Historisch geografisch kader

De jeugdbewegingen

De
naam
« Hogen
Peytvoet »
treft
men
reeds aan in
archieven uit
1482. In de
17-19de eeuw
was
het 	
  1773:	
  situering	
  van	
  het	
  gebied	
  in	
  de	
  
figuratieve	
  geaquarelleerde	
  kaart	
  van	
  de	
  
gebied
kasseiwegen	
  te	
  Sint-‐Niklaas.
helemaal in
gebruik als landbouwgebied.

In 1929 start E.H. Bruyninckx, leraar in het
College, met een patrouille scouts. Scouting
zal uiteindelijk een gigantisch succes kennen
en uitgroeien tot 8 troepen op een paar jaar
tijd in Sint-Niklaas alleen.

Uit de 20ste eeuw zijn er luchtfoto’s die ons
in staat stellen om de evoluties in het
gebied te bestuderen. Een vergelijking met
de Bosleeftijdskaart bevestigt dat er in die
periode al heel was bos op het domein
aanwezig was.

Welkom in

STADSBOS PUITVOET

In
1938
kocht
master
Bruyninckx
in
persoonlijke naam de vaag, palende zuid aan
de Puitvoetdreef en noord aan een bos dat
eigendom is van zijn zuster. In deze periode
trokken vooral patrouilles van Kristus Koning
naar
Puitvoet.
De
noord-zuidwegel
Kapelstraat – Industriepark West werd ter ere

WIE SPOT DE EERSTE

PuitvoetVOS?

Belangrijke informatie:
Het BOS is gratis toegankelijk.
Toegangswegen zijn er
via de Bruyninckxwegel langs de
Kapelstraat 93 (naast Kwantum),
via de Puitvoetstraat
en via Industriepark West.	
  
van hem Bruyninckxwegel genoemd.

Het gebied was minstens tot het midden
van de 20ste eeuw in gebruik als
landbouw- en recreatiegebied. In de
tweede helft van de 20ste eeuw was een
groot deel van het gebied bebost. Deze
situatie veranderde in de jaren 1990, toen
Industriepark-West werd aangelegd.
Foto	
  boven:	
  google	
  earth	
  2018

De
plannen
voor
het
grootste
stadsbos? Op termijn streven naar 52
hectare bos met veel ruimte om te
spelen en sporten: een geliefd wandelbos. Grofweg 25 hectare oud naaldbos
opnieuw aanplanten als gemengd
loofbos. Naast spechten en een buizerd
huizen er ook jeugdverenigingen en dat
moet zo blijven.

Dit is een vochtig gebied, we raden jullie
aan om LAARZEN of stevige schoenen aan
te doen. Voorlopig is het bos nog moeilijk
toegankelijk voor rolstoelgebruikers en
kinderwagens.

Leave nothing but footprints,
take nothing but pictures,
kill nothing but time! John Muir

