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Net ten westen van Kruiskerke liggen twee interes-

sante bosgebieden naast elkaar. ln het zuiden ligt

het natuurgebied De Vorte Bossen (eigendom van

Natuurpunt) en in het noorden de gemeentebossen

van Ruiselede (Parochlevetd), waar sinds kort een

aanpatend stuk is aangekocht door de Vlaamse over-

heid (Bruwaanbos). Dankzij een unieke samenwerking

tussen de gemeente Ruiselede, het AgentschaP voor

Natuur en Bos en Natuurpunt DeTorenva[k stippelden

we hiereen wandeting uitvan 4,5 km die een aantalin-

teressante p[ekjes uit dit boeiende [andschap verbindt.

Parochievetd-Bruwaanbos,

een typische'veldontginning

Nog niet zo lang geleden, begin 18de eeuw, was

de omgeving van de Vorte Bossen een uitgestrekte

bomenr(ke heide. Die uittopervan het Bu[skampve[d

werd vroeger "'t Ruisleeds Ve[d" genoemd. 'Vetd'

verwijst hier naar de arme gronden met heide en

verspreide bomen.

Oude dreven, droge dennenbossen, poelen, zom-

pige valleibossen en graslanden. Je vindt ze hier aL-

lemaal op een boogscheut van elkaar. We bevinden

ons in het noarden van de gemeente Ruiselede,

op de grens van het historische Bulskampveld. 6a

samen met ons op verkenning en antdek de grote

verscheidenheid.

Vanaf de eerste helft van de'l9de eeuw probeerde

men om die gronden te ontginnen. Het gebied werd

eerst ingedeeld in vierkante blokken en beplant

met grove dennen. Op de randen werden dreven

aangeptant, meestaI beuken. Een groot deel van

de oude dreefbomen staan er nog attijd en zijn heet

waardevol voor de natuur. De zwarte specht hakt

in die bomen zijn typische ovale broedhottes uit.

Achteraf worden die holtes bewoond door andere

vogets en verschiltende soorten vleermuizen. Op

en onderde oude dreefbomen vinden we ookveel

zeldzame paddenstoelen en kevertjes.

Middenin het bos tigt een kteine vijvel 'deVisserije'.

Het is een vroegere zandwinningput die nadien

een tijdje werd gebruikt als openbare zwemv'rjver.

Tegenwoordig vormt het een aantrekkingspooI voor

wande[aars, maar ook voor heeI wat zeldzame plan-

ten en dieren. ln de zomer zie je er alterlei libellen

over het water scherenl



Natuurgebied de Vorle Bossen,

een moza'iek van bostypes

ln de Vorte Bossen vinden we ook droge voedselarme

bossen, maar toch zijn die anders. Het zijn bossen die

nooit omgezet zijn in [andbouw of heide. Ze bevatten

daarom hee[ wat soorten dieje enkel in 'oude bossen'

terugvindt. Soms zijn dat herkenbare ptanten zoals

datkruid, maar meestaI zijn het onopva[[ende soorten

zoats kevertjes, spinnen en mossen.

Dwars door de Vorte Bossen lopen de Wantebeek

en de Pachtebeek. Die stroompjes zorgen voor een

mooievariatie en diversiteit. ln de beekvaIteien vinden

we namelijk voedselrijke natte kleigronden. Hier zie

je geen naaldbomen maar vooraI oude populieren,

essen, elzen en een indrukwekkende bloemenweetde

in het voorjaar.

Satamanders met zwemvIiezen

Vergis je niet. Salamanders zijn geen reptie[en, zoals

hagedissen, at tijken ze er we[ wat op. Het z'rjn amfi-

bieën net ats kikkers en padden. Onze salamanders

zijn steeds gebonden aan water. De één a[ meer dan

de andere.

De meeste salamandersoorten vind je in open terrei-

nen, maar de vinpootsalamandervoe[t zich het best in

beschaduwde poe[en metveeI humus in onze bossen.

Je herkent hem aan zijn grote spatelvormige staart. Die

is tegetijk peddel en roer. Mannetjes hebben ook heel

opva[[ende grote zwemvIiezen tussen de achterpoten,

vandaar de naam. ln onze omgeving vinden we dit vrij

zetdzame beestje nog regelmatigterug. Een b'rjzondere

troefwaarwe extra op inzetten dooreen aantaI poelen

te herstel[en en uit te breiden.



NAi"URA 2000: Europees netwerk !./an

natriurgebieden cín samen van ià geniet€n

De Vorte Bossen is een bijzonder en waardevo[

natuurgebied. Daarom is het opgenomen in het

Europees netwerk van Natura 2000-gebieden.

Hierbinnen is het goed vertoeven voor bedreigde

fauna en flora. Vandaag omvat het Natura

2000-netwerk 1 8.000 natuurgebieden. Coed voor

een oppervlakte zo groot ats Duitsland en ltalië

samen.

Via het LIFE-fonds biedt Europa financiële steun

om de natuur in die gebieden verder te herstellen

en te beheren. Zo was het mogetijk om een aantaI

inrichtingswerken uit te voeren.

Een vroegere malsakker werd voor een stuk afge-

graven, een aantaI poelen werden (her)aangelegd

en er werd ook een afstuiting gezet die naast gras-

land ook een stuk van het bos bevat.

Bedoeling is dat hier in de herfst gattowayrunde-

ren vrij kunnerr rondtopen en ervoor zorgen dat

de bramen in toom worden gehouden. Daardoor

kunnen ook andere planten zoats struikheide en

tormentil en ook insecten die houden van oPen

bossen, een kans krijgen.

Start
Aan het geboortebos, Kruisbergstraat, dorpsrand Kruiskerke.

Afstand
Bruwaanpad (rode wandeting) ' 4,5 km

Toeganketijkheid

Onverharde wegen, stevig schoeisel is aangewezen. Honden zijn welkom aan de

teiband. Hou er rekening mee dat een deel van het traject doorheen een begraasd stuk

bos en weitand toopt dat je binnengaat via ktaphekjes.

Contact
Natuurpunt De Torenvalk

Frank Debeit . 051-40 41 26 . frank.debeit@detorenvatk.be'wwwdetorenvalk.be

Mitieudienst Gemeente Ruiselede

Mieke Dhoore . 051-70 84 14 . mitieu6oruisetede.be'www.ruiselede.be

Agentschap voor Natuur en Bos

050-24 77 40 . wvt.anbpvlaanderen.be . www.natuurenbos.be

Steun

Je kan het projectVorte Bossen steunen door een gift op IBAN BE56 2930 21207588

(BlC = CEBABEBB) met vermetding 'gift vorte bossen- proiect 5521'. Voor giften vanaf

40 euro wordt een fiscaal attest afgeteverd.



CËMTËNTE RUISELEDE

Ruiselede telt ruim 5000 inwoners en bestaat

uit 3 deelparochies: Ruise[ede centrum, het

kleine maar gezetlige Doomkerke en aan de rand

van de bossen dejonge parochie Kruiskerke.

Ruise[ede wordt ook weI het 'Mo[endorp' ge-

noemd, naar de vele molens die hier tot ver in
de 19e en 20e eeuw actief waren. Vandaag zijn

slechts twee van deze motens behouden: de

Knokmolen in de Knokstraat ('1840, in privé-

handen) en Hostens Molen in de Kruiswege-

straat ('1770, gemeentebezit).

Hostens Moten is toeganketijk voor het publiek
(op aanvraag of etke 1e zondag van de maand).

Neem ook eens een kijkje in de St.Caroluskerk in

Doomkerke. De '19e-eeuwse 'kathedraal te [an-

de'werd recent gerenoveerd en bevat prachtige
roosvensters, ptafondschitderingen en meer-
kleurige versieringen. Vtakbij vind je ook het Dis-

ve[d, een Landschapspark waar je kan spelen en

ontspannen in de natuur. Het heeft naast wei-
den, bossen en waterpartijen ook een speeltuin,
een picknickhoek en een kleine toneethoek.

MEER INFO:
Dienst voor Toerisme

Cemeentehuis . Markt 1. 8755 Ruisetede

05'1-70 B4 10 . toerismepruiselede.be

Natuurpunt beschermt ptanten, dieren en

hun natuurlijke omgeving in Vtaanderen. Zo-

dat we nu én in de toekomst van de natuur
kunnen genieten. Metjouw steun kunnen we
méér natuur beschermen!

A[s nieuw tid krrjg je onze fraaie Natuur.gids
met 66 uitgestippetde wandetingen en fiets-
tochten in de mooiste natuurgebieden van

België. Je ontvangt vier keer per jaar Natuur.

btad met informatie over de natuur in Vlaan-
deren en geniet dankzij je lidkaart 10% kor-

ting in de Natuur.winket (op verrekijkers, boe-
ken, nestkasten...) en bij onze partners (57o

bij A.S. Adventure en 10% bij Torfs Schoenen.

Kijk voor de voorwaarden en meer voordelen
op www.natuurpunt.be/korting),

Meer informatievind je op www.natuurpunt.be/
lidworden af via A15-77 01 73,
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