
SITUERING
Het domeinbos Vagevuurbos (220 ha) vormt samen met het 
nabije Lippensgoed-Bulskampveld (90 ha domeinbos en 230 ha 
provinciedomein) het grootste complex van openbaar bos (540 
ha) in West-Vlaanderen. Het strekt zich uit ten zuiden van de E40 
op het grondgebied van de gemeenten Beernem, Hertsberge en 
Wingene. Van dit bos is 51 hectare erkend als bosreservaat. Het 
Vagevuurbos en het domeinbos Lippensgoed worden beheerd 
door het Agentschap voor Natuur en Bos.

De naam Vagevuurbos verwijst naar de Vagevuurkapel die langs 
de Blauwhuisstraat gebouwd werd. De huidige kapel dateert 
van 1962 en vervangt de vroegere beelden en prenten die op 
deze locatie geplaatst werden. De oudste vermelding gaat terug 
tot 1756. De naam Bulskampveld dateert al van 1149 en zou zijn 
afgeleid van het Germaanse ‘bulnas kampa’, letterlijk vertaald 
‘het veld van het stierenkamp’. Met ‘veld’ in de betekenis van 
onvruchtbare, woeste grond. Het kasteel met bijbehorende 
landerijen was in de 20 eeuw eigendom van verschillende 
vermogende families, onder andere de familie Lippens, die het 
Lippensgoed in eigendom had van 1904 tot 1969.

NATUURWAARDEN EN BEHEER
Grote delen van het Vagevuurbos en Lippensgoed bestonden 
bij aankoop uit naaldhout. Grove den, Corsicaanse den, lork en 
douglasspar domineren vele bosbestanden. Van nature komt 
hier vooral zomereikenberkenbos of eiken-beukenbos voor. Het 
bosbeheer streeft naar geleidelijke toename van het aandeel in-
heems loofbos. Agressieve exoten als de Amerikaanse eik en de 
rododendron worden teruggedrongen. Op open plekken kiemen 
zomereik, ruwe berk, beuk, vuilboom en wilde lijsterbes. Interes-
sante planten zoals ruige veldbies of het bleeksporig bosviooltje
groeien vooral in de lichtrijke bosdreven en bosranden. Het na-
jaarsbos verrast de bezoeker met een bonte verzameling aan 
paddenstoelen waaronder de vliegenzwam, het eekhoorntjes-
brood, heksen- en kastanjeboleten en tal van zeldzamere soor-
ten.

De Houtsaegerduinen maken deel uit van het Vlaams 
natuurreservaat ‘De Duinen en Bossen van De Panne’. Dit 
reservaat is 650 hectare groot en daarmee het tweede 
grootste van Vlaanderen. Dit Vlaams Natuurreservaat 
is een eerste aanzet naar een grensoverschrijdend 
natuurpark aan de Westkust. Het bestaat uit verschillende 
gebieden: de Westhoek, de Cabourduinen, de Zwarte 
Hoek, de Oosthoekduinen, Garzebekeveld en natuurlijk de 
Houtsaegerduinen zelf.

RECREATIE

HOE TE BEREIKEN
Deze bossen zijn gemakkelijk te bereiken via de E40, afrit 
Beernem. Je volgt nog even de N370 zuidwaarts, richting 
Wingene en na ongeveer 1300 m bereik je de parking ‘Het 
Aanwijs’ met toegang tot het bos. Wie met het openbaar 
vervoer komt, vindt bij het station van Beernem de bus 
die naar ‘Het Aanwijs’ rijdt. Meer informatie bij De Lijn,
www.delijn.be.v

zwarte specht

De Aanwijsputten of Eendenputten hebben een heel grote 
natuurwaarde. Er groeien heel wat speciale plantjes van 
de natte heide zoals gewone dophei, ronde zonnedauw 
en moeraswolfsklauw. Deze heide willen we hier zo 
veel mogelijk herstellen en laten ontwikkelen. Voor veel 
heidediertjes is het belangrijk dat de Eendenputten 
verbonden worden met andere heidegebieden zoals 
het heideveldje in het provinciedomein langs de 
Bornebeek, het heideveldje in de Vagevuurbossen en het 
natuurreservaat de Gulke Putten. De vijvers zijn ook heel 
belangrijk voor de zeldzame poelkikker en libellen zoals 
de viervlek en de smaragdlibel. De levendbarende hagedis 
is een reptiel dat zich bij voorkeur in de heidevegetatie of 
bosranden verschuilt.

Ook opmerkelijk maar minder gemakkelijk waarneembaar 
zijn de reeën die het domein sinds 2000 bevolken. In 
deze bossen broeden ook heel wat roofvogels waaronder 
buizerd, havik, torenvalk, boomvalk, sperwer, bosuil en 
ransuil. 

Minder algemene broedvogels zoals zwarte specht,
boomklever en matkop vang je met wat geluk in de 
kijklens.

WELKOM IN HET
VAGEVUURBOS EN
LIPPENSGOED-
BULSKAMPVELD

levendbarende hagedis

MEER INFORMATIE
Agentschap voor Natuur en Bos
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74, 8200 Brugge (Sint-Michiels)
E anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be
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