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n het Parkbos geniet je van bos, natuur,
erfgoed én landbouw. Deze brochure
maakt je wegwijs in het aanbod van de
landbouwers die actief zijn in het Parkbos.
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De landbouwers geven elke dag het beste
van zichzelf om melk, aardappelen, vlees,
fruitsap, confituur, notenolie, (schuim)
wijn en bloemen te produceren. Bijna
driekwart van de landbouwgrond wordt
gebruikt om voedsel te produceren voor
melkkoeien en andere dieren. In het
Parkbos wordt jaarlijks maar liefst 3
miljoen liter melk geproduceerd. Dat is
meer dan een olympisch zwembad vol!
Landbouwers doen echter nog veel meer
dan voedsel produceren. Ze dragen ook
zorg voor het landschap en de biodiversiteit. Een aantal landbouwbedrijven
hebben zelfs een eigen hoevewinkel of
verwelkomen je graag voor een
groepsbezoek, verjaardagsfeestje
of huifkarrentocht.

PARKBOS - GRONDGEBRUIK (HA)
Andere

Landbouw

160

Natuur
en park

200
500
340
Bos

LANDBOUWTEELTEN IN HET PARKBOS
Overig*

Aardappelen
Grasland

Landbouwers als
landschapsbouwers

2

6

Het Parkbos

Wandelen en fietsen

7

Schaapjes tellen

7

Jaarrond van alles te ontdekken

7

18

Benieuwd wat je allemaal kan doen in
het Parkbos? Wie de Parkbosboeren
zijn? En waar je hen kan vinden? Je
leest het in deze brochure en ontdekt
het in het Parkbos!
Mais
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Grasklaver
* In de ‘overig’ zitten onder andere nog wintergerst,
appelbomen, wijnstokken, bloemen en heesters.
Bron: Landbouwgebruikspercelen 2020

IN HET PARKBOS KOOP JE VOLGENDE HOEVEPRODUCTEN,
RECHTSTREEKS VAN BIJ DE BOER:

Hoeveproducten kopen

V

erser dan bij de boer vind je ze niet, je groenten, fruit, vlees, zuivel en eieren.
Voor foodies is de korte keten dan ook een zegen. Sommige boeren verkopen
hun producten in een hoevewinkel op de boerderij, soms aangevuld met producten van collega’s. Anderen hebben een automaat, staan op een boerenmarkt of
bieden hun producten aan via voedselpakketten. Een aantal landbouwers verwerken hun primaire producten (bv. fruit) zelf tot confituur, fruitsap of schuimwijn.

Schuimwijn en druivensap bij Wijndomein Vandersteene
Bloemen bij Gemaflor
Aardappelen bij familie Heirbrant
Fruitsap, confituur en notenolie bij familie Lerouge
Hertenvlees bij De Latemse Hertenhoeve
Rundsvlees bij Slagerij Van Ceulebroeck
Rundsvlees en schapenvlees bij Hoeveslagerij De Clercq
MEER INFO OVER LOKALE VOEDING:
https://gentengarde.stad.gent/kaart
www.lekkeroostvlaams.be
www.rechtvanbijdeboer.be
www.streekproducten.be

Zelf fruitsap persen

Zelf oogsten en plukken
In het Zwijntjesbos plantten een groep enthousiaste
buurtbewoners met de steun van de Stad Gent in
2020 een voedselbos, vol bomen, struiken en
kruiden met eetbare vruchten, bladeren en bloemen. Alle bezoekers mogen van het lekkers
snoepen. Ook op andere plekken is
er lekkers te vinden. Aan de boomgaard in de
Rosdamstraat mag je fruit plukken van de bomen
die buiten de omheining staan. Geniet ervan, maar
laat nog iets over voor de anderen!
De vrijwilligers van het voedselbos zullen in
de toekomst regelmatig plant-, pluk- of educatieve
activiteiten organiseren. Wie wil, kan zelf ook
aansluiten!
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Om fruitsap te maken van je eigen appels en/of peren,
kan je terecht bij familie Lerouge. Je kan op afspraak
langskomen met min. 75 kg fruit en keert naar huis
met gepasteuriseerd sap in 3 l- of 5 l- verpakkingen.
Klaar voor gebruik. Smakelijk!

Schuimwijn degusteren
In het Parkbos wordt heel lekkere schuimwijn
gemaakt. De eerste oogst kaapte al meteen enkele
prijzen weg. Vraag gerust een groepsbezoek aan bij
Wijndomein Vandersteene en krijg een rondleiding
van de gepassioneerde wijnboer Diederik. Na een
bezoek aan de wijngaarden, wijnpers, stokerij en
wijnkelder kan je de schuimwijnen degusteren.
Santé!
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Landbouwers als
landschapsbouwers
Landbouwers zijn per definitie landschapsbouwers. Hun activiteiten geven
mee vorm aan het landschap en zorgen
dat er altijd van alles te zien en te beleven
valt: dartele lammetjes in de lente, heerlijk geurend hooi in de zomer en plukrijp
fruit in de herfst. Sommige landbouwers
zetten zich extra in om de natuur-, erfgoed- of belevingswaarde van het landschap te versterken.

Wandelen en fietsen

Jaarrond van alles te ontdekken
een zone van maar liefst 22 hectare. Door hun
eetpatroon en omdat ze met weinig zijn, zorgen ze
voor een gevarieerd landschap met open plekken
en struiken met doornen waar boompjes tussen
opschieten. Die begrazingszone wordt niet bemest.
Daardoor verschijnen terug soorten die typisch zijn
voor de arme, zandige bodem van hier, zoals
brem. Als wandelaar mag je, zonder hond, vrij in
de begrazingszone struinen.

Landbouwers zijn jaarrond bezig op hun bedrijf.
Altijd moet er wel iets gebeuren. Op het ritme
van de seizoenen geven ze mee kleur aan het
landschap.
Wil je graag het landbouwleven van dichtbij
volgen? Volg dan de facebookpagina van
Gentse Kweek.

© Anne De Knock

O

m het landbouwlandschap extra aantrekkelijk
te maken voor akkervogels en insecten, maar
ook voor wandelaars, fietsers en bewoners,
zaaien een aantal landbouwers met de steun van
de Provincie Oost-Vlaanderen al enkele jaren
bloemen in langs de rand van hun percelen. Ook
de prachtige bloemenakkers bij de kapel van O.L.V.
van Hemelrijk worden door een lokale landbouwer
ingezaaid in opdracht van Natuur en Bos.
De kastelensite Zwijnaarde wordt gekenmerkt door
een heel bijzonder landschap: smalle graslandpercelen, afgezoomd met grachten en knotbomenrijen
(veelal wilg of els). Dit bulkenlandschap is typisch
voor de regio en is belangrijk voor de steenuil, onze
kleinste uilensoort.
Sommige landbouwers voorzien nestkasten of
zitpalen voor uilen en andere roofvogels. Die
zorgen er op hun beurt voor dat muizenpopulaties
onder controle worden gehouden.

In het Parkbos kan je prachtige wandelingen
maken. Er zijn 3 bewegwijzerde routes die onderling te combineren zijn. Je kan ook zelf je route
uitstippelen. De bewegwijzerde wandelroutes
beslaan voornamelijk bos- en natuurgebied. Op
termijn komt er ook nog een wandelroute in het
landbouwgebied. Dan zal je ten volle genieten van
de veranderingen van het landbouwlandschap in
de loop van de seizoenen. Je kan het 1200 hectare
grote Parkbos ook met de fiets of te paard verkennen. In manege De Hoefslag kan je terecht voor
een hapje en een drankje. Plattelandsorganisatie
Landelijke Gilden organiseert jaarlijks de Gentse
Buitenband, een fietstocht die verschillende
boerderijen aandoet.
Routebeschrijvingen en kaartmateriaal kan je
downloaden via www.parkbos.be.

Schaapjes tellen
Een herder trekt samen met zijn hond, een kudde van
200 schapen en enkele geiten door het Parkbos.
Ze houden het gras langs de wandelpaden kort. Het is
een hele belevenis als je de kudde kruist. Maar ook als
de lammetjes vrolijk dartelend meehuppelen (april/mei)
of als de schapen geschoren worden (juni), heeft de
kudde altijd heel wat bekijks. De Grazer biedt educatieve
pakketten aan voor scholen. En lekker schapenvlees.

Dieren worden ook bewust ingezet om bepaalde
beheerdoelen te realiseren. In de omgeving van de
Zeven Dreven grazen 7 ezels en enkele koeien in
6
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Op bezoek

L

andbouwers zijn gepassioneerd met hun
beroep bezig en delen graag hun kennis met
anderen. Samen met vrienden, familie, collega’s of
je vereniging ben je welkom bij:

Lekker Oost-Vlaams
Het platform Lekker Oost-Vlaams organiseert
jaarlijks eind augustus een toer ‘Lekker
Oost-Vlaams’ of een wijntoer. Oost-Vlaamse
hoeve- en streekproducenten of wijn
domeinen zetten hun deuren open voor
het brede publiek.

De Latemse Hertenhoeve
Wijndomein Vandersteene
De Grazer
Familie Lerouge

Huifkartochten
Manege De Hoefslag organiseert huifkartochten
in het Parkbos. Een huifkar kan tot 12 personen
vervoeren. De luifel biedt bescherming tegen
regen én te felle zon. Je zit dus zeker goed!
Na afsluiting kan je iets kleins eten of drinken
in de cafetaria.

Klasbezoek
Ook leerlingen, van kleuter tot secundair, kunnen
op bezoek bij de lokale landbouwers om van
dichtbij te zien hoe een landbouwbedrijf werkt.
Uiteraard wordt het programma aangepast aan de
leeftijd van de groep. Boerderijen die kinderen
ontvangen, hebben dikwijls speciale voorzieningen
om van het bezoek een onvergetelijke ervaring te
maken zoals een hooibalenspeeltuin in de stal of
een knuffelweide met kleine boerderijdieren. In
het Parkbos bezoek je met je klas:
De Grazer : bij de herder en zijn 200 schapen
Familie Lerouge: o.a. fruitsap
De Krekelhoeve: melkveebedrijf

Zorgboerderij
In de Moester werken mensen met een psychische
kwetsbaarheid mee in de schrijnwerkerij, de
keuken of de tuin. Maar iedereen is er welkom! In
de schrijnwerkerij laat je je meubels restaureren of
kan je terecht voor tuinmeubilair: tuinbanken en
tuintafels, voederplanken, vogelnestkastjes, enz.
Je kan ook beroep doen op de tuinploeg om bij jou
thuis tuinklusjes te doen. En op dinsdag en
donderdag is er een voedselverdeelpunt in
samenwerking met de Foodsavers van de Stad
Gent. In de tuin worden biobloemen geteeld.
Je kan ze kopen bij www.blommm.be.
8

Dag van de Landbouw
Elke derde zondag van september organiseren Boerenbond en Landelijke Gilden een
‘Dag van de Landbouw’. Die dag zetten enkele tientallen boerderijen verspreid over de
5 Vlaamse provincies hun deuren open. Je hoeft die dag niet te reserveren – iedereen
is welkom om te kijken, te luisteren, vragen te stellen en te genieten.

Feest op de boerderij
De Krekelhoeve verzorgt verjaardagsfeestjes,
een onvergetelijke ervaring op een unieke locatie:
de kinderen mogen ravotten op de boerderij, kalfjes
voederen, schapen knuffelen en uiteraard krijgen ze
lekkere pannenkoeken, helemaal vers gemaakt met
melk van de eigen koeien.
Je kan je verjaardag ook vieren in De Hoefslag.
Je wordt dan getrakteerd op een huifkartocht en
een initiatieles ponyrijden. Tussendoor is er uiteraard
tijd om de cadeautjes te openen en geniet je van
verse pannenkoeken.
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De landbouwers
van het Parkbos

2. De Grazer

3. De Hoefslag
© Anne De Knock

De Hoefslag is een manege en pensionstal. Je kan er
terecht voor paard- en ponyrijlessen voor volwassenen
en kinderen vanaf 4 jaar. Er zijn groepslessen en
privélessen. Tijdens alle schoolvakanties worden
pony- en paardenkampen georganiseerd.

1. Bloemisterij Gemaflor
De familie Vandersteene is al 6 generaties actief als
bloemist. In de jaren ‘80 richtte Geert Vandersteene
samen met zijn vrouw Marijke Thienpondt een
bloemisterij op in Zwijnaarde. Later vervoegde hun
zoon Diederik het bedrijf en helpt hij het nu mee
verder uitgroeien. Het bedrijf groeide intussen uit
tot een gemengd bedrijf van ruim 8 ha. Van midden
april tot eind juni kan je er terecht voor perk-,
balkon- en terrasplanten. In december voor
kerstbomen. Jaarrond worden er Cupressus wilma
(gele sparretjes) en enkele sierheesters gekweekt
voor de groothandel. In 2015 ging zoon Diederik
een nieuwe uitdaging aan: het aanplanten van
een wijngaard.
AANBOD
perk-, balkon- en terrasplanten (midden april
tot eind juni)
kerstbomen (december)
CONTACT
Diederik Vandersteene en Maaike De Clercq
Krekelstraat 32a, 9052 Zwijnaarde
09 221 95 95
info@gemaflor.eu
www.gemaflor.eu
Openingsuren: zie website

De Grazer vzw zet zich in voor natuurbegrazing en
begrazing van openbare domeinen met dieren.
Ze werken samen met boeren, vrijwilligers en
herders. En uiteraard met heel wat dieren: vooral
schapen, maar ook runderen en geiten. In het
Parkbos trekt een herder rond met een kudde van
maar liefst 200 schapen en enkele geiten. Ze dragen
bij tot een beter landschaps- en natuurbeheer.
Alle ingezette dieren zijn oude Belgische rassen.
Omdat deze rassen vaak minder melk produceren
of niet veel vleesrendement hebben in vergelijking
met de geselecteerde intensieve rassen worden ze
nog maar weinig in de landbouw ingezet. Dankzij
De Grazer krijgen deze rassen opnieuw een kans.
AANBOD
Scholen en bedrijven kunnen bij De Grazer
terecht voor educatieve activiteiten en team
building rond schapenbegrazing met de formule
‘Herder voor 1 dag’. Schapenvlees is verkrijgbaar
via www.biodezwaluw.be.
CONTACT
Nils Mouton en Stijn Vermeire
0472 82 65 97
vzwdegrazer@gmail.com
www.vzwdegrazer.be
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Je kan er je verjaardagsfeestje laten doorgaan met
een huifkartocht, een initiatieles ponyrijden, een
wandeling met de alpaca’s en/of verse pannenkoeken. Ook andere gelegenheden zijn goed om
een huifkartochtje te boeken: lentefeest, communie,
familiepicknick of zomaar zin in een paar uurtjes
uit in de natuur.

AANBOD
verjaardagsfeestjes, teambuilding en een klas
bezoek. Reserveren voor een klasbezoek kan via
www.melk4kids.be of www.plattelandsklassen.be.
CONTACT
Franky en Inge Broché - Van Leirberghe
Krekelstraat 17, 9052 Zwijnaarde
0474 84 44 73
broche.vanleirberghe@telenet.be
www.plattelandsklassen.be
Openingsuren:
alle maanden van het jaar, niet op woensdag
en zondag.

CONTACT
Klossestraat 64, 9052 Zwijnaarde
09 220 11 29
info@dehoefslag.be
www.dehoefslag.be
Openingsuren cafetaria:
zie website

4. De Krekelhoeve
Franky en Inge hebben een melkveebedrijf met
een 90-tal koeien en evenveel stuks jongvee. Ze
zijn al de vijfde generatie die hier op de boerderij
werkt. Er is een melkrobot aanwezig, maar er
wordt ook nog gemolken in de melkput. Ze
ontvangen met veel plezier kinderen: of het nu
voor een verjaardagsfeestje of een educatief
klasbezoek is. Je krijgt er gegarandeerd een glaasje
verse melk en een pannenkoek geserveerd.

5. De Latemse Hertenhoeve
De familie Algoet is in 1999 gestart met de hertenkwekerij. Ze verzorgen meer dan honderd edelherten. De herten hebben voldoende grasland, met
bomen en struiken die voor schaduw zorgen
tijdens warme zomerdagen. In de winter vinden
de herten beschutting en voedsel in de stal.
De bronstperiode ligt in de herfst. De kalfjes
13

worden geboren aan het eind van de lente. De herten
zijn slachtrijp vanaf 18 maanden. Op deze leeftijd
heeft het vlees zijn beste kwaliteit. Hertenvlees is
vetarm en rijk aan ijzer en mineralen.
AANBOD
Kleinhandel in hertenvlees, rechtstreeks van
de hoeve. Bedrijfsbezoek voor groepen mogelijk:
rondleidingen, uitleg over de hertenkwekerij en
eventueel met een degustatie.
CONTACT
Dirk Algoet
Keistraat 4, 9830 Sint-Martens-Latem
09 385 39 78
0478 56 28 94
info@latemsehertenhoeve.be
www.latemsehertenhoeve.be
Openingsuren:
Van half september tot half maart: woensdag t.e.m.
vrijdag van 16u tot 19u; zaterdag van 10u30 tot 17u30
Vanaf half maart tot eind mei: enkel open op
vrijdag en zaterdag
Gesloten: juni, juli en augustus

6. De Moester
In de Moester kunnen mensen met een psychosociale kwetsbaarheid terecht voor vrije tijd, ontmoeting en arbeidstraining in de schrijnwerkerij,
de keuken of de tuin. In de tuin worden biobloemen geteeld. Je kan ze kopen bij onder andere
www.blommm.be. Je kan beroep doen op de
tuinploeg om bij jou thuis tuinklusjes op te knappen en op de schrijnwerkers om je meubels te
laten restaureren. Bij De Moester kan je ook
tuinmeubilair kopen zoals tuinbanken en tuintafels,
voederplanken en vogelnestkastjes. De Moester
werkt samen met het Boerencollectief in de
Goedinge te Afsnee. Elke dinsdag en donderdag is
er een voedselverdeelpunt in samenwerking met
de Foodsavers van de Stad Gent.
CONTACT
Putstraat 16, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 221 99 46
hih.moester@ipso-gent.be

7. Familie Heirbrant
Danny Heirbrant en zijn vrouw Veerle Bauwens baten
al sinds 1989 het melkveebedrijf uit aan de dorpsrand
van Zwijnaarde. Danny’s familie woont hier al sinds
1907. Hij is de vierde generatie. Danny en Veerle
verbouwden grotendeels eigenhandig de stallen, silo’s,
de loods en het woonhuis. Naast koeien en jongvee,
telen ze ook aardappelen die ze deels thuis verkopen.

Frédéric Lerouge bouwde een mobiele fruitpers
waarmee hij de hele provincie rondtrekt om appels te
persen. Iedereen met min 75 kg appelen kan langskomen
en zijn fruit laten persen. Je trekt na enkele minuten al
terug naar huis met gepasteuriseerd appelsap in 5 l- of
3 l-verpakkingen. Klaar voor gebruik!
Frédéric Lerouge onderhoudt de boomgaarden in
het Parkbos voor het Agentschap voor Natuur en Bos.
AANBOD

AANBOD
aardappelen

biologische appelsappen, walnotenolie, bedrijfs
bezoek voor groepen en scholen, boerderijonderwijs (3e graad basisonderwijs), mobiele fruitpers

CONTACT
Danny Heirbrant en Veerle Bauwens
Krekelstraat 9, 9052 Zwijnaarde
09 220 15 68
0472 58 40 56
Openingsuren: als Danny en Veerle thuis zijn.

CONTACT
Krista en Frédéric Lerouge
Boeregemstraat 4A, 9840 Zevergem
0475 26 24 80
info@appelperslerouge.be
www.appelperslerouge.be
Openingsuren winkel:
maandag, dinsdag en woensdag:
8u – 12u en 14u – 18u
Automaat: 24u/24u
Persdagen: half augustus tot eind november – op
afspraak (zie website voor agenda)

Openingsuren:
elke werkdag van 9u15 tot 16u15 (in het weekend
kan de locatie verhuurd worden voor feesten
waarbij catering wordt voorzien).

8. Familie Lerouge
Het familiebedrijf startte in 1993 met de teelt van
snijgroen, waaronder bessen en vruchten, bestemd
als verse groendecoratie voor Kerstmis, Pasen,
enz. Intussen beschikt familie Lerouge ook over
een eigen boomgaard met meer dan 12 ha oude
appelrassen, kweeperen, bessen, enz. Die worden
verwerkt tot heerlijk biologisch appelsap, appelazijn, appelmoes, walnotenolie e.a. Ze zijn te koop
in de hoevewinkel en de automaat.
14

15

CONTACT

9. Familie Sergeant
De familie De Clercq is al generaties lang verbonden
met Scheldevelde en de Zeven Dreven. Noël Sergeant
en Monique De Clercq wonen in de prachtige oude
hoeve in het hart van het gebied. Maria, zus van
Monique, woont in het hoevetje aan de overkant
van de straat. Maria en Monique zetten het werk
van hun ouders verder en onderhouden de kapel
van O.L.V. van Hemelrijk. Ze steken er tweemaal
daags de kaarsjes aan. Noël rijdt er het gras af.
Dirk, zoon van Noël en Monique, zaait elk jaar de
gronden rond de kapel in met een bloemenmengsel.
Hij neemt ook andere onderhoudstaken op in het
Parkbos. Samen met de boswachter onderzoekt hij
of het mogelijk is om samen met zijn trekpaard te
helpen bij het bosbeheer.

Heistraat 18A, 9052 Zwijnaarde
0495 64 84 54
geert.derycke@telenet.be
Gentse Kweek

Openingsuren:
dinsdag : 14u – 18u30
woensdag en vrijdag : 8u – 12u30u en 14u – 18u30
zaterdag: 8u – 12u30 en 14u – 17u

CONTACT
Luc Van Ceulebroeck en Marleen Lippens, zoon Gil
Zandvoordestraat 6, 9052 Zwijnaarde
09 220 92 00
Openingsuren:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8u – 18u30
zaterdag en zondag: 8u – 18u

13. Voedselbos

12. Van Den Hondelee Keurslager Luc en Marleen

CONTACT
Beukendreef 2, 9840 De Pinte

10. Geert Derycke – melkveehouder
– Gentse Kweek
Geert Derycke is melkveehouder en een van de
initiatiefnemers van het project ‘Gentse Kweek’.
Geert heeft 145 melkkoeien, goed voor een
productie van maar liefst 1.250.000 liter per jaar.
Veel van de graslanden in het Parkbos worden
door hem bewerkt. Hij zaait jaarlijks 2.500 m2
akkerranden in met een bloemenmengsel, o.a.
via de agrobeheergroep ‘Schelde-Leie’.
Met het project ‘Gentse Kweek’ willen lokale
landbouwers de trots op regionale producten
doorgeven aan het brede publiek en zoveel mogelijk
lokale producten in eigen regio verkopen. Ze
organiseren fietstochten en een boerentafel om
consumenten en producenten dichter bij elkaar te
brengen. Via hun facebookpagina kan je het dagelijkse reilen en zeilen van de landbouwers volgen.
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11. Hoeveslagerij De Clercq
Sinds 2001 hebben Wouter en Claudine het
landbouwbedrijf van Wouters ouders overgenomen.
Ze verzorgen er kleinschalig in bijberoep schapen
en koeien. Wouter leerde zijn vak als beenhouwer
in De Groene Poort in Brugge. Na 23 jaar dienst,
waarvan 14 jaar als chef-beenhouwer, heeft hij
de stap gezet om samen met zijn vrouw een
hoeveslagerij te beginnen.
CONTACT
Wouter en Claudine De Clercq
Hemelrijkstraat 2, 9840 De Pinte
09 282 08 02
claudine@slagerijdeclercq.be of
wouter@slagerijdeclercq.be
www.slagerijdeclercq.be

Een landbouwbedrijf met op wandelafstand de
hoeveslagerij ‘Keurslagerij Luc en Marleen’. Luc
Van Ceulebroeck startte op zijn zestiende met de
aankoop van twee dieren en het huren van een
weide in de Hondelee te Zwijnaarde. Gestaag
groeide de veestapel aan tot het huidige aantal van
zo’n 120 dieren. Intussen zijn Luc en zijn zoon Gil
uitgegroeid tot ware meesters in het veredelen van
het Belgisch witblauwras. In Zwijnaarde-dorp
runnen ze een eigen hoeveslagerij, waar ze hun
beste dikbillen tot verse biefstuk versnijden.
Echtgenote Marleen Lippens en zoon Gil staan
in de winkel.

In het Zwijntjesbos startte in 2020 een groep
buurtbewoners met de aanleg van een voedselbos.
Intussen hebben ze al een 100-tal kleinfruitstruiken in de grond gestoken en volgende winter
komen er nog heel wat bomen en struiken met
eetbare vruchten bij. Alles is nog heel jong, maar
het Zwijntjesbos is publiek toegankelijk en iedereen mag nu al van het lekkers komen snoepen.
Uiteraard ben je ook meer dan welkom om je aan
te sluiten bij de vrijwilligersgroep die het beheer
van het voedselbos op zich neemt. In de toekomst
zullen er regelmatig plant-, pluk- of educatieve
activiteiten worden georganiseerd.
CONTACT
Julie Vanden Daele
Heerweg-Zuid 257, 9052 Zwijnaarde
julievandendaele88@gmail.com
Facebookgroep Voedselbos Zwijntjesbos
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De vallei van de Rosdambeek is heel nat.
De bomen staan er soms letterlijk met hun
wortels in het water. Dankzij de knuppelpaden
en de Oosterdijk verken je een deel van deze
natte vallei zonder zelf natte voeten te krijgen.

14. Wijndomein Vandersteene

Het Parkbos

In 2015 startten Geert en Diederik Vandersteene met
een nieuwe uitdaging: het telen van druiven op de
bloemisterij en het maken van eigen schuimwijnen.
In 2017 volgde de Eerste Oogst. Sinds 2020 kan
iedereen genieten van de mousserende wijnen van
Wijndomein Vandersteene. Intussen werd hun werk
bekroond met maar liefst 3 gouden medailles voor
‘beste Belgische wijn’.
De Blanc de Blanc werd zelfs verkozen tot ‘overal-winner’ in 2020. Dat smaakt naar meer! In 2021
wordt de wijngaard uitgebreid tot 3 ha.

Het Parkbos ligt op de grens van Gent,
De Pinte en Sint-Martens-Latem.
De volledige groenpool is 1200
hectare groot. Variatie troef: behalve
bos vind je er ook moerasgebieden
(met knuppelpaden), speelnatuur,
weidse graslanden en statige kastelen
met imposante toegangsdreven.
Elk deelgebied heeft een verschillend
karakter.

De boskern Grand Noble bestaat deels uit
oud bos, maar vooral uit recent aangeplante
bosbestanden afgewisseld met open plekken.
Centraal bevindt zich het kasteel Grand Noble
(privaat). Alleen al voor de weidse onthaalzone,
de imposante dreven en de oude knotbomenrijen
is dit gebied een bezoekje meer dan waard.
Variatie troef in deelgebied Scheldevelde en
de Zeven Dreven: het kasteel Scheldevelde,
de Zeven Dreven, de veldkapel O.L.V. van
Hemelrijk, begrazingszones waarin je kunt
rondstruinen, poelen met salamanders
en een reusachtig speelbos.

De schoonheid van de kastelensite wordt
enerzijds bepaald door het kleinschalige
bulkenlandschap, anderzijds door het voorname
uiterlijk van de kasteelsites zoals Rijvissche,
Predikherenhof, Nieuwenhove en Puttenhove.
De kastelen zijn privaat, maar vanaf de fiets- en
wandelpaden vang je er wel een glimp van op.
Boeregem is het zuidelijkste deel van het Parkbos.
Je ravot er in het Zwijntjesbos en koopt er
heerlijke producten, rechtstreeks van bij
de boer. Centraal in het gebied liggen kasteel
Boeregem en het sportcomplex Indiana.

Je kan het Parkbos te voet, met de fiets of te paard
verkennen. Kinderen leven zich uit in de speelbossen
en honden dollen rond in de hondenlosloopzones.
Er zijn 3 bewegwijzerde wandelroutes en een
bewegwijzerde natuurloop. Binnenkort komt
er ook een wandelroute op kinderformaat vol
avontuurlijke spelprikkels.
Meer info:
www.parkbos.be

AANBOD
schuimwijnen, druivensap, groepsbezoek en
proeverij op afspraak
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Diederik Vandersteene en Maaike De Clercq
Krekelstraat 32a, 9052 Zwijnaarde
09 221 95 95
info@gemaflor.eu
www.gemaflor.eu
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