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Tijdreis in de

MUNKBOSBEEKVALLEI
Waar de Vlaamse Ardennen het Gentse hinterland vinden, slingert de
Munkbosbeek zich een weg door een landschap dat uitzonderlijk goed bewaard
is gebleven. Langs antieke buurtwegen houden honderdjarige hakhoutstoven
de wacht. Hier scheren veldleeuweriken nog over de akkers en kakelen de
patrijzen zorgeloos. Zet je smartphone uit en leef even op het ritme van de
herfst: it’s Munkbosbeek o’clock. Tekst: Hendrik Moeremans
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Naar buiten
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Naar buiten
IN EEN PLOOI VAN DE TIJD
Terwijl de voetweg ons de meanderende Munkbosbeek overloodst, belanden we in het jaar 1900. Het lijkt wel of het
beeldige Dikkele stilgestaan heeft in een plooi van de tijd. Hier
wachten fietsers geduldig tot de boerin haar koeien de straat
overgeholpen heeft en omzomen kleurige bloemenstroken de
kleine akkers. Straten zijn bezaaid met kinderkopjes en de enige
dorpskroeg ademt donkerbruine traditie. Iets buiten Dikkele,
aan de linkeroever van de beek, baadt een kleurrijk graslandje in
de nazomerzon. “Met aangepast maaibeheer proberen we hier
een dotterbloemgrasland van te maken”, legt Laurent uit. Nu al

Ontspannen

...in de Vlaamse
Ardennen
Wil je genieten van het ritme van de herfst,
tussen eeuwenoude hakhoutstoven en
ingeslapen dorpjes? Wil je wegdromen aan
de oevers van de idyllische Munkbosbeek?
Boek dan een verblijf in Bed & Breakfast De
Notelaar in Nederzwalm.

zie je echte koekoeksbloem, verschillende raaigrassen en de
zeldzame paarse schubwortel opduiken. “We hopen op de
terugkeer van de kleine ijsvogelvlinder”, droomt Laurent.
STRUIKSCHURKEN EN BOSBANDIETEN
Holle wegen leiden ons weg van Dikkele, de bronnen van de
Munkbosbeekvallei tegemoet. Die bevinden zich in Velzeke, op
de plek waar ooit het Munkbos te vinden was. Sinds 1870 is het
mythische ‘monnikenbos’ gekapt, maar hier en daar staan er nog
relicten: overhangende bomen die van de holle wegen korte
tunnels maken. “Ooit hield de legendarische struikrover Jan De
Lichte zich schuil in deze duistere nissen”, vertelt Laurent.
Bladeren bewegen, er klinkt geritsel en het is niet de wind. Plots
schrikken Laurent en ik op. Groot kabaal, afbrekende takken,
angstzweet. Oef, het is een opvliegende fazant die ons overvalt.
DE TOEKOMST ZIT IN HET WATER
Hoewel de Munkbosbeek haar grillige structuur bewaard heeft,
tref je er vandaag de dag weinig leven aan. Geen wonder, veel
afvalwater komt nog ongezuiverd in de beek terecht en er zijn
verschillende vismigratieknelpunten. De waterkwaliteit
verbeteren zal dé manier zijn om de natuur in de Munkbosbeek-

De Notelaar is een honderdjarige hoeve die omgeven
is door akkers, natuurgebied en een netwerk van oude
buurtwegen. Tijdens je vakantie kan je een picknickrugzak
vol biologische streekproducten ontlenen, een duik
wagen in de ecologische zwemvijver, een hoogteparcours
afleggen in de tuin of de lokale kruiden leren kennen
tijdens een speciale kruidenwandeling.
Meer info en reservaties:
Bed & Breakfast De Notelaar
Biestmolenstraat 14 - 9630 Nederzwalm
055 33 05 22 info@de-notelaar.be www.de-notelaar.be

vallei een flinke duw te geven.
“Eigenlijk staat ons project nog in z’n kinderschoenen”, legt
Laurent uit. “De volgende jaren willen we de percelen die we hier
beheren met elkaar verbinden en kleinschalige landschapselementen zoals hagen en houtkanten herstellen.” Daarnaast zullen
de vrijwilligers gaan samenwerken met een lokale bioboer, de
plaatselijke horeca en een jeugdverblijf in Dikkele. Nu al is het
hemels genieten langs de twee uitgestippelde routes in deze
landelijke hotspot vlak bij Gent, maar de toekomst heeft voor
de Munkbosbeekvallei nóg meer in petto.
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WIN!
Win een overnachting voor twee
personen met biologisch ontbijt in
De Notelaar.
Geef antwoord op de vraag “Wat is de naam
van de legendarische struikrover die in de
holle wegen rond Dikkele opereerde?” en
wie weet verblijf jij binnenkort in de Zwalmvallei.
www.natuurpunt.be/win

