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Wandeling Bourgoyen-Ossemeersen Gent 

Dinsdag 29 mei 2018 om 14 uur 

  

“Wandelen in de groene oase in de Gentse stadsrand” 

Met de mooie dagen in het verschiet, verlangen we allen naar een beetje gezonde 

buitenlucht, om te wandelen en te genieten van fauna en flora! 

COPD vzw organiseert daarom een lente-wandeling met natuurgids. 

Wanneer? Dinsdag 29 mei 2018 om 14 uur, eind voorzien rond 16u30   

Samenkomst aan het natuur- en milieucentrum De Bourgoyen om 14u STIPT 

Driepikkelstraat 32 te 9030 Mariakerke –Gent (zijstraat van de Brugsesteenweg) 

Hoe te bereiken? 

Per fiets: aan iedere ingang zijn fietsstallingen voorzien 

Per auto: Driepikkelstraat 32 te 9030 Mariakerke (Gent) zijstraat van de 

Brugsesteenweg, ruime parking. Wegwijzers vanaf de Brugse Steenweg. 

NMBS: station Gent St Pieters op 4 km van natuur- en milieucentrum 

De Lijn: lijn 3 van Gent centrum naar Mariakerke, halte jutestraat op 300 m van het 

domein. 

Kostprijs: gratis 
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Programma: anderhalf uur rustig wandelen,  met uitleg over fauna en flora van een 

gediplomeerde natuurgids en daarna gezellig nakeuvelen bij een drankje in de mooie 

cafetaria met buitenterras. 

Inschrijving via mail: info@copdvzw  

Inschrijvingen ten laatste op dinsdag 22 mei aub 

 

In het westen van Gent ligt een waardevol natuurgebied van 230 ha (2.3 km²) dat ontsnapte 

aan de verstedelijking. 

Het open landschap bestaat er uit vochtige graslanden, doorsneden met sloten en grachten: 

een paradijs voor planten en dieren. Vanop de wandelpaden kan de bezoeker volop van 

deze natuur genieten. 

De Bourgoyen-Ossemeersen is vooral 

bekend door de grote aantallen watervogels 

in het winterhaljaar. De vogels worden 

aangetrokken door de overstroomde 

graslanden. Opvallend zijn de verschillende 

soorten eenden: Smienten, wintertaligen en 

slobeenden zijn het talrijkst. Kleinere 

aantallen van pijlstraat, krakeend, bergeend, 

kuifeend en tafeleend vervolledigen het 

rijtje. 
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Ook prominent aanwezig: de ganzen. De grootste groepen vormen Canadese ganzen en 

brandganzen, beide van exotische oorsprong. 

Daarnaast zijn er ook nog veel steltlopers te zien: kieviten, wulpen, kemphanen en 

watersnippen. De meeste eenden, kieviten en watersnippen verlaten in de schemering de 

Bourgoyen-ossemeersen om ’s nachts te gaan voedsel zoeken in de Leievallei. 

Omgekeerd zijn er ook vogels die de Bourgoyen-Ossemeersen opzoeken om er te komen 

slapen: meeuwen, ganzen, wulp-en kemphaan. 

Vooral in de onbemeste hooilanden vinden we een grote verscheidenheid aan planten. 

Kleurrijke kruiden zoals gewone dotterbloem, echte koekoeksbloem, veldzuring, 

moerrasspirea en moerrasvergeet-mij-nietje vergezellen er de grassen. 

Deze gevarieerde vegetatie vormt samen met de sloten een geschikte leefomgeving voor 

vele diersoorten. 

 

We hopen jullie alvast warm gemaakt te hebben voor deze verkwikkende natuurwandeling. 

 

Vriendelijke natuurgroeten namens COPDvzw 

 


