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Groenpool Vinderhoutse Bossen
Vanaf de parking gaan we door het park van het kasteel Claeys- Boúúaert naar de Groene Velden. Van hieruit
steken we door naar de Trekweg. Langs de Ringvaart gaan we naar de Speybrug. Over de Speybrug rechts brengen we een
bezoekje aan de Durmmeersen. Bij de uitgang steken we de straat over en komen al snel in de Vinderhoutse bossen, die we
uitvoerig verkennen. We keren via de brug in de Beekstraat, het Bufferbos en de Groene Velden terug naar het kasteel ClaeysBoúúaert. Al deze gebiedjes behoren totde Groenpool Vinderhoutse Bossen.
Rond Gent worden 4 groenpolen uitgebouwd, grote recreatie- en natuurgebieden waar iedereen kan sporten, spelen en
genieten...Groenpool Vinderhoutse Bossen is er één van.
Via het landinrichtingsproject Groenpool Vinderhoutse Bossen werken verschillende partners op Vlaams, provinciaal en lokaal
niveau intensief samen aan de realisatie van deze groenpool. Het plan voorziet in ongeveer 200 ha nieuw bos en waardvolle
natuurzones, speelbossen, fiets- en wandelpaden. De combinatie van bos, grasland, kasteelparken en waterlopen zal van de
Vinderhoutse Bossen een topplek maken voor heel wat planten en dieren, voor de mens een plek om van te genieten.
Het hele projectgebied is een gebied van ruim 640 hectare op grondgebied van Gent (deelgemeenten Mariakerke en Drongen)
en Lievegem (deelgemeente Vinderhoute). Het gebied zal in de toekomst drie toegangspoorten hebben: de Campagne
(Drongen), het Leeuwenhof (Drongen) en het park Claeys-Boúúaert (Mariakerke) In elk portaal kan je nu al terecht om te
wandelen. Ook per fiets kan je nu al de ruime regio van de Vinderhoutse bossen verkennen.
Het domein Claeys-Boúúaert bestaat al sinds de vroege middeleeuwen. Het park en het kasteel kenden verschillende eigenaars,
die er elk hun stempel op drukten. Zo besliste de familie Bracq in 1870 om het toenmalige kasteel te slopen en een nieuw te
bouwen in Vlaamse renaissancestijl. Ook het park kreeg toen zijn huidige uitzicht in Engelse landschapsstijl. De laatste private
eigenaar was Alfons Claeys-Boúúaert, naar wie het park genoemd is. Hij verkocht het domein in 1971 aan de gemeente
Mariakerke. Sindsdien zijn het park en het kasteel publiek toegankelijk.
Een van de oudste restanten in het Domein Claeys-Boúúaert is de lindendreef die het kerkplein van Mariakerke met het park
verbindt en als centraal pad in het park verder loopt. De dreef eindigt bij het tuinpaviljoen.
Het Domein Claeys-Boúúaert heeft een rijke fauna en flora. Je vindt er heel wat paddenstoelen en typische bosplanten zoals
salomonszegel, muskuskruid en meiklokjes. Veel kleine dieren zoals bosmuizen, eekhoorns en bunzings voelen zich er thuis . Ook
de bosuil, ransuil en boomklever, de ijsvogel en 4 soorten spechten kan je hier aantreffen. De meeste vogels broeden hier zelfs.
De Groene Velden en het Bufferbos: Dit gedeelte van de Vinderhoutse bossen werd al in 2004 en 2005 aangelegd. Het is een
park met veel jong bos, picknickplaatsen, een speelbos, een vijver en weiden.
De Durmmeersen in Vinderhoute: Een wandellus van 1,3 kilometer leidt ons door dit uniek stukje natuurgebied. Vroeger werd
hier zand ontgonnen. De zandwinningsputten zijn ondertussen uitgegroeid tot 2 waardevolle plassen met tal van watervogels. De
ijsvogel en de Kuifeend broeden er. Bij drie vogelkijkwanden kunnen we de water- en rietvogels onverstoord bekijken. In de
zomer zie je hier vrij zeldzame planten, o.a. zwarte toorts, muskuskaasjeskruid en echt duizendguldenkruid. We lopen door een
spontaan gegroeid wilgenbos en langs de Oude Kale.
De Vinderhoutse bossen bestaan nu al uit 70 ha zeer waardevol oud bos, met heel wat oude bosplanten zoals eenbes,
keverorchis, muskuskruid, salomonszegel. Sinds 1770 is dit altijd bos geweest. Het is een nat moerasbos, een zeldzaamheid in
Vlaanderen en zelfs in Europa. Daarom is dit bos ook op Europees niveau beschermd. Het is belangrijk voor paddenstoelen. De
opvallendste bewoners van het bos zijn: buizerd, eekhoorn, ree, vos, spechten, libellen en vlinders.
Een kern van 35 hectare werd in 2018 door Natuurpunt Gent aangekocht en is in 2020 opengesteld voor bezoekers.
In de groenpool Vinderhoutse Bossen zijn er nog mooie ‘bulken’ bewaard. Dat zijn smalle, bolle weiden of akkertjes omgeven
door sloten, knotbomen en houtkanten. Hier en daar zit er moeraskalk in de grond. Dat laagje van 5 tot 20 cm witte kalk is op het
einde van de ijstijden afgezet (14.000 – 11.000 jaar geleden). Het bestaat uit de skeletjes van kiezelwiertjes die hier in de ondiepe
plassen leefden. Op de plekken waar dat laagje moeraskalk in de bodem zit, groeien kalkminnende planten.
De Lieve en de Meirebeek, 2 waterlopen doorkruisen de Vinderhoutse Bossen.
Naast de gebieden die wij nu bezoeken zijn er nog enkele waardevolle gebieden binnen de Groenpool Vinderhoutse bossen.
De Campagne is vooral bekend omwille van de kinderboerderij van de stad Gent die daar gevestigd is. Aansluitend aan de
kinderboerderij vind je nu ook al een leuk klein bos en park om te bezoeken.
Een ander klein maar waardevol bosje is het Rijkegasthuisbos. Dat zal snel groter worden. Hier zijn in 2014 de eerste nieuwe
stukken bos aangeplant.
Aan de overzijde van de Beekstraat ligt het Leeuwenhof. Dit natuurgebied is een voormalige zandwinningsput waar je vanaf de
vogelkijkwand naar de watervogels kan kijken. In de steile zandwanden broeden oeverzwaluwen. Op de plas kan je ook vlotjes
voor de visdiefjes zien. Het gebied is belangrijk voor broedende en overwinterende watervogels.
Bosuitbreiding en versterking van het landschap
Omdat het centrale gedeelte zeer waardevol is, moet de natuur rond deze kern versterkt worden. Errond tref je nu al een
aantrekkelijk landschap en zeer waardevolle natuur aan. Dit wordt nog versterkt. De komende jaren wordt veel bos bij
aangeplant, maar niet alles wordt bebost. Er wordt gestreefd naar een mozaïek van bos en open landschap, weiden, akkers,
omgeven door sloten, knotbomen, houtkanten.
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