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attractie. Enkele schaapherders leiden mei
behulp van speciaal daartoe afgerichte
honden een kudde schapen doorheen het
bos in de richting van de verderop gelegen weiden. Voorwaar een bijzonder leuk
evenement dat we graag even aanschouwen.Terwijl de kudde haar weg verderzet,
slaan wìj aan KP 24 een andere richting in
en zetten koers naar het Maldegemveld.

De Meetjeslandse Bossen
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Het Meetjesland zal bij de meeste wandelaars ongetwijfeld
geassocieerd worden met het beeld van de talrijke kreken en het
feit dat je er zo rustig kunt fietsen en wandelen. Nochtans heeft het
Meetjesland nog een aantal andere troeven in handen. Het is dan ook
niet te verwonderen datToerisme Oost-Vlaanderen (TOV) hier het
wa
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del netwerk Meetjesla ndse Bossen creëerde.

ln deze regio bevinden zich namelijk drie

Van Ursel naar Drongengoed

grote bosgebieden waardoor en waarrond
je elndeloos kunt wandelen. We hebben
het dan over het Drongengoed, provìnciaal domein het Leen in Eeklo en de Lem-

Op de rulme parking vlak naast het fraale

beekse bossen. Toerisme Oost-Vlaanderen

ontwlkkelde er in het najaar van 2015 een
nieuw wandelnetwerk, zodat de wandelliefhebber aan de hand van de kaart en de
erop vermelde knooppunten (KP) zelf zijn
wandeling kan uitstippelen. Uiteraard willen wij dit wandelgebied maar al te graag
voor u verkennen. Maar laat ons eerl¡k zìjn,
het is moeilijk kiezen want de drie gebieden zien er allemaaì veelbelovend uit. Na
enig studìewerk en veel wikken en wegen
stippelen we uiteindelìjk een wandeling
uit in de buurt van Drongengoed, het
grootste bosgebied van de drie.

kerkje van Ursel is alleszins voldoende

parkeergelegenheid. We maken eerst
een ommetje rondom de kerk, steken de
hoofdweg over en verlaten de dorpskern.
Al vlug bevinden we ons in veel landelijk
schoon. Flinke partijen mais en andere
gewassen wisselen af met fraaie wonìngen. Ver voor ons doemen de bomen van
het landschapspark Drongengoed op.
Het is nog even stappen voor we daar
zìjn en dus genieten we van de stllte dìe
er nu heerst.Verhard gaat voor het eerst
over in onverhard en dat is nu net wat
ik als wandela ar zo graag heb. Aan het
geluid van opstijgende sportvliegtuigjes
te horen, naderen we zoetjesaan het
voormalige milltaire vlìegveld van Ursel.

Van milltaire maneuvers is er vandaag
de dag geen spoor meer. Het zìjn enkele

vliegverenlgingen die er nu de dienst
uitmaken. We wandelen langs de zijkant
van het vliegveld verder om wat later over
onverharde paden het Drongengoed binnen te stappen.
Wat is het hier zalig om te vertoeven. Het
milde najaarszonnetje schrjnt speels tussen de herfstbladeren die al flink aan het
verkleuren zijn en ook op de paden begint
zich een tapljt van verdorde bladeren
te vormen. Bovendien zijn we zowat de
enige wandelaars. Samen met enkele vogels die vrolijk fluitend tussen de bomen
fladderen, genieten we volop van al de
natuurpracht.
De Drongengoedhoeve
Stllaan wordt het wat drukker in het bos.

Niet moeil¡k zo blijkt, want we naderen de
Drongengoedhoeve, de voormalige abdijhoeve van de Norbertijnen van Drongen.
Deze plek is duidel¡k een verzamelpunt
van wandelaars en fietsers die op eigen
houtje of gebruik makend van uitgestlppelde trajecten de streek verkennen.
Bovendien kan je er op het terras in de zon
genieten van een natje en een droogje.
een streekbezoekerscentrum en een
landschapsinfocentrum dat het verhaal
vertelt van de streek. Verder staan er tal
van activiteiten voor jong en oud op het
programma, telkens aangepast aan het
seizoen. De hoeve vormt een ìdeale uitvalsbasis om het omliggende bosdomein
te verkennen.
Na een korte onderbreking op het binnenpleìn verlaten we de hoeve Iangs de
achterzijde en banen ons over de paden
een weg in het bos. Onverwachts worden we getrakteerd op een ongewone

Nu zrjn we weer zowat alleen op de
bospaden. Op tal van afgezaagde boomstammen heeft zich een rijke variatie aan
paddenstoelen ontwikkeld. Alle kleuren,
vormen en formaten komen aan bod. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat mrln
fototoestel overuren moet kloppen. Aan
een houten weidepoortje verlaten we het
wandelpad en stappen het Maldegemveld
binnen. Het is alsof we in een stukje Hoge
Venen in Oost-Vlaanderen terecht zijn
gekomen. Stappend over smalle paadjes
en knuppelpaden maken we kennis met
een enorme diversiteit aan beplantingen,
struiken en bomen. Veenmossen, heide,
sparren en andere boomsoorten passeren
de revue. Dit soort landschap zou je niet
verwachten ln Vlaanderen. Bovendien is
de stilte hier zo sterk aanwezig dat je zelf
amper iets durft te zeggen. Maar dat geeft
niet, want zo kunnen we volop genieten
van dit brokje natuurschoon. Gelukkig
is het nu vrr.1 droog, maar tijdens natte
perÌodes zal het hieç ondanks de knuppelpaden, beslisL lastiger siappen zijn.
Met tegenzin verlaten we dit uniek plekje.
We stappen verder langs de bosrand
en keren via de Urselweg terug richting
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vliegveld. Enkele fraaie dreven en onverharde paden brengen ons weer naar
Ursel. Het bosrijke gebied maakt plaats
voor een open landschap en wanneer we
voor ons de spitse kerktoren van Ursel zien
opdoemen, weten we dat onze tocht er
bijna opzit. Na nog een kleine omzwerving doorheen het fraaie landschap staan
we weer op de parklng waar onze tocht
begon.

wandeldagen, allemaal dankzij de nieuwe
wandelkaart Meetjeslandse Bossen. Wlj
kunnen de wandelregio dus alleen maar
aanbevelen. Waarop wacht je nog?

Toeristische diensten
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ToerismeOost-Vlaanderen
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Conclusie
De hele omgeving rond de Drongengoedhoeve is meer dan één wandeling waard.
Het aanbod ìs zo gevarieerd dat je er
gerust verschilìende ultstappen kunt plannen.Voeg daar nog enkele tochten in Het
Leen en de Lembeekse bossen aan toe, en
je bent verzekerd van een aantal mooìe
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Praktisch

T 09267 70 70, toerisme@oost-vlaanderen.be

wwwtov.be

I

Toerisme Knesselare
Hoogte 3,

f

991 0 Knesselare

476 51 B0 07, toerisme@knesselare.be

www.knesselare.be
(onder Diensten -Toerisme)
De

wandelkaart

Naam: Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen

Grootte: 236 km wandelpaden
Te koop: in de toeristische infokantoren en

op

de webshop van TOV
Kostprijs:€ 6
Onze wandeling
Start: aan de kerk van Ursel

l5 km
Knooppunten: 84 - 75 -76 - 6 -7 - 1 1 - 12 - 13 19 - 20 - 21 - 24 - 23- 33 - 34 - 3s - 36 - 70 -7 1 -

Afstand: ongeveer

Er is

Het is heerlijk toeven rond de Drongengoedhoeve.

Een knuppelpad in het Maldegemveld.

72-73-85-84
SLevige wandelschoenen nodig,
zeker na een regenperiode

Overnachten
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B&B
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Heerenhuys, Ursel:

www.theerenhuys-ursel,be
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Rainbow Lodge, Ursel:

www.homeaway.nl/vakantiewoning/p803570

I
Wandelen tussen de schaapjes.

Andere logies in de buurt:

www.tovbe/nllslapen
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