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4 x herfstwandelen 
in Oost-Vlaamse bossen

HERFST
WANDELBOEKJE



STROpERSBOS
WANDELROuTE

8,5 Km

p.03 p.05 p.07 p.09

6,4 Km

KLuiSBOS
WANDELROuTE

Grote grazers spotten 
in het waasland.

een uitje op kinder-
maat door een van de 
pronkstukken van de 
vlaamse ardennen.

11 Km

NEigEmBOS
WANDELROuTE

leuke bostrip via trap-
pen en klimmetjes, 
dalen en knuppelweg-
jes.

8,5 Km

LEmBEEKSE BOSSEN
WANDELROuTE

dé voltreffer voor een 
zondagse uitstap in 
het Meetjesland.

#ROuTEN #WANDELEN
#OOSTvLAANDEREN
#HERFST #KLEuREN 
#BOSSEN

p.11

BOSBiNgO
OvERAL pOOTJES

duik met dit wandel-
boekje het bos in en 
zoek naar beestjes en 
pootjes!

Bossen en parken vol kleur. Bladeren die dansend 
van de bomen vallen. Kwetterende vogels, klaar 
voor de trek. Hoera, de herfst is in het land! En wie 
herfst zegt, zegt wandelen. Op de Oost-Vlaamse 
wandelnetwerken stippel je in een handomdraai je 
eigen tochten uit. Maar wij sturen je al even graag 
op pad met deze 4 hapklare routes door evenveel 
parels van bossen. Plus met twee spelletjes die het 
voor kleine stappers extra avontuurlijk maken!

Tijdelijke coronamaaTregelen
Wegens corona zijn de Belgische cafés en restaurants 
gesloten tot midden november. Dus ook deze die we 
in dit boekje kort tippen en/of beschrijven. Ook an-
dere adressen kunnen tijdelijk dicht zijn. Neem best 
zelf iets te eten of drinken mee voor onderweg. En 
keer na de heropening nog eens terug. Onze onderne-
mers zullen je met open armen ontvangen!

GENT

Stropersbos
wandelroute

Kluisbos 
wandelroute

Lembeekse bossen
wandelroute

Neigembos 
wandelroute



stropersbos
wandelroute
Het Stropersbos, een van de grote Wase kleppers, is goed voor bijna 500 
hectare indrukwekkende fauna en flora, aangevlijd tegen de Nederlandse 
grens. Grazende konikpaarden, galloways en schapen zorgen ervoor dat 
de heide hier duurzaam kan groeien. Wuif ze gerust goeiedag als je ze 
tegenkomt. Maar hou je hond aan de lijn!

Klingspoor

Deze kijk-, leer- en beleefsite op de bedding 
van de oude spoorlijn Mechelen-Terneuzen laat 
je verschillende erfgoedthema’s op een actieve 
manier ontdekken. Je treedt in de voetsporen 
van smokkelaars die in dit grensgebied zeer 
actief waren, duikt in de geschiedenis van de 
Wase klompennijverheid, en wandelt tot aan 
een stukje Dodendraad uit WOI. 

Buitenstraat, 9170 Sint-Gillis-Waas  
www.klingspoor.be

Grote grazers
Op twee begrazingsblokken van het Stropersbos worden gallowayrunderen, konikpaarden 
en schapen ingezet bij het bosbeheer. Deze vredelievende grazers helpen verbossing van het 
open landschap te vermijden en bewaken zo het afwisselende natuurschoon. De route loopt 
niet door de begrazingsblokken, maar je komt er wel voorbij. Hou onderweg altijd je hond 
aangelijnd! In de blokken zijn honden ten strengste verboden.
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zeker doen onderweg te zien
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STROpERSBOS
WANDELROuTE

8,5 Km - WAASLAND

start en aankoMst:
edUCatief CentrUM klinGspoor, 
bUitenstraat, 9170 sint-Gillis-waas

deze roUte is beweGwijzerd 
Met knooppUnten. volG de 
knooppUntnUMMers verMeld 
op de kaart

deze roUte op je Gps of sMartphone?
www.roUten.be/stropersbos-wandelroUte

een stop waard.
5x

1. 
CAFé (Ou)DE STATiE

Dé plek om voor of na je trip neer te strijken voor 
een hap en/of een tap, dit levendig cafeetje op de 
Klingspoorsite.

Buitenstraat 7, 9170 sint-Gillis-Waas 
WWW.cafeoudestatie.Be

2. 
DE BOSHOEvE

Uitstekende gerechten aan democratische prij-
zen, aan de rand van het Stropersbos. 

Koestraat 10, 9190 steKene 
WWW.restaurant-deBoshoeve.Be

3. 
FORT SiNT-JAN

Vandaag zie je nog alleen de vorm en de 
grachten, maar ooit stond hier een fort dat deel 
uitmaakte van de Staats-Spaanse Linies.

4. 
B&B mEiRLAENHOF

Comfortabele gastenkamers met verzorgd ont-
bijt in een oase van groen.

Wijnstraat 26, 9170 sint-PauWels 
WWW.meirlaenhof.Be

5. 
vERBEKE FOuNDATiON

Prikkelende hedendaagse kunst in 12 ha natuur-
gebied en 20.000 m² overdekte paviljoenen.

WestaKKer, 9190 KemzeKe 
WWW.verBeKefoundation.com
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wandellus

79 81 73 72 64 75 68
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Kaart: WandelnetWerK moervaartvallei Waasland



KluIsbos
wandelroute
Dé klassieker in de Vlaamse Ardennen, dit best uitdagende rondje door 
één van de pronkstukken van de regio. Minder geschikt om te doen met 
de allerkleinsten - en bijhorende buggy’s - maar voor iets oudere kinderen 
een geweldig middagje ravotten. 

Speelzone Bosuil

Laat je kinderen los – of het kind in jezelf los – 
in speelzone Bosuil, vol houten speeltoestellen 
die mooi samensmelten met de bosomgeving. 
Tot een indianentent toe. Achteraf lonkt Bras-
serie Aux Acacias met pannenkoeken en wafels 
voor de kinderen, en lekkere streekbieren voor 
de ouders.

Liefdesbron

Wie geen lief vindt, moet naar de Liefdesbron in het Kluisbos, luidt het in de Vlaamse Ardennen. 
Want ga je hier pootjebaden, dan kom je zogezegd binnen het jaar de liefde van je leven tegen. 
Ook voor wie al lang van straat is, is dit een idyllisch plekje om even te pauzeren.
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1.
pEETJE EN mEETJE

Deze twee horizontale rotsblokken lijken wel te 
keuvelen middenin het bos. Nee, dit was geen 
offerplaats van Panoramix, wel een plek waar 
ijzer werd gewonnen.

2.
BOSBAAR

Ooit een zomerse pop-up, nu een populair café 
waar het ook tijdens herfstige weekends gezel-
lig zitten is rond de vuurkorven.

vierschaar 1, 9690 KluisBerGen 
WWW.faceBooK.com/BosBaar

3.
DE TAALgRENS

Aan knooppunt 53 hop je over de taalgrens én 
de provinciegrens. Even verderop kijk je uit 
over de rollende heuvels van het Pays des Col-
lines.

4.
DE TOREN

Deze 19de-eeuwse toren op het hoogte punt 
van het Kluisbos (141 meter) deed wellicht di-
enst als uitkijktoren in de tijd van Napoleon. In 
het café kan je iets eten of drinken.

enclus du haut, 7750 orroir 

5.
DE CHASSE pATATE

Ideale vakantiewoning voor families, gelegen 
tussen het Kluisbos en de Oude Kwaremont.

hooGstad 2, 9690 KluisBerGen 
WWW.dechassePatate.Be
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een stop waard.
5x

start en aankoMst:
torendreef, 9690 rUien

deze roUte is beweGwijzerd 
Met knooppUnten. volG de 
knooppUntnUMMers verMeld 
op de kaart

deze roUte op je Gps of sMartphone?
www.roUten.be/klUisbos-wandelroUte

68
Knooppunt

67

79

KLuiSBOS
WANDELROuTE

6,4 Km - vLAAmSE ARDENNEN

➜

wandellus

7 2 8 53 60 39 37

32 33 7

Kaart: WandelnetWerK GetuiGenheuvels vlaamse ardennen



lembeeKse bossen 
wandelroute
Voor Meetjeslanders zijn de Lembeekse Bossen wellicht hét bekendste 
wandelgebied. Vooral de bosrand op de Heihoek lokt op zonnige (herfst)
dagen veel volk. Maar je stapt er ook voorbij romantische plekjes, zoals 
de Bevende Hazelaar.

Een (verwarmd) 
terrasje op de 
Heihoek

De Heihoek, vlakbij je start- en eindpunt, is 
een echt horecaknooppunt met gezellige ter-
rassen, speeltuintjes voor de kinderen en in het 
weekend veel bedrijvigheid. Vlij je neer met 
een koffietje vóór de tocht die komen gaat. Of 
keuvel gezellig na bij een lekkere hap of een 
streekbier.

Bardelaere Museum
Je gelooft je ogen niet! Met meer dan 15.000 collectiestukken verdeeld over 112 oude beroepen 
en verspreid over 1.200 m² tentoonstellingsruimte, breekt Bardelaere wellicht een paar records 
in de museumwereld. De WOI-bunker werd ingericht zoals hij destijds werd gebruikt door de 
soldaten. Open op zondag.

Ledestraat 42, 9971 Lembeke www.facebook.com/bardelaeremuseum
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1.
KApEL vAN TROOST 

EN vREDE
Deze kapel werd opgetrokken na WOII, uit 
dankbaarheid dat Lembeke gespaard bleef van 
oorlogsgeweld.

2.
BELLEBARgiEBOSSEN

In Waarschoot gaan de Lembeekse Bossen naad-
loos over in de Bellebargie- of Kwadebossen, met 
prachtige dreven en een speelzone.

3.
BEvENDE HAZELAAR

Aan deze ‘magische boom’ - geen hazelaar maar 
een linde - nodigt een boomkapelletje je uit tot 
een moment van rust en stilte.

4.
BARBOS

Vanuit deze aantrekkelijke B&B wandel je vanuit 
je kamer recht het bos in. Ook restaurant en tea-
room!

ledestraat 66, 9971 lemBeKe 
WWW.BarBos.Be

5.
HOTEL TER HEiDE

Chique eetgelegenheid met hotel aan de rand van 
het boscomplex.

traGelstraat 2, 9971 lemBeKe 
WWW.ter-heide.Be
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LEmBEEKSE BOSSEN
WANDELROuTE

8,5 Km - mEETJESLAND

start en aankoMst:
heihoek, 9971 leMbeke

deze roUte is beweGwijzerd 
Met knooppUnten. volG de 
knooppUntnUMMers verMeld 
op de kaart

deze roUte op je Gps of sMartphone?
www.roUten.be/leMbeekse-bossen- 
wandelroUte

68
Knooppunt

67

79

een stop waard.
5x

wandellus

33 28 27 26 25 24 23

36 34 3322 44

Kaart: WandelnetWerK meetjeslandse Bossen



neIGembos
wandelroute
Welkom in en rond het Neigembos, ooit een stukje van het oude kolen-
woud dat zich in de Romeinse tijd uitstrekte van Picardië tot Brabant. 
Centurio’s kom je er vandaag niet meer tegen, fijne natuur en avontuurlijke 
wandelpaden des te meer.

Kapel van
Bevingen

Loop voor je vertrekt zeker even binnen in 
dit landelijke kapelletje dat ooit een volwaar-
dige parochiekerk was. Wellicht stond hier, 
schilderachtig ingeplant op de heuvel, al in de 
12de eeuw een kruisvormig kerkje. Samen met 
22 kleinere kapelletjes rondom was het vroeger 
een populair bedevaartsoord.

Pittige hellingen
Vergeet niet om goede schoenen aan te trekken, want er zijn heel wat hoogteverschillen op deze 
route! Sowieso is het verplicht je aan de paadjes te houden. Gelukkig wordt dat nergens saai, want 
de ene keer wandel je op houten trappen, de andere keer over vlonders, en nog een andere over 
een keibaantje.
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2.
KASTEEL vAN NEigEm

Omwald kasteel met een oude dorpsstraat of 
dries ervoor, in de kleinste Ninoofse deelge-
meente..

3.
 BiSTRO pR

Een snelle, lekkere hap vlakbij de kerk van Nei-
gem.

halsesteenWeG 381, 9403 neiGem 
WWW.Bistro-Pr.Be

4.
B&B pAELLEpELHOEvE

Landelijk logeren in mooie studio’s in de 
Dendervallei van Ninove.

roesBeKe 79, 9400 nederhasselt 
WWW.PaellePelhoeve.Be

5.
CAFé DEN BELLEmAN

In de buurt: iconisch café aan de Dender in 
Ninove, ideaal voor een Witkap van Brouwerij 
Slaghmuylder.

denderKaai 24-26, 9400 ninove 
 WWW.WitKaP.Be/denBelleman
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NEigEmBOS
WANDELROuTE

start en aankoMst:
kapel van bevinGen, 9403 neiGeM

deze roUte is beweGwijzerd 
Met knooppUnten. volG de 
knooppUntnUMMers verMeld 
op de kaart

deze roUte op je Gps of sMartphone?
www.roUten.be/neiGeMbos-wandelroUte

68
Knooppunt

67

79

een stop waard.
5x

B

1.
NEigEmBOS

Een schitterende start van je wandeling: 4 km 
door dit 70 ha grote gemengde eiken- en beu-
kenbos, met zijn diepe holle wegen

➜

wandellus

10,8 Km - SCHELDELAND 

13 14 16 15 14 13 11

12 1310 4

Kaart: WandelnetWerK BronBossen vlaamse ardennen






