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Wandelkaart
Week van het bos 11-10-2015

GROENPOOL
VINDERHOUTSE BOSSEN

1. Landgoed Leeuwenhof zal uitgroeien tot één van de kerngebieden 
van de Groenpool Vinderhoutse bossen. Van hier uit zal je de 
groenpool in de toekomst kunnen verkennen.
2. Het Leeuwenhof is een voormalige zandwinningsplas langs de 
Ringvaart in Drongen, ten westen van de Bourgoyen-Ossemeersen.
Natuurpunt Gent beheert de ruim 7 ha grote plas. Meer info over
de natuurwaarden en het beheer vind je op www.natuurpuntgent.be
3. In de zone ten westen van de plas starten we vanaf 2016 met 
de aanplant van bos met veel open zones in de buurt van de plas.
4. Niet alles verandert; de landelijke woningen en hoeves blijven 
bewaard in open zones binnen de groenpool.
5. Een klein maar waardevol bosje is het Rijkegasthuisbos. Dat zal
snel groter worden. Hier plantten we in 2014 samen met schoolklassen
van Drongen, Mariakerke en Vinderhoute de eerste bossen. In totaal
zijn 5,5 ha bos aangeplant met veel variatie van brede bosranden
en open zones.
6. De straatnaam Rijkegasthuisbos verwijst nog naar de aanwezigheid
van oud bos. Ook op oude kaarten zie je dat dit gebied vroeger veel
rijker was aan bos. Dat zie je ook aan het kleine maar oude bestaand
bosje en aan de restanten van oude dreven met adelaarsvaren.
7. De bestaande boskern Vinderhoutse bossen bestaat nu al uit 70 ha
zeer waardevol oud bos. Sinds 1770 is het altijd bos geweest. Het is een
nat moerasbos. Dat soort bossen is zeldzaam in Vlaanderen en zelfs
in Europa, daarom is het op Europees niveau beschermd. We willen
het zeker in zijn waarde behouden en versterken.
8. We zijn nu niet langer op het grondgebied van Gent maar van de
deelgemeente Vinderhoute in Lovendegem. De combinatie van bos,
grasland, kasteelparken en waterlopen zal van de Vinderhoutse bossen
een topplek maken voor heel wat planten en dieren en daar kunnen
wij natuurlijk ook van genieten.
9. Terug over de Ringvaart en R4 komen we in het gebied van de 
Groene velden. In de toekomst voorzien we hier op het grondgebied 
van Lovendegem meer bos waarin ook gespeeld kan worden.
10. Het landschapspark Groene Velden werd al in 2004 - 2005 aangelegd.
Het is een park met veel bos, een boomgaard, een grote vijver en
weitjes. Jogging- en wandelroutes verbinden de Groene velden met
de stadsrand.
Meer weten: surf naar www.vlm.be en tik 'vinderhoutse bossen' in de
zoekfunctie. Nieuwsbrief ontvangen? Stuur een mailtje naar
vinderhoutsebossen@vlm.be

De groenpool Vinderhoutse Bossen is een inrichtingsplan van de VLM
in samenwerking met ANB, VMM, provincie Oost-Vlaanderen, stad
Gent en gemeente Lovendegem.

Legende

Landgoed Leeuwenhof en Groene Velden - 6,6 km
Wandelen door en rond de Groenpool - 9,9 km

Bosdierenpad portaal Leeuwenhof - 1,7 km


