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Zalig wandelen in
de Meetjeslandse bossen
Vlonderpaden houden je voeten droog

De Meetjeslandse bossen zijn een prachtig stuk groen in
Oost-Vlaanderen en met 236 km aan wandelknooppunten
ben je in deze streek nog niet snel uitgewandeld. Het
wandelnetwerk doorkruist drie uiteenlopende bosgebieden:
het Landschapspark Drongengoed in Ursel, het Provinciaal
Domein Het Leen in Eeklo en de Lembeekse bossen.
Tekst: Floor Devriendt – Foto’s: Toerisme Oost-Vlaanderen
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MET DANK AAN DE PATERS

We trekken naar het grootste aaneengesloten
bos van Oost-Vlaanderen, het Drongengoedbos,
goed voor 550 ha bosgebied gelegen in de
gemeenten Ursel en Maldegem. Eeuwenlang
was het Drongengoedbos een onherbergzaam
heidegebied tot het in de 13e eeuw werd ontgonnen. Bomen werden aangeplant om bos te
creëren en het gebied kreeg een planmatige
aanleg en zijn huidige vorm met dreven. Het bos
dankt zijn naam aan de Paters van Drongen uit
Gent. Onder impuls van de zeer ondernemende
abt De Stoop groeide het Drongengoed uit
tot het grootste bosexploitatiecentrum van
Oost-Vlaanderen. Ook de huidige abdijhoeve
werd toen opgericht (1746). In de hoeve vind
je vandaag het bezoekerscentrum, waar je
alles te weten komt over de streek en hoe het
landschap door de jaren heen veranderd is.
Het is ook de ideale plek om even te verpozen,

Op stap langs de knooppunten op het wandelnetwerk Meetjeslandse bossen

want in de Herberg van de Drongengoedhoeve
geniet je van een streekbiertje en bij goed weer
kan je ook op het terras iets eten en drinken.
Wie op zondag langskomt, kan in het aanpalend
bakhuis terecht voor heerlijk brood dat nog in de
oude bakoven gebakken wordt. Een aanrader!

MALDEGEMVELD

Zodra je de Drongengoedweg oversteekt,
kom je in het natuurgebied Maldegemveld,
dat mee opgenomen is in het Landschapspark
Drongengoed. In de late middeleeuwen was dit
een uitgestrekt veldgebied met soortenrijke
heidevegetaties en heel wat verschillende
visvijvers. De afgelopen eeuwen werd zo goed
als alle heide omgezet naar akkers of weides,
waardoor heel wat bijzondere fauna en flora
verloren gingen. Een deel van het Maldegemveld
werd ondertussen door Natuurpunt weer
gedeeltelijk tot heidenatuurgebied omgevormd.
Tegenwoordig is het gebied dan ook een
lappendeken van heide, afgewisseld met
eiken-berkenbossen en landbouwpercelen.
Deze combinatie zorgt ervoor dat je in een zeer
divers en uitzonderlijk natuurgebied terechtkomt
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Het Maldegemveld is een lappendeken van heide, bossen en landbouwpercelen
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In de bivakzone kan je even verpozen of je tent opslaan voor de nacht

met een hoge diversiteit aan dieren en planten. Zo bedekken de gewone
dophei en zonnedauw de nattere delen, terwijl struikhei de hogere delen
verkiezen. In het najaar groeien er bijzondere paddenstoelen zoals kabouterwasplaat en vuurzwammetje. Heel wat vennen werden ook in ere
hersteld, waar libellen en salamanders nu verzot op zijn. Verder voelen
groene zandloopkevers, zandbijen en vlinders zich hier goed thuis en
houden de zwarte specht, de boompieper en de levendbarende hagedis
van deze variatie van bos en heide. Een verrekijker meenemen is eigenlijk
een must hier! Ook reeën en damherten kun je hier spotten of de typische
gallowayrunderen, die ingezet worden om het natuurgebied te begrazen.
Hierdoor verjongt de heide en wordt vergrassing zoveel mogelijk beperkt.

SUGGESTIE

We volgen een suggestieroute langs de wandelknooppunten in het
Landschapspark Drongengoed, die je een prachtige inkijk geeft in de
variëteit van het gebied. De wandeling start bij Het Jagershof aan de
rand van het Drongengoedbos. Al snel kom je in het natuurgebied
Maldegemveld van Natuurpunt terecht. Het pad kronkelt door het typische
heidelandschap. In de zomer kleuren de struik- en dopheide hier prachtig
paars. Houten knuppelpaden, balkjes en brugjes zorgen ervoor dat je je
voeten droog houdt. We kijken verwonderd naar het landschap dat we
hier aantreffen, zo anders dan de omliggende bossen en akkers die hier
vooral het landschap bepalen. In het gebied werden waterpartijen terug
hersteld zodat er nu poelen, vennen en moeraszones aanwezig zijn, die
een uitstekende ontmoetingsplaats voor onder meer kikkers, padden
en salamanders vormen. Op sommige plekken waan je je hier echt in de
Hoge Venen. De wandeling gaat verder over de hier zo typische dreven
en brengt je naar het mozaïekgebied met akkers, weilanden en bos. Een
smal wandelpad wijst ons de weg door bosjes met overwegend berken,
bomen die houden van deze moerassige ondergrond. Waterdichte
wandelschoenen of laarzen zijn hier echt niet overbodig, want de ondergrond is bijzonder drassig. Houten brugjes loodsen je over de meest
kritieke plaatsen en ook vlonderpaden helpen om het zo droog mogelijk te
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houden. Afwisseling genoeg hier, ook kinderen
zullen deze route zeker kunnen smaken.

KLEIT

Als we knooppunt 41 bereiken, zien we de
bivakzone opduiken. Hier kun je gebruik maken
van de picknicktafels of kun je uiteraard ook de
nacht doorbrengen als je een tent bij je hebt.
Wie houdt van puur natuur en de geluiden
van het bos eens ten volle wil beleven zowel
overdag als ’s nachts, is hier zeker op zijn plaats.
Een lang recht pad tussen de akkers brengt
ons weer even naar de bewoonde wereld. We
komen aan in de Kleitkalseide, de hoofdstraat
van het dorpje Kleit, dat zijn naam dankt aan
de dikke kleilaag die hier onder de oppervlakte
aanwezig is. We verdwijnen al snel achter de
huizen, waar tussen de akkers de Papinglohoeve
opduikt. De hoeve springt in het oog mede
door zijn ligging bovenop de Cleythil, een
heuvel samengesteld uit zware klei. Tot aan het
einde van de 15e eeuw was het een religieuze
nederzetting, later werd het een hoeve voor
landbouwactiviteiten en ondertussen is de
hoeve omgebouwd tot een hotel en restaurant.

HART VAN HET BOS

Iets later bevinden we ons weer in bosrijk gebied.
Brede, rechte lanen brengen ons terug naar het
hart van het Drongengoedbos. Via de witte toegangspoort bereiken we de Drongengoedhoeve,
een plek midden in het bos, waar zowel wandelaars als fietsers even op adem komen. Hier

kun je iets eten of drinken, rondkuieren
tussen de gebouwen van de hoeve of
een bezoekje brengen aan de kruidentuin.
Door de oostelijke toegangspoort stappen
we verder het bos in via statige dreven
en bomenrijen, deze vormen belangrijke
ecologische snelwegen waarlangs
planten en dieren vlot kunnen migreren.
Heel wat roofvogels zoals de buizerd, de
torenvalk, de sperwer, de bosuil,… voelen
zich hier bijzonder goed thuis, maar het
bos staat ook bekend voor de vele en
diverse paddenstoelen die er groeien.
We naderen het einde van onze route,
de variatie was bijzonder, we hebben
genoten en komen zeker nog terug.

Rustpauze in de Drongengoedhoeve

Algemene info
Wandelnetwerk
Meetjeslandse bossen

Wij kozen voor de Suggestieroute
15 km via wandelknooppunten: 16-1722-23-24-25-32-31-30-29-40-41-4228-27-26-1-2-3-9-10-11-12-13-14-15-16.
Zorg zeker voor waterdichte schoenen
of laarzen, want bepaalde delen van
het traject kunnen zeer drassig zijn.
De wandelnetwerkkaart Meetjeslandse
bossen met gratis inspiratiegids kost
€ 6,00 en is te koop via www.tov.be/
webshop.

Eten en drinken

Een aanrader om onderweg even te
rusten met een hapje en een drankje is
de Drongengoedhoeve.
Drongengoedhoeve – Landschapsinfocentrum Meetjesland – Drongengoedweg 9 – 9910 Ursel (Knesselare) –
Tel.: +32(0)9/325.09.80 –
info@drongengoedhoeve.be –
www.drongengoedhoeve.be.

Kids idee

Rondom de Drongengoedhoeve werd
een leuk Kabouterpad aangelegd om
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de allerkleinsten spelenderwijs kennis
te laten maken met alle facetten van
het bos. Onderweg tref je een tiental
bordjes aan met doe-opdrachten en
vragen bij een grote paddenstoel. De
afstand is ongeveer 2 km.
Meer info: www.drongengoed.be.

Kamperen

In het Landschapspark Drongengoed
kunnen liefhebbers kamperen midden
in de natuur. De bivakzone is gelegen in
het speelbos Kleit en perfect geschikt
voor wie te voet of met de fiets de
regio verkent. Op en rond de bivakzone
is een waterpomp aanwezig, een vuurplaats, een schuilhut, een picknicktafel,
een toilet en een blotevoetenpad voor
wie nog wat extra avontuur wil. Hou er
wel rekening mee dat je op een bivakzone met niet meer dan 3 trekkerstenten en 10 personen mag verblijven. Je
kunt ook maximum 2 opeenvolgende
nachten op een Vlaamse bivakzone
verblijven. Je vindt de bivakzone op
100m van wandelknooppunt 41 (richting knooppunt 44).
Meer info over bivakkeren:
www.bivakzone.be.

De andere bossen

• Ook het Provinciaal Domein Het Leen
maakt deel uit van de Meetjeslandse
bossen. Het Leen is sinds 1973 eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen
en is een voormalig militair domein,
waarvan de verharde dreven nog een
overblijfsel zijn. Door de vele verharde
paden is het domein perfect geschikt
voor wandelaars met kinderwagens

of met rolstoelen. Het domein beslaat
ruim 265 ha bos en strekt zich uit over
het grondgebied van Eeklo, Waarschoot en Zomergem. Verder bevinden zich in het wandelgebied vijftien
vijvers, waarvan er in drie gevist mag
worden. Aan de hoofdingang is een
cafetaria met speeltuin en speelbos.
Bezoek zeker ook eens het arboretum en het bosinfocentrum. Kinderen
kunnen in het bosinfocentrum gratis
een tasje lenen met onderzoeksmateriaal om de natuur in het bos beter te
exploreren.
Provinciaal Domein Het Leen – Gentsesteenweg 80 – 9900 Eeklo –
Tel.: +32(0)9/376.74.74 –
het.leen@oost-vlaanderen.be –
www.hetleen.be.
• De Lembeekse bossen is een boscomplex van 305 ha dat zich uitstrekt over
Lembeke, Oosteeklo en Waarschoot.
Dit bos is gelegen op een stuifzandrug
die van Oedelem tot Stekene loopt. Hier
zijn geen verharde paden, wel brede
zanderige lanen en kleine kronkelende
wandelpaadjes. In het bos zelf zijn geen
horecazaken te vinden, maar net aan
de rand vind je voldoende mogelijkheden. De parking is te bereiken via de
Tragelstraat (Heihoek Lembeke).
Meer info over de Lembeekse Bossen
vind je op de website van Toerisme
Oost-Vlaanderen: www.tov.be – Klik bij
‘Doen’ door naar ‘Wandelen’.
Wandelingen in de regio vind je in
Walking in Belgium 2018 of op
www.wandelsportvlaanderen.be
onder Wandelkalender.
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