WELKOM IN HET

GOED TE PARIJS
IN DEINZE

Het Goed te Parijs en het bos rond de Astenedreef
bij het Gampelaeregoed … ooit waren het twee
aparte gebieden. Het Agentschap voor Natuur en
Bos en de stad Deinze brachten de twee boskernen
samen onder de noemer stadsbos Deinze. Het
domeinbos opende eind 2011 de deuren. Het gebied
ten noorden van de Krekelstraat wordt een stevig
bos van een twintigtal hectare. De zuidkant van de
Krekelstraat wordt een gevarieerd landschap met
bos, wastine en weiland met poelen en gemengde
houtkanten.

boomklever

WAAROM DAN EEN STADSBOS?
HET LAM GODS WERD HIER
BESTELD
‘Goed te Parijs’ als naam voor een stadsbos? Dit klinkt
kosmopolitisch! Maar er zit natuurlijk meer achter. Een vleugje
geschiedenis… De naam verwijst naar de hoeve die je op het
domein terugvindt. Vermoedelijk was de eigenaar een zekere
Van Parijs. Vandaar.
Ook over ‘Goed te Gampelaere’ zijn leuke zaken te vertellen.
In 1430 was het domein eigendom van Joos Vydt en Elisabeth
Borluut. Voor hen schilderden de gebroeders Van Eyck ‘Het
Lam Gods’.

Deinze is een zeer bosarme stad. Behalve het bos bij het
kasteel van Ooidonk en de valleibossen aan de Zeverenbeek
vinden we hier nauwelijks bos. Daarenboven verdwenen
door de intensieve landbouw door voorbije decennia vele
houtkanten en bomenrijen. Dringend tijd om tot actie over
te gaan!
In 2005 kocht de stad Deinze de prachtige lindendreef die
het Gampelaeregoed met het vakantiecentrum De Ceder
verbindt. In dezelfde periode tikte het Agentschap voor
Natuur en Bos 35 hectare landbouwgrond bij het Goed te
Parijs op de kop. Een mooie samenwerking ging van start
en in 2007 werd hier dan ook een eerste Kom op tegen
Kanker-bos aangeplant.

RESTANT VAN HET
SCHELDEVELD
Beide hoeves werden opgericht in de uitlopers van het
historische Scheldeveld en tegen de rand van het woud dat
zich eeuwen geleden ooit uitstrekte van Anzegem tot Astene.
Deze ruige gronden waren voor de landbouw ongeschikt en
bedekt met heide, bremstruweel en elzen- en berkenbossen.
In de 13de eeuw ondernam men een eerste –mislukte - poging
om dit Scheldeveld te ontginnen. Bij een tweede poging in de
17de eeuw lukte het wel. Bossen en heide verdwenen van het
toneel en in de plaats kwamen kleine landbouwpercelen met
houtkanten en bomenrijen, vaak gescheiden door sloten.

EEN VEELKLEURIG
BLOEMENTAPIJT

HOE BEREIKEN?

In de lente en de zomer moet je nabij het ‘Nieuw Goed’
even de tijd nemen om het veelkleurig bloementapijt te
bewonderen. Hier werden graslanden en akkers uit landbouwproductie genomen. De graslanden worden beheerd
als hooiland of graasweide, de akkers werden wastine- nietgecultiveerde, met struweel begroeide grond. Hier leven
ook bijzondere dieren en planten die houden van zowel
zonlicht als beschutting. In 2012 werden 4 gallowayrunderen geïntroduceerd als grote grazers. Zij regisseren en
boetseren de wastine tot een gevarieerd landschap. Achter
Nieuwgoed werden drie grote veedrinkpoelen in ere hersteld. Het zijn ideale voortplantingsplaatsen voor bruine
kikkers, alpenwatersalamanders en libellen.
Nabij het Gampelaeregoed liggen een aantal hakhoutbossen die hier sedert eeuwen ononderbroken aanwezig
waren. In de dreven en bossen vinden we de typische bosplanten terug van ‘oude’ bossen: bosanemoon bijvoorbeeld, witte klaverzuring of dalkruid.

Het domein heeft twee toegangspoorten. Eentje aan de
begraafplaats van Astene, een tweede aan De Ceder. Kom
je met de fiets, dan kan je ook via de Achtmeersstraat het
stadsbos binnenfietsen.
Vanuit het NMBS-station van Deinze is er een rechtstreeks
wandel- en fietspad van ongeveer een kilometer tot de
hoofdingang bij de begraafplaats van Astene.

Gallowayrunderen
bosanemoon

kleine vuurvlinder

JE KRIJGT EEN BELANGRIJKE
PLAATS
In het stadsbos krijgt de recreant een voorkeursbehandeling.
Het domein verkennen kan te paard, te voet of met de fiets.
Vanuit De Ceder kan je via een verhard wandelpad naar de
lindendreef. Een prima zaak ook voor de rolstoelgebruiker.
De ruiters hebben een apart ruiterpad. En de fietsers, die zijn
van hieruit in een wip bij het kasteel van Ooidonk, het Hospicegoed in Nazareth of de zwemvijver van Vosselare Put.
Het domein De Brielmeersen is dan weer vlot bereikbaar via
het jaagpad langs de Leie.
speeltuin in De Ceder
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CONTACTGEGEVENS
Agentschap voor Natuur en Bos
Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen Beheerregio Zuid
Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent
www.natuurenbos.be/goedteparijs
09 265 46 40 - ovl.anb@vlaanderen.be
Stad Deinze
Markt 21, 9800 Deinze
www.deinze.be
09 381 95 00 - stadsbestuur@deinze.be
Vlaamse Landmaatschappij
Regio West, Vestiging Oost-Vlaanderen
Ganzendries 149, 9000 Gent
www.vlm.be
Natuurpunt Deinze Plus
www.deinzeplus.be - info@deinzeplus.be
Vakantiecentrum De Ceder
Parijsestraat 34, 9800 Deinze
www.deceder.be
09 381 58 85 - info@deceder.be
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