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Verken het Preshoekbos
Van 1 1 tot 1B oktober vindt de Week van het Bos plaats. ln Kortrijk staat het Preshoekbos in de

kijker met een wandeling op 1B oktober.
wij staan er niet altijd bij stil waarom bossen zo belangrijk zijn. Meer bos en groen
geven ons meer zuurstof en nemen koolstofdioxide uit de lucht. Bomen en struiken
vormen een efficiënt scherm tegen geluid
en drukte, visuele vervuiling, fijn stof, wind
en bodemerosie.
RUST EN ONTSPANNING

Ook de natuur heeft baat bij de aanwezigheid van bossen. Zij zorgen voor een hele
diversiteit van planten, dieren en zwammen.

tussen Marke, Aalbeke en Lauwe, rond het
drie dorpenpunt. ln Marke ten noordoosten van het klaverblad: op de Klarenhoek,
de'Keizersberg, de Pauvre Leute en de
Markebeekvallei vind je stukken bos, hooilandjes, een graaszone met pony's, poelen

... Ten noordwesten van het klaverblad in
Aalbeke, Marke en Lauwe: op de"Preshoek'i
bij het Groothof, op de Lauweberg en de
Kobbe groeit een nieuw bos- en groengebied tussen weilanden en akkers en enkele
bestaande hoeven.

De ecologische kringlopen blijven erdoor
draaien. Een bos heeft zowel voor de jeugd
als volwassenen een educatieve waarde. Het

is trouwens de ideale plek voor rust, ont-
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spanning, zachte recreatie en sport.

DIVERSITEITVAN PLANTEN EN BOMEN
Het Preshoekbos is geen gesloten bosbe-

Het Preshoekbos beantwoordt aan alle
voordelen van bebossing. Het bos heeftz'rjn
naam niet gestolen. Je vindt de bebossing

stand. Wandelaars en natuurliefhebbers halen
er hun hart op aan een gemengd loofbos met

streekeigen inheemse soorten. Afhankelijk

van bodem, reliëf en vochtigheid staan eik,
beuk, haagbeuk, linde, es, iep,... op kleikoppen en leemachtige grond. Op natte plekken
en bij grachtjes groeien elzen, wilgen, abeel,
berken ... . Aan de bosranden leer je struiken kennen: hazelaar, meidoorn, sleedoorn,
vlier, mispel, kornoelje, rozen,.... ln de hooilandjes zie je diverse bloemensoorten en dus
vlinders en andere insecten. De poelen hebben mooie waterplanten en -beestjes.

WANDELING
Wie dit stadsrandbos wil verkennen, kan
op zondag 1 B oktober van 1 4.30 tot 1 7 uur
deelnemen aan de geleide wandeling. Natuurpunt wil met deze wandeling Vlaanderen stimuleren om het bos tot 250ha uit te
breiden. Afspraak aan de Aalbeeksesteenweg (nummers 55 tot 59) in Lauwe, op de
parkeerplaats bij het infobord. Vergeet niet
van aangepast schoeisel mee te brengen.
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