Bovendien leiden de bordjes je re-
gelmatig het boS uit. Zo ontdek je ook schitterende
stukjes platteland en leuke eetadresjes. Brasserie-
restaurant't Jagershofin Ursel is zo'n leuke plek om
even op adem te komen. Bij mooi weer kunnen de

kinderen zich daar helemaal laten gaan op de in-
drukwekkende speeltuin.
Meer info over het Wandelnetwerk Meetjeslandse

Bossen op www.tov.be.
HetJagershof, Drongengoedweg 11' 9910 Ursel'

www.het-jagershof.be. >
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Provincie

Oost-Vlaanderen

Sinds kort zijn de drie Meet¡eslandse natuurgebieden met elkaar verbonden in een immens knooppuntennetwerk.
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GEZE}NÜ
Voor ieder van ons Flora en fauna hebben vril spel in het Neigembos.
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WANDELEN DOOR DE GESCHIEDENIS
Het Bos 't Ename is niet alleen rijk aan natuur, maar
ook aan cultuur. De Scheldevallei waar het bos tiert
is al sinds de prehistorie bewoond, en in de middel-
eeuwen vormde het woud een belangrijke bron van
brand- en timmerhout. Vandaag is het beschermd
natuurgebied. Gelukkig, want daardoor komen er
heel wat zeldzame planten in voor én kan je er
prachtige wandelingen maken!
Een leuke plek om je tocht te starten is het Provinci-
aal Archeologisch Museum in Ename. Je leert er niet
alleen alles over de geschiedenis van de streek, er
zijn ook wandelkaarten verkrijgbaar van de uitge-
stippelde wandellussen die hier vertrekken. Ze
meten 5,5 en 6,2 kilometer en leiden je door Ename,
recht het bos in. Bergop en bergaf, door weilanden
en langs kronkelende bospaadjes. De vele heuvels en
drassige ondergrond maken de tocht erg avontuur-
lijk, maar je kan hem natuurlijk op eigen tempo he-
lemaal uitwandelen. Aan de finish wacht je een zalig
abdijbier in volkscafé Rimalin. Santé!
Bos't Ename, L-rjnwaadmarkt 20, 9700 Ename.
www.bostename.be.

AANGENAAM GEZELSCHAP
Het Parkbos zal pas volledig klaar zijn tegen 2020,
maar de eerste fase van het project ten zuiden van
Gent is al gerealiseerd en wacht om doorjou ontdeld
te worden. Laatje wagen of fiets achter aan het ont-
haalplein langs de Kortrijksesteenweg en treed bin-
nen langs het Portaal. Bij mooi weer kan je hier
eigenlijk gerust een hele dag blijven plakken. Er zijn
genoeg picknickbanken om te genieten van een ge-
zellige hap in de natuur en de zandvlakte nodigt uit

Oktober is dé ideale wandelmaand.

voor een partijtje voet- ofvolleybal.
Maar we zijn hier natuurlijk om te
wandelen. En geloofons, de rode route
rond het Grand Noblekasteel is meer
dan de moeite waard om even te ver-
kennen. De wandeling is een kleine 3,5
km lang, maar heeft erg veel te bieden.
Het pad neemt je mee langs oud woud
en voorbij pas aangeplante bosgebie-
den. Het contrast tussen de prille
boompjes en de oudere boskernen
toont mooi hoe een natuurgebied evo-
lueert. Verderop kom je het imposante
Grand Noblekasteel tegen. En een kudde schattige
schapen, die dienst doen als grasmaaiers. Uitstekend
gezelschap, goede wandelpaden en een zalige portie
groen vlak bij de stad. Wat heb je nog meer nodig?
Parkbos, Kortrijksesteenweg (t,h.v. Borluutdreefl ,

9051 Sint-Denijs-Westrem. www.parkbos.be.

Nog niet overtuigd om de wijde bos-
wereld in te trekken? Van 11 tot 18
oktober organiseren heel wat
Vlaamse bossen toffe activiteiten
voor jong en oud, in het kader van
de Week van het Bos. Er staan tal
van speurtochten, geleide wandelin-
gen en leerrijke cursussen op het
programma, onder begeleiding van
echte Natuurhelden.
De volledige agenda vind je op
www.weekvanhetbos.be.
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WEEK VAN HET BOS
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De i-lar¡enlofts zrjn ,,ror-irzìen ltor.renop de gebouvrren aan Dok

Noord l:r i<onren 34 havenlofts nret o¡tpei'v akten tr,rssen

85 tcrt 165 r¡2 De a¡tpari.er.nenielr hebben enerzijds een

uiriel< zicht op de orrcle iraven én op cle hele stad aan de

achterzijde

Elke apparternent besclrikt bovendien over eelr rLtilrr ter'ras

en eiqen ¡ra rking
\/Veer een nreur.nre orrtwil<keling op de site rran Dok

Noord, \ivaar naast '¡roningen en kantoren eetr winkel- e¡t

onlspanrtiirosceiltrL/rr worcJt gebou,¡.,d, Er kol¡en op Dok

iloord ook nog parken an ltle irren en een ondergror¡clse

¡tarkeer-¡tlaats r¡oor 800 \\./agens.

Dol< Noorcl. ee n uniel<e ',.rconplek en eer. sc-,licje investering
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EUROPA HOTEL GENT*** - BISTRO GORDUNA
Gordunokooi 59 . 9000 Gent +32 (0)9 222 60 71 . +32 (0)9 220 0ó 09
i nfo@eu ropohotelgent, be - www. europohotel-gent. be

ê,25p.p. incl. wolers

l2u tol I4u én von l9u tot 2l u30 - zoterdogmiddog en zondog gesloten
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Geniei von onze
NIEUWE BUSINESS FORMULE,
Elke middog serveren wij een
3gongen businesslunch.

Drcnken zijn niet inbegrepen in
bovengenoemde prijs,

Reservotie oon te roden,

=^ EUROPAHOTET


