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JAARLIJKSE  en  9de NATUURWANDELING 
 

VAN  ONZE  KLEINVEEVERENIGING, 
 
 
 

ZATERDAG 22 MEI 2010 
 

ONDER DE KUNDIGE BEGELEIDING VAN EEN GIDS, 

EN MET MOGELIJKHEID TOT MIDDAGMAAL ACHTERAF. 
 

Om diverse redenen ging onze jaarlijkse natuurwandeling de laatste twee jaren niet door. Nu hebben we 
deze activiteit terug opgenomen en hopen we ons plan om naar het natuurgebied Bourgoyen - 
Ossemeersen te trekken, te kunnen realiseren. Onze bestemming is bovendien één van de meest gekende 
natuurreservaten van de provincie Oost-Vlaanderen. 
 

Het is een gebied gelegen in de westelijke Gentse stadsrand. Het is een 
schitterende groene oase, één van de meest vogelrijke reservaten in Vlaanderen en 
een gebied van 'Europees niveau'. De bloeiende hooilanden vormen ieder voorjaar de 
'Wilde Gentse Floraliën'. In 2006 werd de derde fase van het “inrichtingsproject” 
uitgevoerd. Hoog tijd dus om met de nieuwe natuurrecreatieve infrastructuur 
kennis te maken. 
 

Het is alvast een aanrader voor al wie van fauna en flora houdt en wie onze provincie op dat vlak nog wat beter wil 
leren kennen. Wij zullen zoals bij de vroegere edities begeleid en geïnformeerd worden door een geschoolde gids 
die telkens weer ook geschiedkundige en cultuurhistorische elementen in zijn toelichtingen verweeft. 
 
 
Omdat het volgende nummer van ons clubblad wellicht niet tijdig onze leden zal bereiken, geven wij 
hierbij reeds alle info mee, met de vraag dat zelf op te volgen en u tijdig te melden bij deelname. 
 
 
Plaats : We spreken af om 8h50 aan de parking van het Rooigemzwembad, Rooigemlaan (binnenring Gent). 
 Vandaar zullen we ons gezamenlijk begeven naar de startplaats zelf, ter hoogte van het bezoekerscentrum  
 Bourgoyen aan het einde van de Mahatma Gandhistraat. Die is gelegen achter het Rooigem-zwembad :   
 via de eerste straat links (komende van het centrum of van de Drongensesteenweg) aan het Rooigem- 
 zwembad. Na 150 meter rechtdoor, volg je de Leie naar rechts en ben je in de M. Gandhistraat. Parkeren  
 in de straat bij "Stedelijk natuurcentrum", einde Driepikkelstraat, ruime parking. 
 Zie desgevallend :  www.gent.be/stadsplan 
 

1 Drongen 
2 Sint-Denijs-Westrem 
3 Zwijnaarde 
4 Mariakerke 
5 Wondelgem 
6 Oostakker 
7 Sint-Amandsberg 
8 Gentbrugge 
9 Ledeberg 
 wijk Rooigem –  

        in centrum 
          van Gent

 
 
PROGRAMMA : 9h00 - 12h15 natuurwandeling 
 

 12h30 middagmaal in Hotel-Restaurant Drongen (Van der Valk) 
 Baarleveldstraat 2 - 9031 Drongen, België 
 T. +32(0)9 2267432 - F. +32(0)9 2266665 
 drongen@valk.com          www.valk.com 
 gelegen direct aan de afrit 13 van de E40 (Brussel-Oostende) 
 

 14h00 afsluiting, terugkeer of vrij initiatief 

Zij die het wensen, kunnen andere  
mogelijkheden bespreken met  
Geert De Clercq (tel. 09/361.17.12). 
Desgevallend kan ook afgesproken  
worden aan de carpoolparking 
(Guldensporenlaan) te Merelbeke. 
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MIDDAGMAAL     volgende keuzes zijn mogelijk (onder voorbehoud van wijziging) : 
1 Gebakken rundssteak met saus naar keuze € 18,00 
2 Gebakken varkenshaasje met ricotta, zongedroogde tomaten en tijmsaus € 18,00 
3 Parelhoenfilet met forestièresaus € 21,00 
4 Gegrilde zalmfilet met radicchio, pijnboompitten, spek en croûtons € 19,00 
5 Zeewolffilet met carpaccio van witloof, pijnboompitten en rode ui € 20,00 

 

INSCHRIJVING  : Om op de dag zelf te weten of de groep voltallig is, om concrete afspraken te maken en om
 het aantal en het soort menu's aan de restauranthouder te kunnen meedelen, vragen wij  
 vóór 15 mei (telefonisch) uw deelname kenbaar te maken bij  
 Geert De Clercq   Tel.  09 / 361.17.12   (voor contact op de dag zelf :  0486/89.88.70) 
 

_______________________________________________ 
 

Bourgoyen – Ossemeersen 
 

Natuur- en Milieucentrum (NMC) De Bourgoyen 
Driepikkelstraat 32 te 9000 Gent (zijstraat van de Brugsesteenweg) 

Bereikbaar met troleybus 3, halte Driepikkelstraat. 
Tel. onthaal: 09/216.44.78 - Tel. cafetaria: 09/216.44.79 - Mail naar edith@natuurpuntgent.be 

 

Het startpunt van een wandeling in de Bourgoyen is het bezoekerscentrum! Het ligt aan de rand van het 
natuurgebied, op een boogscheut van het stadscentrum. Je vindt er allerlei informatie over Natuurpunt Gent, over 
de Bourgoyen en onze andere natuurgebieden (Assels, Latemse Meersen, Leeuwenhof, ...) en allerhande 
interessante folders over beestjes en plantjes. Voor je op wandel trekt, spring je best even binnen voor een 
plannetje van het gebied met de wandelroutes. Je kan hier ook een verrekijker huren. 
Tijdens het weekend is het café open. Het aanbod is bijna volledig biologisch en/of fair-trade. Wij serveren nog 
steeds de alom geprezen Gageleer, maar ook nog vele andere biologische bieren, wijnen en fruitsappen. 
 
 

De bloeiende graslanden in het voorjaar staan bekend als de "Wilde floraliën". De groene graslanden worden 
dan geel gekleurd door dotterbloem en ratelaar, gemengd met blauwe moerasvergeetmenietjes en roze 
koekoeksbloemen. Een van de meest typische landschapselementen in het gebied is de knotwilg, die woonplaats 
biedt aan steenuil en holenduif. De Bourgoyen geniet vooral faam als overwinteringsgebied voor duizenden 
eenden en steltlopers. De langdurige overstromingen maken het gebied uitzonderlijk aantrekkelijk. 
Ten westen van Gent strekken zich de Bourgoyen uit, een waardevol natuurgebied dat van stadsuitbreiding 
gespaard is gebleven. Het open landschap in het valleigebied van de Leie bestaat uit vochtige graslanden, 
doorsneden met sloten en grachten. Samen met het stadsbestuur van Gent bouwde Natuurpunt Gent het gebied 
uit tot een schitterende brok natuur.  
Het visitekaartje van de Bourgoyen : 

 Een schitterende groene oase in de Gentse stadsrand  
 Gents natuurmonument op 3 kilometer van het Gravensteen  
 212 hectaren natuur  
 Een van de meest vogelrijke reservaten in Vlaanderen  
 De bloeiende hooilanden vormen ieder voorjaar de 'Wilde Gentse Floralien'  
 Uniek middeleeuws riviergraslandencomplex: de 'meersen'  
 De Leievallei op haar mooist  
 Een gebied van 'Europees niveau'  
 Vrij toegankelijk op de paden en in de randzones  

 
Of voor wie graag wat meer leest over dit natuurgebeid : 
 

 BRON :  http://www.natuurpuntgent.be/bourgoyen.php 
 

Natuurpunt Gent vzw is de grootste natuurvereniging in Gent en omstreken. Het is een vereniging die 

ijvert voor meer natuur voor iedereen in Gent (en deelgemeenten) en St-Martens-Latem. Het is de 

Gentse afdeling van vzw Natuurpunt. Momenteel zijn er meer dan 6000 gezinnen lid van Natuurpunt 

Gent. Dankzij meer dan 250 vrijwilligers is het een superactieve vereniging!  
 

Natuurpunt Gent is eind 2001 ontstaan bij de fusie van de twee belangrijkste Vlaamse 

natuurverenigingen - vzw De Wielewaal en vzw Natuurreservaten - tot vzw Natuurpunt. Natuurpunt 

Gent is gewoon de Gentse afdeling van Natuurpunt. Onze afdeling kwam tot stand door het samengaan 

van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen, De Wielewaal Gent en de Natuurreservaten-kern van Sint-

Martens-Latem. Wie Natuurpunt Gent beter wil leren kennen moet beslist de historiek van onze 

vereniging lezen. Dit kunt u op de webpagina "Van toen tot nu". Razend interessant! 

 www.natuurpunt.be 


