
Wandelzoektocht Wildernis in Osbroek (Aalst) 
 

Link naar de Route 
 

 
 
 

Beschrijving wandeling - vertrek:  De Wandeltocht vertrekt aan de Frans 
Blanckaertdreef  Te Aalst. Deze is makkelijk te bereiken met de auto. Maar ook 
Op wandel en fietsafstand van het station van Aalst en Erembodegem. De start 
locatie is het infobord ten midden van de dreef. 
 
 

 
 
 

https://www.routeyou.com/nl/route/view/7798080/wandelroute/osbroek-park


Historiek:  
 
Het Osbroek is een alluviaal bos. Met andere woorden een slibvlakte, door een lus in de loop 
van de Dender uitgegraven, zuidelijk van waar later Aalst groeide. Het werd een 
elzenbroekbos dat regelmatig onderliep bij hoog water. 
 
Al in de 13de eeuw werd de naam Osbroek gebruikt. “Os” staat voor iets 
gemeenschappelijks. “Broek” ver- wijst naar de moerassigheid van het gebied. Het was toen 
een gemeenschappelijk beweid en sterk gede- gradeerd moerassig bos. Later werd het deels 
wei- en hooiland. Vanaf de 18de eeuw werd er op kleine schaal turf gewonnen. Die 
ontgonnen gronden werden nadien bebost. Een ander bodemgebruik, tot het begin van de 
20ste eeuw, was de wijmenteelt. Met die fijne wilgentak- ken werden manden gevlochten. 
Tijdens de eerste wereldoorlog werd in het noordoosten van het oorspronkelijke gebied het 
stadspark aangelegd. De Osbroekbeek werd vervormd en uitgegraven om de parkvijvers te 
maken. Tussen 1920 en 1977 werd een groot deel in het noorden opgehoogd met huisvuil, 
vlie- gas en puin. 
 

 
 
Het vliegas kwam van de nabijgelegen elektriciteits- maatschappij. Er werden eerst 
ringdijken aangelegd. Daarbinnen werd de fijne as vermengd met water opge- spoten. Niet 



opgevulde plekken binnen die dijken zijn nu vijvers. Later werd ook nog een gedeelte ten 
zuiden van Erembodegem ingenomen door een huisvuilstort. Waar het oorspronkelijke reliëf 
behouden bleef, werden grachten en paden aangelegd en bomen geplant. 
Slotbalans is dat de helft van het 100 ha grote gebied drastisch vergraven en opgehoogd is. 
Dat neemt echter niet weg dat er een waardevol stukje natuur op ligt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vraag 1: Plaats deze foto’s in de juiste volgorde naar het verloop van de 
Wandeling 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Beschrijving Wandeling:  Het Osbroek: vanaf het infobord wandel je 300m in 
zuidelijke richting langs de open plek. Net na de kruising zie je twee vijvers, deze 
werden gebruikt om vliegas van de vroegere elektriciteitscentrale te storten. 
Aan de kruising ga je naar rechts en volg je 500m tot  je aan een T splitsing 
komt, hier ga je links. Je volgt dit nu een 100m tot je op een kruising komt met 
een grote populier aan de rand van het pad. Hier draai je linksaf. Je volgt het 
lagergelegen pad tot de eerste splitsing waar je linker afslag neemt. 
 
 
 
Hier kom je op het oorspronkelijke niveau 
van het gebied. De andere delen zijn 
opgehoogd door het storten van vliegas en 
huishoudelijk afval. De populier op de rad 
van het bos is een voormalige hoekboom, 
zoals er vele stonden om de perceelsgrenzen 
aan te duiden. 
Recht voor zie je een heuvel deze wordt ook 
wel de “berg van Jan Dokus” genoemd. De 
oeverwal, een relict van de ijstijd is ook 
duidelijk waarneembaar op de kaart. De 
oorsprong situeert zich in de ijstijd door het 
uitschuren van de Dender.  
De lagergelegen weg is begroeid met een 
zeggevegetatie met daartussen moesdistel, 



engelwortel, moerasspirea en andere kruiden. In de lente groeit hier een voorjaarsvegetatie 
met slanke sleutelbloem, vogelmelk, dotterbloem, enz. …. .Iets later, eind mei begin juni 
bloeien er bosorchissen. 
 
 

Vraag 2: Op de plassen langs het pad zie je soms een bruine kleur op het 
water waarvan is deze afkomstig ? 

- Door vervuild water van het voormalig stort 
- Door ijzerhoudend kwelwater afkomstig uit het Osbroek 
- Van olie die bovenop het water drijft 

 
 

Beschrijving wandeling:  Je volgt het pad tot een T-splitsing hier draai je 
rechtsaf. Je volgt de bocht die linksom draait en wandelt tot het volgende 
kruispunt. Daar sla je rechts af en volg je het pad rechtdoor tot je weer op het 
hoger gelegen pad terechtkomt dat langs de rand van de oeverwal loopt. Hier 
ga je links en volg je het pad tot je een kleine wandelsluis ziet. Net voor deze 
sluis volg je het pad linksom. Je loopt nu rond een begrazingsweide waar 
regelmatig runderen grazen. 
 
 
 

Vraag 3:   In het bos zie je veel dood hout (rechtopstaand en op de grond) 
waarom is dit ? 

- De beheersdiensten wachten tot de winter om het hout te verwijderen 
zo brengen ze minder verstoring aan de dieren die in het bos leven 

- Dood hout laten liggen is een bewuste vorm van beheer, want dit zorgt 
voor extra diversiteit in het bos 

- Door de moerassige ondergrond kunnen grote machines niet in het bos 
waardoor het verwijderen van grote stukken dood hout onmogelijk is 

 
 
Deze begrazingswijde, ook wel de “schone weide” genoemd is opgedeeld in 2 delen. Één 
hooiland en het andere extensief begraasd. De scherp lijn tussen hooien en begrazen is ter 
hoogte van de prikkeldraad die beide zones scheidt zeer goed te zien. Niet alleen visueel 
maar uiteraard ook qua soortensamenstelling is de grens scherp. De meest opmerkelijke 
soort die hier te vinden is, is ongetwijfeld de knolsteenbreek, maar het is vooral de echte 
koekoeksbloem die het hooiland in de lente volledig paars kleurt.  
Vanaf het pad naast de schone weide heeft men een prachtig zicht op het kasteel en op de 
monu- mentale moerascipres naast de vijver. Het kasteel, nu eigendom van de Vlaamse 
Milieumaatschap- pij, werd in 1914 door de familie Moyersoen gebouwd. Rond het kasteel 
lag een park in Engelse landschapsstijl met bos- partijen, solitaire bomen en boomgroepen, 
boomgaarden en graslanden, vijvers en kronkelende bospaden. De beuken in de schone 
weide ten noorden van het kasteel herinneren ons daar nog aan.  



 

 
 

Beschrijving wandeling :  Je volgt het pad verder naast de open ruimte om na 
ca. 300m rechts in te slaan en het oplopend pad door het bos te nemen. Dit volg 
je verder tot je aan een wandelsluis komt. Hier loop je door en neem je de afslag 
naar links. Je komt nu aan de bosrand en volgt het pad langs de afsluiting 
verder tot je aan het infobord van het begrazingsblok komt. 
 
 

 
 
Langs de Molenkouter is de Vlaamse Gemeen- schap in 1996 gestart met een uniek begra- 
zingsproject. Hier lopen Galloways en Schotse Hooglanders vrij rond. Door het lage aantal 
van deze runderen is er voldoende ruimte voor spontane landschapsvormende processen.  
In de zomer laten ze het grootste deel van de kruidlaag onaangeroerd. Die biedt onderdak 
en voedsel aan insecten, vogels, 



zoogdieren... In de winter peuzelen de grazers een groot deel van die zomervoorraad op. In 
de 10 tot 20% die overblijft, overwinteren tal van kleine dieren. Die kunnen zo de volgende 
lente het terrein snel herbevolken. Op die plekjes groeien groepjes struiken en jonge boom- 
pjes (struwelen). Zo krijgen we een gevarieerd landschap met kortbegraasde stukken, ruig- 
tes struwelen en bossen. 
 

Vraag 4: In de begrazingsblok liepen 2 diersoorten:  galloway runderen en 
paarden. Vandaag de dag kan je enkel de runderen waarnemen, waarom is 
dat ? 

- De paarden vonden onvoldoende voedsel in het gebied 
- De paarden en runderen vielen elkaar aan waardoor het gevaarlijk 

werd voor wandelaars 
- De paarden werden agressief naar wandelaars doordat ze gevoederd 

werden 
 
Beschrijving wandeling: Na de begrazingszone volg je het pad verder rechtdoor 
tot je op een drukke baan komt. Net voor deze baan sla je linksaf en volg je het 
gemaaide wandelpad 100m tot je een wandelsluis en infobord ziet. Net voor dit 
bord sla je rechtsaf en steek je de baan over en ga je naar links. Als je deze 20m 
volgt  zie je op de rechterkant een oranje paal van nutsvoorzieningen hier ga je 
rechtsaf de heuvel af en volg je het bospad rechtdoor. Na 300m kom je op een 
weg, waar een kleine kapel staat. Op deze weg ga je naar links. De weg en de 
kapel zijn gekend van het boek “De Kapellekesbaan” van Louis Paul boon een 
voormalig schrijver. 
 

 



 
 
 

Je volgt de muur van de kapellekesbaan tot je 2 portierswoningen  ( atletiekclub 
ALVA en scoutswinkel Hopper) ziet op de rechterkant. Hier sla je rechtsaf en 
volg je de fietssugestiestrook tussen de gebouwen die vervolgens links afbuigt. 
Je volgt nu het fietspad voor een 500 m tot je links aan de overzijde een 
voetgangersingang van het stadspark waarneemt hier steek je over en ga je het 
stadspark in waar je onmiddellijk rechts afslaat. 
 
Aalst wordt gekenmerkt door een rijk industrieel verleden De Site Schotte op waar nu een 
sporthal gehuisvest is betreft een vroegere leerlooierij en de industrie gebouwen aan de 
overzijde van Du Parc een vroegere kousenfabriek.  
 
 

Vraag 5: Wat was de functie van de grote industriële site met witte schouw 
rechts van het wandelpad (zie foto) ? 

- Een fabriek die restwarmte van Aalsterse bedrijven omzet naar stoom 
en via een warmtenet door de stad verdeelde 

- Een oude verbrandingsoven die stroom leverde 
- Een turbinehal gebouwd was om afval te verbranden maar nooit in 

gebruik is genomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschrijving wandeling: In het stadspark blijf je bij de volgende splitsingen 
recht aanhouden tot je aan een grote ronde vijver komt, de “ ballonvijver 
“genaamd.  

 



Het stadspark van Aalst werd aangelegd in 1916 tijdens WOI in de voor die tijd vertrouwde 
landschappelijke stijl. Het ontwerp van het stadspark was van de bekende 
landschapsarchitect Louis- Julien Breydel maar het ontwerpplan van het stadspark is nooit 
terug gevonden. Honderden arbeiders verzetten in één jaar tijd enorme hoeveelheden 
grond voor de aanleg van vijvers, een kanaal en de verdere structuur van een park van maar 
liefst 15 ha. 

 

 



 
 
 

Vraag 6:  Het stadspark in Aalst werd in WOI aangelegd, wat was de reden 
hiervoor ? 
 

- De Duitse bezetter gebruikte dit om de gevangenen van de 
wereldoorlog in te laten werken  

- Het stadsbestuur wou werk creëren voor de vele werkloze 
fabrieksarbeiders 

- Het park was toen privé eigendom van een rijke industrieel die een 
privé tuin liet aanleggen maar deze later heeft overgedragen aan stad 
Aalst 

 
 

Beschrijving wandeling : Aan het rondpunt van de ballonvijver sla je links af. 
Ook op de volgende splitsing doe je dit tot je aan een T kruispunt komt daar ga 
je rechts om vervolgens links af te slaan en over e brug te wandelen. Hierna 
volg je het pad tot je op een grote verharde oppervlakte komt. Je steekt deze 
over en slaat rechtsaf net voor een glazen gebouw. Als je dit pad volgt zie je na 
100m op de linkerkant een grote rechte vijver met achteraan de restanten van 
een poortgebouw. Deze vijver wordt ook wel de spiegelvijver genoemd. 
 
 



Het stadspark van Aalst is een voorbeeld op 
vlak van ecologisch parkbeheer. Natuurbeheer 
en recreatie gaan hier hand in hand. 
Chemische bestrijdingsmiddelen worden al 
lang niet meer gebruikt. Enkele percelen 
worden beheerd als hooiland. Het resultaat 
hiervan zorgt voor een soortendiversiteit van 
niet minder dan 120 wilde planten. Langs de 
vijveroevers is er een vluchtstrook gemaakt 
voor wilde amfibieën en andere kleine dieren. 
De bezieler van dit beheer is Bart Backaert. 
 
 
 

 
 
 

Vraag 7: Het stadspark van Aalst wordt momenteel beheerd door de 
groendienst. Het hoofd daarvan Bart Backaert heeft onlangs samen met de 
stad een charter ondertekend waarvoor de beheersvorm van het park 
belangrijk is, welk was dat. 

- Mooiste parken van Vlaanderen 
- Bye Bye grass charter 
- Het meest klimaatvriendelijke stadspark 

 
 
 



 
 
 

Beschrijving wandeling en eindpunt : De spiegelvijver wandel je rond om 
nadien linksaf te slaan. Je komt nu aan de recreatie terreinen van de hockey 
club en de atletiekpiste. Je wandelt tussen de atletiekpiste en de Hockey 
terreinen tot je weer op de Frans Blanckaert dreef komt het startpunt van de 
wandeling. 
 
 
_________________________________________________________________ 


