Ter Kerst is een bos van 16 hectare naast
Hoeve Ter Kerst en het Dominiek Savio Instituut in
Hooglede. De eerste aanplantingen dateren van
2001, in 2009 mochten de jongeren het nieuwe
speelbos inwijden. Ze kunnen er ravotten van
jewelste. Maar het bos is groot genoeg om er ook
te genieten van de rust. Misschien hoor je wel
een tjiftjaf zingen of een groene kikker kwaken.

NATUURWAARDEN
In dit bos vind je voornamelijk gewone es, zomereik, wintereik
en zwarte els. In de struikengordels langs de wandelpaden
groeien sleedoorn, hazelaar, lijsterbes, eenstijlige meidoorn
en gelderse roos. Fitis, spotvogel, tjiftjaf en nog vele andere
zangvogels hebben het bosje al ontdekt. Aan de rand van
de weide werd een poel gegraven waar bruine en groene
kikker, gewone pad en kleine watersalamander voorkomen.
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Er is een speelzone aangelegd met een grote zandbak,
heuvels, sluipwegjes, grachtjes en dolomietpaden voor
rolstoelgebruikers. Naast de wandelpaden is er ook een
mountainbikepad dat aansluit op een uitgebreider netwerk.
Rond het gebied is een pad voorzien voor hippotherapie,
voor personen met een handicap of psychische beperking.
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