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C H E C K !

Iedere
wandelaar
zijn bos
Ben jij een sportieve stapper? Wil je naast natuur
ook wat cultuur tegenkomen op je route? Of ga je
met je kinderen op stap en
hoop je op een speelzone
onderweg? Tot welke
categorie je ook behoort,
er is voor elk type wandelaar een bos te vinden in
Oost-Vlaanderen. Dat
blijkt uit een zopas
verschenen wandelgids
van de provinciale dienst
voor toerisme.
André Grosemans
Een bos is pas een bos als er bomen
groeien. Maar ook struiken, planten, dieren, schimmels en bacteriën horen er
thuis. Het is een ecosysteem waarin alle
organismen in een hecht verband samenleven en afhankelijk zijn van elkaar. Het
zijn getuigen van het grote oerbos dat na
de laatste ijstijd ontstond. Naarmate het
klimaat milder werd, raakte het grootste
deel van West-Europa bebost tussen
tien- en vijfduizend jaar geleden. En dan
begon het kappen. In de bronstijd was dat
nog gematigd, maar in de middeleeuwen
werden er zonder remmingen bomen gerooid. Nu blijft er in Oost-Vlaanderen net
geen 17.000 hectare bos over, goed voor
iets meer dan vijf procent van de totale
oppervlakte. Met het Kravaalbos en het
Buggenhoutbos in het Scheldeland, Bos
t’ Ename en het Kluisbos in de Vlaamse
Ardennen en het Drongengoedbos in het
Meetjesland beschikt de provincie over
vijf grote groene longen. Die verschillen
onderling, onder meer door de ondergrond, de fauna, flora en mogelijke activiteiten voor bezoekers. Het gevolg van die
diversiteit is dat je hier niet alleen voor
elk seizoen een bos vindt, maar zelfs voor
elk wandelaarstype.
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Ingerichte speelzones of routes met
doe-opdrachten. Er
is altijd wel iets te
vinden om de
kinderen te boeien
onderweg. Foto: .TOV

Spelenderwijs
het bos in
Gezinnen kiezen graag voor
een wandeling in het Kluisbos,
waar de kinderen vrijuit kunnen ravotten in de ingerichte
speelzones. Je flirt hier met de
taalgrens, boven op de Kluisberg, die met een hoogte van
141 meter een van de pronkstukken van de Vlaamse Ardennen is. Je kan je dus aan
prachtige vergezichten verwachten in een gebied van
driehonderd hectare, dat voor
twee derde op het grondgebied
van Kluisbergen ligt. Hier
kwam het toerisme vroeg op
gang. Al op het einde van de
negentiende eeuw trok de ge-

Een bos is een ecosysteem
waarin alle organismen in een
hecht verband samenleven en
afhankelijk zijn van elkaar.
Foto: .tov  David Samyn

goede burgerij de wandelschoenen aan op de beboste
hellingen die in de middeleeuwen het Bos zonder genade vormden. Die naam verwees naar de onherbergzaamheid van dit
toevluchtoord voor mensen
die iets te verbergen hadden.
In de Eerste Wereldoorlog
rooide het Duitse leger een
groot deel van het bos. Later
werden er opnieuw bomen
aangeplant, meestal statige
beuken. Vandaag wordt er
gericht gekapt zodat ook andere soorten zich kunnen
ontwikkelen.

Poelen zijn belangrijke biotopen
in het bos. Daar leven tal van
soorten amfibieën, waaronder
de kleurrijke vuursalamander,
al laat die zich moeilijk spotten.
In deze streek werd eeuwenlang
zavel ontgonnen. De achtergebleven kuilen zijn inmiddels begroeid. Een van de grootste putten werd een zwembad, maar
dat is inmiddels gesloten. Wel is
er een recreatieoord met een
sporthal en een speelterrein. Op
een van de speelzones die de
naam Bosuil kreeg, staan houten
speeltuigen.
www.kluisbos.be

