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PARKBOS GENT
1200 ha natuur aan de rand van de stad

Zondag 20/11/2016

‘Het Parkbos project bevindt zich ten zuiden van Gent. Het betreft een gebied van bijna 1200 ha, gelegen
tussen de Ringvaart, de Kortrijksesteenweg, de autosnelweg E17 en de woonkern van De Pinte. Het
gebied ligt deels op grondgebied van de stad Gent en deels op grondgebied van de gemeenten De Pinte
en Sint-Martens-Latem.Het Parkbos is in hoofdzaak een open gebied. Het ligt nochtans vlakbij de stad,
en is onderhevig aan een niet te onderschatten verstedelijkingsdruk.
Van oudsher zijn in het gebied talrijke kasteelparken en cultuurhistorisch interessante kastelen aanwezig.
Deze zorgen vandaag reeds voor een aantrekkelijk landschap.
De kastelensite is - behalve voor de kastelen - ook gekend voor de karakteristieke dreven die hier tussen
de velden voorkomen. In Scheldevelde komt wel een heel bijzondere drevenstructuur voor: Zeven
dreven komen er samen in een stervormig kruispunt. Deze dreven zijn vroeger aangelegd om het bos dat hier toen nog aanwezig was - te ontsluiten. Hier en daar komen resten voor van het historische
bulkenlandschap. Dit is een landschap van smalle repelpercelen, die met de tijd een enigzins bol uitzicht
gekregen hebben doordat steeds naar binnen geploegd werd, en er relatief meer mest in het midden van
het perceel terecht kwam. Deze percelen worden traditioneel van elkaar gescheiden door houtige
beplantingen: knotbomenrijen of houtkanten met elzen en struiken. Dergelijke bulkenlandschappen zijn
waardevol maar worden zeldzaam. Daarom worden ze nu zoveel mogelijk beschermd.’ (parkbos.be )
Practisch: 13u30 samenkomst in de Klossestraat ter hoogte van het huisnummer 59 in De Pinte,
parkeren kan langs de weg tussen de bomen: vanuit Gent Kortrijksesteenweg naar Deinze, op de
rotonde te Sint-Denijs-Westrem (juist voorbij Carrefour) 3e afslag> Baron De Gieylaan en onmiddellijk
1e straat schuin links (=Klossestraat).
Wandelafstand : +/- 10 km.
Wie wil kan, en uiteraard zoals altijd zonder enige verplichting, na de wandelings iets mee gaan eten in
“Brasserie Huis 10 - http://huis10.be ” aan het station van De Pinte, een gezellig maar kleine zaak dus
tijdig reserveren is zeker de boodschap. Meer info volgt later in het geheugensteuntje.
Organisatie: Filip & Jean-Paul Maes – 0472/692154 – wandelclub@finasvoetstap.be

