
Het bos als vluchtheuvel in het spitsuur van ons jachtig westers leven.
Een plek waar duizenden verschillende organismen samenleven. Soms vredelie-
vend, soms strijdend tot de dood. Elk op zoek naar een manier om te overleven. 
Dagelijks vallen er slachtoffers … en toch straalt het bos de perfecte harmonie uit. 
Knoppen springen open, jonge blaadjes kleuren de bomen, bloesem lokt insecten, 
vruchten rijpen, paddenstoelen schieten uit de grond. Elke dag weer een beetje 
anders, permanent in beweging … en toch zoeken we massaal het bos op om tot 
rust te komen. 

Mag er alsjeblief  een beetje meer bos in ons leven komen?

Het team “Bosgidsen t’ Aelmoes” wil het 

Aelmoeseneiebos, proefbos van de Universiteit Gent, 

meer  publieke  bekendheid  geven door middel van  

excursies en programma’s, geleid  en begeleid door 

ervaren  natuurgidsen.

In samenwerking met:   
Labo voor Bos en Natuur: www.aelmoeseneiebos.ugent.be
BOS+: www.bosplus.be

Bereikbaarheid:
Het Aelmoeseneiebos ligt op wandelaf-
stand van het station van Gontrode. Er 
is een bushalte recht tegenover het bos. 
Als je met de auto of  fiets komt kan 
je parkeren in de Aalmoezenijestraat 
Landskouter/Oosterzele (ter hoogte 
van nr. 2)

Contact:
taelmoes@telenet.be

Meer weten:      
www.aelmoeseneiebos.ugent.be/?p=bosgidsen

Van links naar rechts: Bernard Messiaen, Dirk Fiers, Lieve Van Acker, Liliane Andries, Rudy De Mol
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Een greep uit ons aanbod voor de derde 

graad basisschool en de eerste graad 

secundair onderwijs:

Voor verenigingen, bedrijven en groepen 

kunnen op vraag themawandelingen, 

teamdagen en  activiteiten uitgewerkt worden :

 

• Herfst in het bos

• Het bos is meer dan de som van zijn delen

• Monsters in het bos

• Van elfen, vliegenzwammen en boskabouters

• Groen fluweel met eeuwige dorst

• Voorjaarsflora in het bos

 

• De seizoenen in het bos 

• Midwinterwandeling

• Fluwelen fladderaars

• Vroege lentewandeling

• Voorjaarsflora in het bos
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