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C H E C K !

Wandelen door het verleden
Wie tijdens zijn boswandeling niet alleen van de
natuur wil genieten, maar
ook zijn historisch inzicht
wil bijspijkeren, moet naar
Bos t’ Ename. In de prehistorie was deze vruchtbare
plek aan de Schelde al bewoond. In de vroege middeleeuwen werd Ename
een belangrijke handelsnederzetting waar eerst
een versterkte burcht en
later een machtige benedictijnenabdij het dagelijks leven bepaalden. De
archeologische vondsten

die dat verhaal vertellen,
zijn te zien in het als museum ingerichte negentiende-eeuwse Huis Beernaert en op de Scheldeoever in het Archeopark
en de Erfgoedsite Ename.
Je kan er een virtuele
wandeling maken door de
dertiende-eeuwse abdij.
Wie belangstelling heeft
voor de eetcultuur, ontdekt dat het glooiende
landschap tussen Aalst en
Asse eeuwenlang de grootste hopschuur van Europa
was. De hopteelt werd hier

geïntroduceerd door de
abdij van Affligem. Op de
uitgestippelde wandelroute door het Kravaalbos in
Meldert kom je nog een
hopveldje tegen. Verwacht
je niet aan de karakteristieke staken, hier groeit de
hop in haagvorm omdat
men scheuten of keesten
wil oogsten, een culinaire
delicatesse.
www.oost-vlaanderen.be/
erfgoedcentrum
www.natuurenbos.be/
kravaalbos

Op pad in het
Kravaalbos in
Meldert.
Foto: .TOV – David Samyn

Drongengoedbos,
het grootste
aaneengesloten
bosgebied van
Oost-Vlaanderen.
Foto: TOV  Justine Bonne

Oost-Vlaanderen
aan je voeten
Oost-Vlaanderen is zeker niet de meest
beboste provincie van het land, maar beschikt over stevige groene longen. De
provinciale toeristische dienst wil je in
die regio’s wandelen sturen. In totaal
werden 21 boswandelingen uitgestippeld en bewegwijzerd. Je kan ze terugvinden op de website www.routen.be.
Vijf van deze trajecten zijn opgenomen
in de zopas verschenen gids
Wandelen in Oost-Vlaamse
bossen. De rijkelijk geïllustreerde pocket van 92 bladzijden bevat, naast een karrenvracht aan weetjes en
horecatips voor onderweg,
natuurlijk de nodige kaarten van de wandelingen die
variëren van iets meer dan
vier tot bijna veertien kilometer. De wandelgids kost
6 euro en bestel je best via
www.routen.be/webshop.

Stevig stappen
Ook in het Drongengoedbos vinden we aangelegde
speelzones. In de buurt
van de Drongengoedhoeve
worden die met elkaar verbonden door het Kabouterpad, een route waarop kinderen kennismaken met
het bos via weetjes en doeopdrachten. Hier kan echter ook de sportieve wandelaar zijn hartje ophalen.
We zijn in het grootste
aaneengesloten bosgebied
van Oost-Vlaanderen, zo’n
750 hectare in de gemeenten Ursel en Maldegem.
Eeuwenlang was dit heidegebied, tot de paters van de
Norbertijnenabdij in
Drongen in de dertiende

eeuw het gebied gingen
ontginnen. Dat nam wel
meer tijd in beslag dan ze
hadden gedacht. Pas vijf
eeuwen later kwam hun
project goed op gang. En
zeggen dat de Romeinen
het hier zo goed vonden
dat ze langer bleven hangen. Bewijs daarvan is een
boomstamwaterput uit een
tijd dat de Romeinen elders al lang verdwenen waren. Wat dit bos voor de
stevige stappers interessant maakt, is dat het landschap hier soms opvallend
de hoogte in gaat. Soms sta
je op dertig meter boven de
zeespiegel, een record in
het Meetjesland. En wie

het echt avontuurlijk wil,
kan in Onderdale overnachten op een bivakzone
met eigenlijk weinig meer
dan een waterpomp.
Ook de wandelpaden en
loopcircuits van het Buggenhoutbos trekken sportievelingen aan. Het gebied, bekend om zijn monumentale wintereiken, is
iets meer dan tweehonderd hectare groot en er
komt binnenkort nog een
uitbreiding van elf hectare
bij.
www.natuurenbos.be/
drongengoed
www.natuurenbos.be/
buggenhoutbos
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