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Onthaalpunt Kruisbergstraat (naast huisnummer 26 H),
8755 Kruiskerke (Ruiselede)
•
Expeditie Bulskampveld, Kruiskerke, 3,3 km,
embleem stier
•
Bruwaanpad, 4,5 km, rode vierkantjes
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Bruwaanpad 4,5 km
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Natuurpunt De Torenvalk, Frank Debeil, 051-40 41
26, frank.debeil@detorenvalk.be, www.detorenvalk.be
Milieudienst gemeente Ruiselede, Mieke Dhoore,
051-70 84 14, milieu@ruiselede.be, www.ruiselede.be
Agentschap voor Natuur en Bos
anb@vlaanderen.be – www.natuurenbos.be
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CONTACT EN MEER INFO
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‘t RUISLEEDS VELD
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Wandelaars kunnen dit deel van het Landschapspark
Bulskampveld verkennen via de vrij toegankelijke wandelpaden. Geschikt voor kinderwagens met grote wielen.
Honden zijn welkom aan de leiband. Stevige schoenen zijn
aangeraden in natte periodes. Een deel van het Bruwaanpad loopt in het najaar door een begrazingsblok.
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Aan de kerk van Doomkerke (Brandstraat) start een
langere provinciale landschapswandeling,
de Parochieveldwandelroute, 8,5 km.
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’T RUISLEEDS VELD
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Oude dreven, droge dennen- en
eikenbossen, poelen, zompige

Bosanemonen		

valleibossen en graslanden. Je
vindt ze hier allemaal op een
boogscheut van elkaar.
Net ten westen van Kruiskerke liggen twee interessante
bosgebieden. In het zuiden ligt het natuurgebied Vorte Bossen
(eigendom van Natuurpunt) en in het noorden ’t Ruisleeds
Veld, bestaande uit de gemeentebossen van Ruiselede
(Parochieveldbos) en het domeinbos van de Vlaamse overheid
(Bruwaanbos). Ga samen met ons op verkenning en ontdek de
grote verscheidenheid.

Oud bos in de Vorte Bossen
De valleibossen langs de Wantebeek en Pachtebeek en een deel
van de aangrenzende zandgronden zijn vermoedelijk altijd bos
gebleven. Die beekjes door het bos zorgen voor een mooie
variatie. In de beekvalleien groeien oude populieren, essen en
elzen op de voedselrijke natte kleigronden. Het voorjaar brengt
een indrukwekkende bloemenweelde met onder meer
bosanemoon en slanke sleutelboem. Rechte dreven doorsnijden
die natte bossen en op de rabatten zijn bomen geplant. Een
rabat is een dichte structuur van greppels en opgehoogde
(drogere) ruggen.

Het Bulskampveld, een voormalig heidegebied
In het noorden van de gemeente Ruiselede sta je op de grens
van het historische Bulskampveld. Tot op het einde van de 18de
eeuw was de ruimere omgeving een uitgestrekte bomenrijke
heide. Die uitloper van het Bulskampveld kreeg hier de naam
’t Ruisleeds Veld. ‘Veld’ verwijst naar de arme zandbodems
met heide en verspreide bomen. Vanaf de eerste helft van de
19de eeuw begon de ontginning van de gronden in het
Parochieveldbos en Bruwaanbos. Het gebied werd ingedeeld
in vierkante blokken en beplant met naaldbomen (vaak grove
den). Op de randen werden dreven aangeplant, meestal beuken.

Bossen vol leven
Naast de grote verscheidenheid aan planten, is het gebied
interessant voor heel wat dieren. Zo kan je met wat geluk een
ree, vos of eekhoorn spotten. Ook vogels zoals buizerd,
wespendief, bosuil, kuifmees, boomklever en zwarte specht
voelen zich hier helemaal thuis. Sinds enkele jaren komt de
kleine ijsvogelvlinder voor langs de lichtrijkere, opengemaakte

Boompieper		

Steun
Je kan de Vorte Bossen steunen door een gift op BE56 2930
2120 7588 met vermelding gift Vorte Bossen project 5521.
Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd.

WORD LID VAN

NATUURPUNT!

De ‘Visserije’
Middenin het Parochieveldbos ligt een kleine vijver, de
‘Visserije’. Ontstaan door vroegere zandwinning, werd de vijver
nadien een tijdje gebruikt als openbare zwemvijver voor de
omwonenden. Tegenwoordig vormen het water, de
picknickplaats en de touwbrug een aantrekkingspool voor
wandelaars.

“In de zomer zie je er
allerlei libellen over het
water scheren.”
Ook de nabijgelegen schaatsweide die de gemeente Ruiselede
liet aanleggen, biedt de nodige ijspret in de winter, maar alleen
bij zeer strenge vorst.

West-Vlaams rood
De graslanden in de Vorte Bossen en een deeltje van het
aanpalende bos worden in de nazomer begraasd met een
streekeigen koeienras, het West-Vlaams rood. Natuurpunt
werkt hiervoor samen met een plaatselijke landbouwer, en helpt
zo mee aan de instandhouding van dit bedreigde ras. De poelen
in de graslanden zorgen niet enkel voor het nodige drinken voor
de koeien, maar zijn ook aantrekkelijk voor tal van planten en
dieren (o.m. drijvend fonteinkruid en kleine watersalamander).

Slanke sleutelbloem

Eekhoorn

Zwarte specht

Welkom!

bospaden. In de beschaduwde bospoelen zwemt de typische
vinpootsalamander.

wandellus Expeditie Bulskampveld in Kruiskerke kunnen
kinderen op avontuur in de natuur.

Wantebeekvallei

FIETS- EN WANDELGIDS

Het natuurgebied Vorte Bossen (51 hectare) is samen met de
valleigraslanden langs de Wantebeek opgenomen in het
Europees netwerk van beschermde gebieden (Natura 20000).
In de periode 2010-2013 werden in de Vorte Bossen, via het
LIFE-fonds, inrichtingswerken uitgevoerd om de natuur verder
te herstellen en te beheren: kleinschalige heideontwikkeling,
aanleg van poelen, verwijderen van exoten …

Als nieuw Natuurpuntlid ontvang je een welkomstpakket met
onze Fiets- en Wandelgids met meer dan 40 wandel- en
fietsroutes in de mooiste natuurgebieden van België.

Natuurpunt koopt nu verder gronden aan in de overstroombare
vallei, zodat het natuurgebied
zich verder kan ontwikkelen.

WANDELINGEN EN FIETSTOCHTEN

NATUUR.BLAD
Ontvang 4 x per jaar Natuur.blad, ons ledenmagazine
boordevol informatie over de natuur.

Neem met je hele gezin gratis deel aan geleide wandelingen
en fietstochten.

NATUURPUNT WINKEL
Geniet 10% ledenkorting in de Natuurpunt Winkel op boeken,
verrekijkers, cadeautjes...

Landschapspark Bulskampveld
Het gebied tussen Kruiskerke en Doomkerke maakt deel uit
van het landschapspark Bulskampveld. Dit 90 km2 groot
bosrijk gebied strekt zich uit over de gemeenten Aalter,
Beernem, Oostkamp, Ruiselede en Wingene. Het aantrekkelijke
landschap biedt enorme troeven om te verpozen in de natuur en
kennis te maken met het rijke erfgoed. Dankzij de nieuwe

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van
Vlaanderen en beschermt al meer dan 50 jaar
planten, dieren en hun natuurlijke omgeving.
En dat is nodig, want onze mooie natuur is bedreigd.
Met jouw steun kunnen we onze natuur verder
helpen. Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst
meer van genieten. Het lidgeld bedraagt 30 euro
voor het hele gezin. Sluit je aan en geniet volgende
voordelen:

KORTINGEN BIJ ONZE PARTNERS
Met je lidkaart van Natuurpunt geniet je ook heel wat
kortingen bij onder meer Schoenen Torfs, AS Adventure,
isolatiemateriaal Eurabo en Pixbook.
Vos

HOOR ZE FLUITEN
Download gratis onze wandelkaartjes en vogelgeluiden.

De lokale afdeling Natuurpunt De
Torenvalk ijvert voor de uitbouw
van het natuurgebied Vorte Bossen.

WWW.NATUURPUNT.BE/LIDWORDEN

