Praktisch

Meer informatie

Het Arboretum van Koekelare is gelegen aan de rand
van het Koekelarebos, aan de Bovekerkestraat, ter
hoogte van het kruispunt met de Provinciebaan. Het
is vrij toegankelijk van twee uur vóór zonsopgang
tot twee uur na zonsondergang. Een bezoek kan
gecombineerd worden met een wandeling in het
Koekelarebos of het Praatbos (Duits oorlogskerkhof
en Köllwitz-pad).

Over dit arboretum is ook een brochure uitgewerkt.
Ze is te verkrijgen bij de boswachter van het
Agentschap voor Natuur en Bos, de Toeristische dienst
van Koekelare of de Arboretumgidsen. Je downloadt
de brochure, alsook de folders van het Koekelarebos
en het Praatbos ook op www.natuurenbos.be/
koekelarebos en www.natuurenbos.be/praatbos.
Ontdek met de brochure de opmerkelijkste bomen in
het arboretum.

Er is parkeerplaats voorzien aan de ingang. Ook in
de Litterveldstraat is een grote parking. Er is een
stopplaats van De Lijn ‘Koekelare Grote Baan’ aan
de ingang van het arboretum. Drie grote centrale
dreven zijn met kiezel verhard, de andere dreven
zijn onverhard gebleven. Aan de ingang van het
arboretum maakt een plattegrond je wegwijs.

Gidsbeurten in het arboretum kunnen aangevraagd
worden via het Agentschap voor Natuur en Bos.
Samen met de bossen rond Koekelare en de stadjes
Koekelare en Diksmuide in de buurt, heb je alle
troeven in handen voor een interessant bezoek aan
de omgeving.
Toeristische dienst Koekelare
CC De Brouwerij - Sint-Maartensplein 15b
8680 Koekelare Tel. 051 61 04 94
Toeristische dienst Diksmuide
Grote Markt 6 - 8600 Diksmuide Tel. 051 79 30 50
Agentschap voor Natuur en Bos
(gidsbeurten, beheer arboretum en bossen)
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74, 8200 Brugge
Tel. 050 24 77 40
koen.maertens@lne.vlaanderen.be
www.natuurenbos.be/koekelarebos
voor alle domeininformatie
#arboretumkoekelare
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Welkom in het

ARBORETUM VAN
KOEKELARE

Welkom in het Arboretum
van Koekelare
Dit arboretum werd aangelegd na de tweede
wereldoorlog. Hier ontdek je 140 boomsoorten van
over heel de wereld. Oorspronkelijk werden deze
bomen aangeplant om te onderzoeken of ze bruikbaar
zouden zijn in de bosbouw. Begin deze eeuw
vormde men het gesloten onderzoeksbos om naar
een toegankelijk parkbos. Vandaag vind je hier een
unieke bomencollectie, maar ook de oorspronkelijke
heidevegetatie schittert er opnieuw. Een bewegwijzerd
pad met informatieborden, bomen met naamplaatjes
en een speciale brochure, gidsen je door het arboretum.

Wat is er te zien?
Enkele blikvangers van bomen werden na de
inrichtingswerken op de voorgrond gebracht. Het gaat
om de reuzenlevensboom, Koekelare den, scharlaken
eik, nootka cipres, kale esdoorn, tulpenboom, amurkurkboom, Himalayaden, watercipres, suikerberk,…
Inheemse bomen vinden hier uiteraard ook een stek,
zoals de zomereik (Quercus robur), haagbeuk (Carpinus
betulus) en tal van andere bomen.
Een totaallijst van dit arboretum vind je op de website
van het arboretum. Weet dat deze totaallijst af en toe
wijzigt. Bomen vallen uit door ziekte, worden gedund
of nieuwe boomsoorten worden aangeplant.
Sinds enkele jaren speelt ook de heide opnieuw een
rol in het arboretum. Koningsvaren, struikheide,
gaspeldoorn, tormentil, zijn allemaal planten die van
nature teruggekeerd zijn na de omvormingswerken.
Een deel van het beheer is er dan ook op gericht om
deze planten te behouden en te versterken.
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