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In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen startte de Vlaamse overheid in 2002 met de opmaak van 
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijk en agrarische 

structuur (AGNAS): plannen voor het beschermen van open ruimte en het ontwikkelen van meer natuur en bos in 
Vlaanderen. Op 17 januari 2003 stelde de Vlaamse Regering het eerste ontwerpplan voorlopig vast. 

 
In twintig jaar tijd passeerden heel wat mooie landschappen de revue. Ter gelegenheid van deze verjaardag serveren we 
twintig stevige landschapsontdekkingstochten of "hikes". Bijna 300 km wandelplezier: telkens door een gebied waar het 

AGNAS-team samen met tal van partners aan de slag ging voor de opmaak van een plan én met een uitnodiging om op 
pad te gaan en met eigen ogen te ontdekken wat de resultaten van al dat plannen uiteindelijk op het terrein opleverde. 

 
Veel wandelplezier en met de groeten van  

Christophe Vandevoort, projectleider AGNAS  
januari 2023 

Alle AGNAS-hikes zijn uitgestippeld met RouteYou en 
online te raadplegen via www.routeyou.com. Scan de QR-
code met je smartphone en je bent vertrokken. De routes 
maken meestal gebruik van combinaties van bestaande al 

dan niet gemarkeerde wandeltrajecten in het gebied.  

West-Vlaanderen 
#1 Blankaart-Merkenbroek (14 km) 
#2 Zwinpolder (15 km) 
#3 Poelberg-Meikensbossen (15 km) 
#4 Hemsrode-Bouvelobos (10 km) 
 
Oost-Vlaanderen 
#5 Hotond-Paterberg (16 km)  
#6 Vinderhoutse bossen-Oude Kale (15 km) 
#7 Kottembos (18 km) 
#8 Kalkense Meersen (14 km) 

Antwerpen 
#9 Gasthuisvelden-Donderheide (13 km) 
#10 Kleine Nete en Aa (16 km) 
#11 Liereman (20 km) 
#12 Zammelsbroek-Trichelbroek (13 km) 
 
Vlaams-Brabant 
#13 Demerbroeken (16 km) 
#14 Meerdaalwoud (16 km) 
#15 Hoegaardse valleien (16 km) 
#16 Het Vinne (16 km) 

Limburg 
#17 Brongebied Zwarte Beek (14 km) 
#18 Mombeek-Jongenbos (14 km) 
#19 Munsterbos (11 km) 
#20 Mechelse Heide-noord (12 km) 
 

 



#1 Blankaart-Merkembroek 

Afstand 14 km. 
Vertrekpunt Parking De Blankaart, Iepersteenweg 56 in 
Houthulst. 
 
#natura2000 #natuurinrichting 
 
Te zien onderweg. Blankaart kasteel en bezoekerscentrum, 
natuurreservaten De Blankaart en Woumenbroek, 
waterproductiecentrum De Blankaart. 
 
De hike in 't kort. De tocht vertrekt door het park bij het 
Blankaart Kasteel en doorkruist het rietmoerascomplex rond 
de Blankaartvijver. Je bereikt het gehucht Vijfhuizen en 
vervolgens het achthoekvormige drinkwaterspaarkbekken 
waar je in wijzerzin rond loopt. Ongeveer halverwege kom je 
aan één van de uitkijktorens die je een zicht op de IJzervallei 
geeft. Aan de ingang van het waterproductiecentrum stap je 
naar links en volg je via de Noordbroekstraat opnieuw de 
bewegwijzerde Blankaartwandelroute. Je passeert het Sport 
Vlaanderen-centrum van Woumen en wandelt via de paadjes 
door de graslanden terug naar het bezoekerscentrum in het 
kasteel van de Blankaart. 
 
AGNAS-weetjes. Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de 
Blankaart werd goedgekeurd in 2009 en vond zijn basis in een 
raamakkoord dat in 2001 werd afgesloten om de verdroging, 
versnippering en achteruitgang van de natuurwaarden aan te 
pakken. 

De IJzervallei stroomopwaarts Diksmuide is rijk aan 
graslandcomplexen met veel microreliëf en sterk onderhevig 
aan winteroverstromingen. Het is een internationaal 
belangrijk gebied voor overwinterende watervogels, 
weidevogels en ganzen. 
 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan herbestemde meer dan 600 ha 
agrarisch gebied in de IJzervallei naar natuurgebied rond het 
waterspaarbekken. Een natuurinrichtingsproject zet in op het 
herstel van het rietmoerascomplex en voerde sinds 2012 
gefaseerd een aantal waterpeilverhogingen in. In 2019 was er 
een tweede waterpeilverhoging waardoor een gebied van 
900 ha rond de Blankaartvijver, het Merkembroek en het 
Woumenbroek nu eenzelfde waterpeil hebben in functie van 
natuurontwikkeling. Van zodra er via de grondenbank een 
oplossing is voor de resterende landbouwers in het 
natuurgebied, zal de waterbeheerder in een derde fase een 
definitief voor de natuur optimaal waterpeil kunnen instellen. 
 
De bouw van vier bijzondere uitkijktorens waarvan het 
ontwerp verwijst naar het opgaande riet - vormde in 2020 het 
sluitstuk van de natuurinrichtingswerken. 
  



Route. Scan de QR-code of geef code &rvbfta op als zoekterm 
op www.routeyou.com. 
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#2 Zwinpolder 

Afstand 15 km. 
Vertrekpunt Parking Bezoekerscentrum Het Zwin, Graaf Leon 
Lippensdreef, Knokke. 
 
#natura2000 #ontpoldering #getijdennatuur #landinrichting 
 
Te zien onderweg. Bezoekerscentrum Het Zwin, het 
uitgebreide Zwin, Fort Hazegras, Fort Isabella, Oude 
Hazegraspolder, Koningsbos, Zwinbosjes. 
 
De hike in 't kort. Vanuit het bezoekerscentrum volg je de 
nieuwe dijk langs de voormalige Willem-Leopoldpolder en nu 
het uitgebreide Zwin tot aan de restanten van de Staats-
Spaanse Linie met o.m. het Fort Isabella. Via de Graaf Jansdijk 
doorkruis je de Oude Hazegraspolder. Je passeert het 
Koningsbos om tot slot bij de duinen en het strand van de 
Zwinbosjes te komen. Als je ook in de Zwinvlakte wil lopen, 
moet je een ticket kopen in het bezoekerscentrum. 
 
AGNAS-weetjes. De aanleiding voor de opmaak van het RUP 
Zwin en Zwinbosjes was de geplande uitbreiding van het Zwin 
die nodig was om de verzanding van het Zwin aan te pakken. 
De ontwikkeling van 120 ha nieuwe getijdennatuur is een 
onderdeel van het natuurherstelprogramma voor het Schelde-
estuarium dat Nederland en Vlaanderen in 2005 in een 
verdrag vastlegden.  
 
Het RUP werd goedgekeurd in 2013. De werken voor de 
uitbreiding van het Zwin vonden plaats tussen 2016 en 2019. 
Het RUP maakte ook de bouw van het nieuwe 
bezoekerscentrum mogelijk. In 2015 volgde het RUP 
Zwinpolders dat inzette op het beschermen van de 
landschaps- en erfgoedwaarden in de polder. In 2016 is het 
landinrichtingsproject Zwinpolder ingesteld. 

 
De Zwinpolders zijn ontstaan na de indijking van het Zwin in 
de 18de en 19de eeuw. Het vlakke poldergebied ligt onder het 
hoogwaterpeil van de zee en wordt kunstmatig 
drooggehouden voor landbouw en waterveiligheid. Onder de 
polders komt bijna overal brak grondwater voor. Deze 
verzilting uit zich onder de vorm van zoute kwel in de 
lagergelegen gebieden.  
 
De ontpoldering van de Willem-Leopoldpolder zorgt voor een 
verdere en versnelde verzilting van de landbouwpolder. Eén 
van de maatregelen van het landinrichtingsproject is de aanleg 
van een nieuwe watergang die zoet water richting Zwin stuurt 
om de verzilting van de landbouwpolder af te remmen. 
 
Het Fort Isabella (1622) en Fort Hazegras (1627) zijn relicten 
van de tachtigjarige oorlog (1568-1648) en een onderdeel van 
de Staats-Spaanse Linies, een stelsel van verdedigingswerken 
van Knokke tot Antwerpen uit de periode waarin de 
Spanjaarden Zeeuws-Vlaanderen in handen hadden.  
 
De Oude Hazegraspolder is een binnenduinrand en één van de 
best bewaarde duin-polderovergangen van onze kust: een 
kleinschalig landschap met een nog duidelijk duinreliëf en 
typische duinplanten. 
  



Route. Scan de QR-code of geef code &rvbfsh op als zoekterm 
op www.routeyou.com. 
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#3 Poelberg-Meikensbossen 

Afstand 15 km. 
Vertrekpunt Treinstation Tielt, Stationsplein in Tielt. 
 
#bosuitbreiding #erfgoedlandschap #treinstapper 
 
Te zien onderweg. Klooster De Hoop, Poelbergmolen, 
Meikensbossen, Goed te Karels, leenhof Gruuthuse. 
 
De hike in 't kort. De hike vertrekt en komt aan bij het station 
van Tielt. Je verlaat snel het stedelijk gebied Tielt langs het 
tracé van de voormalige spoorweg naar Ingelmunster. Je 
wandelt door het agrarisch landschap van de Marialoopkouter 
en voorbij de industriële site van schuimrubberfabriek Latexco 
op de plek waar ooit een stoombrouwerij en vlasfabriek stond. 
Vervolgens klim je stilletjes richting Poelberg, een opvallende 
restheuvel in een open akkerlandschap met de Poelbergmolen 
als ankerpunt. Voor je de top bereikt, daal je eerst rechtsaf 
voor een verkenning van de Meikensbossen. Na een rondje 
door het jonge bos loop je opnieuw de Poelberg op tot aan de 
windmolen en het voormalig klooster en dorpsschooltje De 
Hoop waar nu een brasserie is. Daarna terug naar Tielt. 
 
AGNAS-weetjes. Het ruimtelijk uitvoeringsplan zette in op het 
herstel van de oude boskern Meikensbossen-Vijverbos op de 
grens tussen Tielt en Dentergem en het aanduiden van een 
erfgoedlandschap rond de Poelberg. 
 
In het open landschap rond de 17de-eeuwse windmolensite 
op de Poelberg vind je veel religieus erfgoed met kleine en 
grote kapellen, een Lourdesgrot en een voormalige 
kloosterschoolsite. Vanop de heuvel zijn er panoramische 

zichten, onder meer over het Mandel-Leiebekken, het 
Schelde-Leie-interfluvium en op de kamlijn van het centraal 
West-Vlaamse zandleemplateau. Het gaat om één van de 
meest intact bewaarde molenlandschappen in Vlaanderen. 
 
Het is een oud cultuurlandschap met een historisch open 
bouwland uit een middeleeuwse landbouwontginningsfase 
rond oude hoeves als Goed te Karels en leenhof Gruuthuse. 
De Gruuthusekouter is de oudste ontginningskern in de 
omgeving. 
 
Het Agentschap voor Natuur en Bos realiseerde de afgelopen 
20 jaar al ca. 60 ha bosuitbreiding rond de Meikensbossen. Op 
het eind van de 20ste eeuw schoot er nog maar 5 ha bos over 
van het historische Dendrombos dat eind 18de eeuw nog ruim 
200 ha groot was. Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd in 2014 
goedgekeurd en voorziet dat het bos uiteindelijk terug 80 ha 
groot wordt. Op die manier komt er een stadsbos voor het 
kleinstedelijk gebied Tielt. 
  



Route. Scan de QR-code of geef code &rvbfrd op als zoekterm 
op www.routeyou.com. 
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#4 Hemsrode-Bouvelobos 

Afstand. 10 km. 
Vertrekpunt. Treinstation Anzegem, Statieplein in Anzegem. 
 
#erfgoedlandschap #natura2000 #bosuitbreiding 
#treinstapper 
 
Te zien onderweg. Bouvelobos, kasteeldomein Hemsrode, 
bronbeekvalleien. 
 
De hike in 't kort. Vanuit het station van Anzegem trek je 
richting Gijzelbrechtegem en dan de heuvelkam op langs de 
Pikkelstraat. Een smal padje brengt je tot bij de Bouvelokapel. 
Even verderop volg je het bronbeekvalleitje van de Snepbeek 
en klim je via een trage weg omhoog naar het Bouvelobos. 
Dan gaat het over het landbouwplateau richting Hemsrode. 
Aan de (intussen opvallend geel geschilderde) voormalige 
herberg De Barze draai je linksaf en loop je langs het 
kasteelpark Hemsrode tot aan de rand van Anzegem. Je 
wandelt daarna door het golvend open akkerbouwcomplex 
rond hoeve Ten Bulcke en het brongebied van de 
Weedriesbeek om tenslotte weer af te dalen richting station. 
 
AGNAS-weetjes. Het Bouvelobos is een Natura 2000-bos dat 
ligt op een heuvelkam die de waterscheiding tussen Schelde- 
en Leiebekken vormt en is een restant van het zgn. 
Scheldewoud dat zich in de vroege middeleeuwen tussen Leie 
en Schelde uitstrekte. Vanop de heuvelkam kijk je uit over de 
Scheldevallei en de daarachterliggende heuvelkam van de 
Vlaamse Ardennen. Een groot deel van de middeleeuwse 

bosoppervlakte is door de eeuwen heen verloren gegaan door 
systematische landbouwontginningen. Hoeve Goed Ten 
Bulcke is zo'n historische ontginningshoeve uit de 18de eeuw 
die aan de basis lag van het ontginnen van grote delen van het 
op dat ogenblik nog meer dan 200 ha groot en 
aaneengesloten Bouvelobos. Het is een reliëfrijk gebied met 
verschillende diep ingesneden en waardevolle 
bronbeekvalleitjes zoals de Weedriesbeek, de Snepbeek en de 
Tjammelsbeek.  
 
De zuidflank van de heuvelkam aan de bosrand van het 
Bouvelobos is een belangrijke archeologische site uit de 
zogenaamde Michelbergcultuur met sporen van een 
openluchtkamp uit de middensteentijd (ca. 9.000-6.500 ha 
jaar voor Christus). Ook tijdens WO I vormde het Bouvelobos 
een strategische zichtpunt, zowel op de Leievallei als de 
Scheldevallei. In het bos zijn talrijke restanten van 
loopgrachten en bommenkraters te vinden.  
 
Het RUP "Bouvelobos, Hemsrode en steilrand van Moregem" 
werd in 2018 afgewerkt en zette in op het aanduiden van de 
zones voor ca. 60 ha bosuitbreiding om de Natura 2000-
doelen voor Hemsrodebos en Bouvelobos te kunnen 
realiseren. Doel is om de boskernen robuuster te maken én 
met elkaar te verbinden. De betrokken private landeigenaars 
engageerden zich om de bosuitbreiding de komende jaren te 
gaan realiseren. Het RUP duidde het gebied ook aan als 
erfgoedlandschap. 
  



Route. Scan de QR-code of geef code &rvbfry op als zoekterm 
op www.routeyou.com. 
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#5 Hotond-Paterberg 

Afstand. 16 km 
Vertrekpunt. Hotondmolen, Zandstraat 4, Ronse. 
 
#natura2000 #bosuitbreiding #erfgoedlandschap 
#landinrichting 
 
Te zien onderweg. Hotondmolen, Beiaardbos, 
Watermolenbos, Paterberg, Elenebos, Hoogberg, Hotondbos. 
 
De hike in 't kort. Start op het hoogste punt van de heuvelkam 
tussen Kluisbos en Koppenberg aan de Hotondmolen en daal 
af naar de vallei van de Beiaardbeek in het Beiaardbos. Via 
Lamont en Kalkhoven gaat het over de Paterberg naar 
Zulzeke. Je klimt de heuvelkam opnieuw op in het Elenebos en 
het Spijkerbos. Kruis de vallei van de Kuitholbeek om tot slot 
weer te stijgen naar de Hoogberg en het Hotondbos. 
 
AGNAS-weetjes. De helling- en bronbossen op de 
heuvelkammen Kluisberg-Hotondberg en Kuithol-Kabernhol 
bepalen sterk de landschappelijke waarde van het gebied en 
staan bekend om hun uitbundige voorjaarsbloei. De steile 
hellingen en prachtige vergezichten over de open kouters en 
het valleienlandschap van Kwaremont en Zulzeke met veel 
kleine landschapselementen zijn iconisch voor de Vlaamse 
Ardennen. 

De bossen op de Kluisberg, Hotondberg en Koppenberg zijn 
restanten van grote aaneengesloten boscomplexen die in de 
19de eeuw door ontginningen versnipperd raakten. Het RUP 
voor de Vlaamse Ardennen rond Ronse zet in op het herstel 
van die bosstructuren via de realisatie van meer dan 250 ha 
bosuitbreiding op de heuvelkam van het Kluisbos tot 
Koppenberg en 100 ha bosuitbreiding rond het Muziekbos. 
 
De opmaak van het RUP startte in 2020 als onderdeel van het 
proces 'Rond Ronse' voor de omleiding van de N60 langs 
Ronse. Het infrastructuurproject is zo een hefboom voor een 
geïntegreerde gebiedsontwikkeling met een ambitieus 
openruimteprogramma dat o.a. via een landinrichtingsproject 
verder vorm zal krijgen. 
  



Route. Scan de QR-code of geef code &rvbfqn op als zoekterm 
op www.routeyou.com. 

 

Elenebos 

ZULZEKE 

Cabernhol 

Spijkerbos 

Paterberg 

Watermolenbos 

Feelbos 

Beiaardbos 

Hotondbos 

Hotondmolen 

Hoogberg 

Kuithol 

Ingelbos 

Heynsdalebos 

Lamont 

Kalkoven 

Nophove 



#6 Vinderhoutse Bossen-Oude 
Kale 

Afstand. 15 km. 
Vertrekpunt. Portaal Leeuwenhof, Beekstraat 46, Gent. 
 
#bosuitbreiding #erfgoedlandschap #landinrichting 
 
Te zien onderweg. Vinderhoutse bossen, kasteel Blauw Huis, 
natuurreservaten Zuurhoek en Molenmeers, valleien van de 
Oude Kale, Merebeek en Lieve. 
 
De hike in 't kort. Je vertrekt aan het portaal Leeuwenhof en 
maakt eerst een lus door de oude boskern van de 
Vinderhoutse bossen. Je steekt de Bosstraat over en wandelt 
door de nieuw aangeplante bossen tot aan het Blauw Huis en 
de bebouwing van Vinderhoute om vervolgens door te steken 
naar de vallei van de Oude Kale die je een paar kilometer 
zuidwaarts volgt. Ter hoogte van Slinkdonk steek je de rivier 
over en loop je langs de andere zijde naar het gehucht 
Hoogstraat. Tot slot gaat het weer langs een reeks jonge 
bosaanplanten terug naar het startpunt. 
 
AGNAS-weetjes. Via de inzet van landinrichting wordt in dit 
gebied volop gewerkt aan de realisatie van de Groenpool 
Vinderhoutse Bossen in de westrand van het stedelijk gebied 

Gent waarbij sterk ingezet wordt op bosuitbreiding en de 
inrichting van portalen die als toegangspoorten voor dit 
stadsrandbos functioneren. Op termijn moet er meer dan 
150 ha bijkomend bos aangeplant zijn.  
 
Eerder werkte de Vlaamse Landmaatschappij al het 
landinrichtingsplan voor de vallei van de Oude Kale af in dit 
gebied. Dat landinrichtingsproject maakte werk van het 
landschapsecologisch herstel van het valleisysteem en 
creëerde nieuwe wandelverbindingen door het gebied. 
 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan voerde alle herbestemmingen 
door die nodig zijn voor de realisatie van de groenpool, 
herbestemde de vallei van de Oude Kale naar natuurgebied en 
duidde het gebied met onder meer verschillende 
kasteelparken aan als erfgoedlandschap.  
  



Route. Scan de QR-code of geef code &rvbdqi op als zoekterm 
op www.routeyou.com. 
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#7 Kottembos 

Afstand. 18 km. 
Vertrekpunt. Sint-Martinuskerk, Oombergenstraat 25 in 
Oombergen. 
 
#erfgoedlandschap #ruilverkaveling #natura2000 
#bosuitbreiding 
 
Te zien onderweg. Nieuwpoortmolen, Romeinse heirbaan 
Oudenaarde-Tongeren, Kottembos, de vml. tramlijn Gent-
Geraardsbergen, Livinuskapel, de Baleikouter en de valleien 
van de Smoorbeek, Pastorijgracht en Kottembeek, 
picknickplek speelbos Morelgem, het marktplein van Sint-
Lievens-Houtem, het gehucht Cotthem, Oombergse bossen. 
 
De hike in 't kort. Vanuit Oombergen trek je over open kouters 
naar het Kottembos om dan in een wijde boog rond Sint-
Lievens-Houtem en Letterhoutem te trekken door een licht 
heuvelend landbouwlandschap met kleinere verspreid 
gelegen natuur- en bosgebiedjes zoals het Baleibos, de 
Smoorbeekvallei en de bronbossen rond de Pastorijgracht. 
Daarna steek je over naar de vallei van de Kottembeek. Je 
loopt over het tweede grootste marktplein van het land, 
gekend om z'n jaarmarkt die sinds 2010 op de UNESCO-lijst 
van het immaterieel erfgoed staat. Vervolgens passeer je 
opnieuw het Kottembos om uit te komen in het historisch 

gehuchtje Cotthem waar verscholen in het groen biercafé De 
Pikardijn meer dan 200 streekbieren schenkt. Via een laatste 
ommetje langs de Oombergse bossen en de vallei van de 
Klokfonteinbeek bereik je opnieuw de kerk van Oombergen. 
 
AGNAS-weetjes. Het RUP Sint-Lievens-Houtem en Kottembos 
zette in op het planologisch verankeren van de kleinschalige 
natuurontwikkeling uit de ruilverkaveling Sint-Lievens-
Houtem. Net buiten het ruilverkavelingsgebied ligt het 
Kottembos, één van de vele Natura 2000-bossen van de 
Vlaamse Ardennen met de gekende lentebloeiers. Het RUP 
voorziet ruimte voor ca. 30 ha bosuitbreiding van het 
Kottembos en duidde het landschap met bronbossen en 
kouters rond Kottem aan als erfgoedlandschap. De 
ruilverkaveling en een deel van de bosuitbreiding rond het 
Kottembos zijn ondertussen uitgevoerd. 
 
De vallei van de Kottembeek heeft een hoge floristische 
waarde met vrij intacte bronzones en uitgestrekte bossen. De 
landbouwontginningen op de droge leemgronden op het 
plateau dateren uit de middeleeuwen en vormen een zgn. 
open field-landschap: een collectief gereglementeerd 
landbouwregime met erfdienstbaarheden zoals een verbod op 
omheinen die verband hielden met het drieslagstelsel en de 
collectieve weidegang van het vee over alle akkers van het 
dorp na de oogst.  



Route. Scan de QR-code of geef code &rvbdmt op als 
zoekterm op www.routeyou.com. 
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#8 Kalkense Meersen 

Afstand. 14 km. 
Vertrekpunt. Treinstation Schellebelle, Ertbrug 15 in 
Schellebelle. 
 
#natura2000 #sigmaplan #getijdennatuur #treinstapper 
 
Te zien onderweg. Veer van Schellebelle, Wijmeers, 
Heisbroek, Oude Schelde, Kalkense vaart, Broekmeers, 
provinciaal domein Den Blakken. 
 
De hike in 't kort. Aan het westeinde van de stationsparking 
van Schellebelle neem je een grindweg door de plantages van 
een grote boomkwekerij. Via een smal padje bereik je 
Schellebelle-dorp. Je neemt het voetveer over de Schelde en 
stapt naar rechts tot in het gecontroleerd 
overstromingsgebied Wijmeers. Daarna wandel je naar de 
opengemaakte Oude Schelde en steek je de Kalkense vaart 
over via de in 2020 geplaatste stalen Roerdompbrug. Je volgt 
de gedempte oude Schelde-arm door het Broekmeers. In 
Wetteren neem je de voetgangersbrug over de Schelde en 
loop je via het provinciaal domein Den Blakken terug naar het 
station van Schellebelle. 
 
AGNAS-weetjes. Het RUP Kalkense Meersen uit 2010 is één 
van de vele ruimtelijke uitvoeringsplannen die in uitvoering 

van het Geactualiseerd Sigmaplan zijn gemaakt. Het 
herbestemde de natte meersengebieden tussen Kalken en de 
Schelde naar natuurgebied. Langs de Schelde werd in het 
gebied Wijmeers 2 ca. 30 ha ontpolderd en kwam er nieuwe 
getijdennatuur. Het gebied Wijmeers 1 is een gecontroleerd 
overstromingsgebied (GOG) met 160 ha natte natuur. Het 
GOG zal maar eens om de 50 jaar onder water lopen. 
 
De Kalkense Meersen is een complex van voormalige 
vloeimeersen langs een in het begin van de 20ste eeuw 
afgesneden oude Schelde-arm. Vanuit de Kalkense vaart 
(gegraven in 1543) liet men in de 16de eeuw het Broekmeers 
van herfst tot lente onderlopen met Scheldewater wat telkens 
een vruchtbaar humusrijk sliblaagje afzette en in de zomer 
een goede hooiopbrengst opleverde. Via het Sigmaplan wordt 
de oude Schelde-arm weer open gemaakt en het 
grondwaterpeil verhoogd zodat het gebied transformeert naar 
een 600 ha groot nat natuurgebied of wetland. 
 
Het RUP herbestemde in totaal meer dan 750 ha agrarisch 
gebied naar natuurgebied. 
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#9 Gasthuisvelden-Donderheide 

Afstand. 13 km. 
Vertrekpunt. Parking, Muilshoek 8 in Sint-Katelijne-Waver. 
 
#bosuitbreiding 
 
Te zien onderweg. Hondsbossen, Gasthuisbossen, Brede 
Zeype, Fort van Koningshooikt. 
 
De hike in 't kort. Je vertrekt aan de toegangspoort Muilshoek 
en loopt langs een oude paardenpiste naar de Hondsbossen. 
Je neemt een padje naast een ruiterpad en doorkruist de 
Gasthuisvelden en vervolgens de Gasthuisbossen. Via de vallei 
van de Dorpsbeek beland je tussen de grote tomatenserres 
om daarna door te steken naar het bosgebied Brede Zeyp. Je 
passeert aan de achterzijde van het fort van Koningshooikt om 
via het versnipperd tuinbouwlandschap van de Donderheide 
terug naar het startpunt te stappen. 
 
AGNAS-weetjes. Het RUP Gasthuisvelden-Donderheide moest 
een evenwicht zoeken tussen de uitbreidingsvragen van een 
aantal grote serrebedrijven en de ambitie om de versnipperde 
bosrestanten in het glastuinbouwgebied tussen Sint-Katelijne-
Waver, Putte en Koningshooikt te behouden en uit te breiden. 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan creëerde in 2015 ruimte voor 
ca. 25 ha bosuitbreiding. 
 
Natuurpunt zet onder de noemer van het Waverwoud in op 
de realisatie van deze bosuitbreiding. De naam Waverwoud 
verwijst naar het groot aaneengesloten moeras- en bosgebied 

dat zich in de vroege middeleeuwen uitstrekte tussen Nete en 
Dijle. Vanaf de 12de eeuw vinden verschillende 
ontginningsgolven plaats en ontstaan ook de drie 
Waverdorpen: Sint-Katelijne-Waver, Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
en Sint-Niklaas-Waver (nu Putte). 
 
Het Fort van Koningshooikt is opgenomen in het Natura 2000-
netwerk omwille van de aanwezige vleermuizen die er 
overwinteren. Het is een pantserfort gebouwd in 1908 dat 
deel uitmaakte van de hoofdweerstandsstelling van de vesting 
Antwerpen (tweede fortengordel). In de eerste wereldoorlog 
raakte het fort zwaar beschadigd door Duits geschut. Na de 
tweede wereldoorlog kwam het in private handen. Het kreeg 
eerst een functie als champignonkwekwerij en in de jaren 
1960 kwam er een dancing/feestzaal en ook een 
motorcrossterrein. Nu is het vooral bekend voor 
buitensportactiviteiten zoals paintball en airsoft. 
 
In de omgeving van het fort liggen er nog veel bunkers van de 
zogenaamde KW-linie tussen Koningshooikt en Wavre, een 
net voor WO II gebouwde verdedigingslijn van meer dan 400 
bunkers die België moest beschermen tegen een Duitse inval.  
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#10 Kleine Nete en Aa 

Afstand. 16 km. 
Vertrekpunt. Treinstation Herentals, Stationsplein in 
Herentals. 
 
#natura2000 #erfgoedlandschap #natuurinrichting 
#treinstapper 
 
Te zien onderweg. Gedempte Kempense Vaart, De Roest, 
vallei van de Kleine Nete, Peertsbos, vallei van de Aa, 
Schupleer. 
 
De hike in 't kort. Je vertrekt aan het station van Herentals en 
volgt het tracé van de gedempte vaart en de vml. militaire 
spoorlijn richting Grobbendonk door het natuurgebied De 
Roest. Hou tweemaal rechts aan, neem het brugje over de 
Kleine Nete en volg de rivier stroomafwaarts. Na een 
kilometer ga je rechtsafs het Peertsbos in en loop je over een 
uitloper van de beboste Kempense Heuvelrug naar de vallei 
van de Aa. Steek de Aa over via de nieuwe wandelbrug en 
wandel richting Vorselaar en verder naar het natuurgebied 
Schupleer (via een nieuw pad zal je binnenkort kunnen 
doorsteken naar de kasteelhoeve in Grobbendonk, loop dan 
zeker even heen en weer!). Hou even halt aan de Kempense 
schapenstal van Natuurpunt en doorkruis dan het 
samenvloeiingsgebied van Kleine Nete en Aa via het landschap 
van de Tweede en Derde Beek tot aan de rand van het militair 
domein. Volg het tracé van de gedempte vaart even naar links 
en neem aan knooppunt 1 het pad links het bos in en blijf dit 
pad volgen tot je weer aan het station van Herentals komt. 

 
AGNAS-weetjes. De opmaak van het RUP Kleine Nete en Aa 
startte al in 2010 en was de aanleiding om in 2012 onder 
coördinatie van de gouverneur een gebiedswerking voor de 
vallei van de Kleine Nete uit te bouwen. In het gebied 
Graafweide-Schupleer legt het RUP de basis voor de uitbouw 
van een natte natuurkern van 150 ha die momenteel via een 
natuurinrichtingsproject gerealiseerd wordt.  
 
Het samenvloeiingsgebied van Kleine Nete en Aa krijgt een 
aanduiding als erfgoedlandschap en is een waardevol gebied 
met natte hooilanden en broekbossen die overlopen in de 
zandigere bossen, duinen en vennen van de Kempense 
heuvelrug. 
 
De gedempte vaart is een relict van de kanalisatie van de 
Kempen die in 1830 startte en waarbij men de Kleine Nete 
tussen Lier en Grobbendonk kanaliseerde en een kanaal groef 
tussen Grobbendonk en Bocholt zodat er een verbinding 
tussen Schelde en Maas kwam. Na de aanleg van het 
Albertkanaal in de jaren 1930 werd dit stukje kanaal overbodig 
en gedempt. 
 
Het ontwerp-RUP is in 2022 afgewerkt, voorziet de afbakening 
van ca. 700 ha extra natuur- en bosgebied in de vallei tussen 
Kasterlee en Grobbendonk en schrapt ca. 100 ha woon-, 
industrie- en recreatiegebied in functie van het behoud van 
bestaande bossen en overstromingsgevoelige valleigebieden. 
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#11 De Liereman 

Afstand. 20 km. 
Vertrekpunt. Bezoekerscentrum De Liereman, Oude 
Bergstraat 43 in Oud-Turnhout. 
 
#natuurinrichting #erfgoedlandschap #natura2000 
 
Te zien onderweg. Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 
weidevogelgebied De Brakeleer, Kempische stal, 
Lieremandepressie, kanaal Dessel-Schoten, natuurreservaat 
Echelkuilen. 
 
De hike in 't kort. Vertrek door het speelbos bij het 
bezoekerscentrum Landschap De Liereman langs de beboste 
duinengordel en heideherstelprojecten van Natuurpunt 
richting het weidevogelgebied De Brakeleer. Dan gaat het over 
de Arendonkse Liniedijk tot aan de uitkijktoren die je een zicht 
geeft over de natte depressie van de Liereman. Doorkruis dan 
het natte moerasgebied en spot de Koninkspaarden die er 
grazen. Via het mozaïeklandschap van het bosgebied De Pals 
en landbouwgebied De Laks wandel je tot aan het groene 
kanaal Dessel-Schoten. Volg het wandelpad langs het kanaal 
tot aan het overzetvlot waar er een klein infopunt en een 
picknickplek is. Dan gaat het terug naar het zuiden om via het 
natuurreservaat De Echelkuilen opnieuw aan het 
bezoekerscentrum te arriveren waar je een Gageleer drinkt! Je 
kan deze lange tocht eventueel met 7 km inkorten door de lus 
naar het kanaal over te slaan. 
 

AGNAS-weetjes. Het gebiedsproces voor De Liereman startte 
met de ondertekening van een Raamakkoord in 2011. In 2014 
volgde de instelling van een natuurinrichtingsproject. Parallel 
aan de uitvoering van de natuurinrichting wordt aan het RUP 
De Liereman gewerkt dat de delen van het 
habitatrichtlijngebied die nu nog een landbouwbestemming 
hebben, zal omzetten naar natuurgebied i.f.v. het 
hydrologisch herstel van het veen- en moerascomplex, natte 
en droge heidegebieden... 
 
Het cultuurlandschap van De Liereman is een relict van het 
historische heide-economiesysteem waarvan het zgn. 
'outfield' bestond uit één uitgestrekt geheel van heide, 
landduinen, venen en vennen, naast een 'infield' met een 
landbouwcomplex van akkers en graslanden rond de hoeves 
van Schuurhoven. Grote delen van de vml. heidegebieden zijn 
in de tweede helft van de 20ste eeuw ontgonnen voor 
landbouw. 
 
Een bijzonder erfgoedrelict zijn de echelkuilen rond het vml. 
jachthuis Misonne waar in de 19de eeuw kweekvijvers voor 
medicinale bloedzuigers (echelkuilen) waren. In het 
natuurreservaat komen verschillende natte bostypes en 
beekdalgraslanden voor.   
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#12 Zammelsbroek-Trichelbroek 

Afstand. 13 km. 
Vertrekpunt. Kerk Oosterlo, Eindhoutseweg 38 in Oosterlo. 
 
#sigmaplan #natura2000 
 
Te zien onderweg. Zammelsbroek, vallei van de Grote Nete, 
vallei van de Laak, Trichelbroek, Sint-Bavokapel. 
 
De hike in 't kort. De hike start achter de kerk van Oosterlo. Je 
vertrekt via het Kloosterpad en volgt de rand van de vallei van 
de Grote Nete. Je passeert de Kalvarieberg en duikt dan het 
Zammelsbroek in tot je aan de rivier komt. Steek even 
verderop de Grote Nete over, wandel ca. 500 m langs de 
andere oever terug stroomopwaarts en neem het pad naar 
rechts richting Blaardonk. Dan gaat het naar de vallei van de 
Laak en het Trichelbroek. Via het gehucht Trichelhoek en de 
Sint-Bavokapel stap je terug naar de Grote Nete. Steek de 
Grote Nete weer over en volg de rivier een eind om via de 
speelweide langs de Molenlaak terug te keren naar Oosterlo. 
 
AGNAS-weetjes. Het RUP voor de vallei van Grote Nete tussen 
Oosterlo en Itegem moet het herstel en de ontwikkeling van 
ca. 850 ha natte natuur in de vallei als onderdeel van het 
Geactualiseerd Sigmaplan mogelijk maken.  
 

De structuur van het gebied Zammelsbroek-Trichelbroek en 
het landgebruik is door de eeuwen weinig veranderd en bevat 
talrijke relicten van het oorspronkelijk alluviaal landschap in 
het samenvloeiingsgebied van Kleine en Grote Laak en Grote 
Nete, met enkele hoger gelegen landduinen (Kalvarieberg) en 
donken aan de randen. 
 
Het gebied heeft een hoge natuurwaarde met een afwisseling 
van hooiland, rietland, vennen, bos, struwelen, 
landbouwgebied met heggen, bomenrijen en grachten 
waardoor het aantrekkelijk is voor veel vogelsoorten. Het 
Zammelsbroek werd in de jaren 1990 beschermd als 
cultuurhistorisch landschap. 
 
In 2022 startten de herinrichtingswerken in het Zammelsbroek 
om het mozaïeklandschap met open water, riet, moeras en 
ruigtes te herstellen en het waterpeil in de Grote Nete te 
verhogen. Aan de rand van het Zammelsbroek komt een 
belevingsplek met een uitkijktoren in de vorm van een 
roerdompnest. 
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#13 Demerbroeken 

Afstand. 16 km. 
Vertrekpunt. Treinstation Zichem, Ernest Claesstraat in 
Zichem. 
 
#erfgoedlandschap #sigmaplan #natura2000 #treinstapper 
 
Te zien onderweg. Demerbroeken, turfputten, 
getuigenheuvels, Maagdentoren. 
 
De hike in 't kort. Van aan het station van Zichem trek je 
onmiddellijk het natuurreservaat Demerbroeken in waar je 
tussen de grote grazers loopt door het broek- en 
beemdenlandschap langs de Hulpe. Klim even langs de flank 
van de Voortberg voor je bij de oude turfwinningsputten (De 
Kuilen) en een hoge uitkijktoren in het Vierkensbroek komt. 
Daarna trek je over de Weefberg en de Rodeberg om 
vervolgens terug af te dalen naar de Demervallei. Via de 
dorpskern van Testelt kom je aan de oevers van de Demer die 
je stroomopwaarts volgt langs het Doodbroek tot in Zichem. 
Loop nog even door tot aan de Maagdentoren en keer dan via 
een oude spoordijk van de in 1974 opgebroken spoorweg 
tussen Zichem en bedevaartsoort Scherpenheuvel terug naar 
het station van Zichem. 
 

AGNAS-weetjes. Het RUP voor de Demervallei herbestemde in 
2021 grote delen van de vallei naar natuurgebied om het 
herstel van het riviersysteem dat erg onder verdroging lijdt, 
mogelijk te maken. In totaal nam de oppervlakte bestemd als 
natuur toe met ca. 1000 ha. Via het Sigmaplan worden tal van 
oude meanders opnieuw aangesloten, de waterafvoer 
vertraagd en wetlands met rietmoeras, natte graslanden en 
valleibossen ontwikkeld. In 2023 start de sanering van de 
(door Tessenderlo Chemie verontreinigde) Hulpe door de 
Demerbroeken waardoor er (tijdelijk) wandelomleidingen 
kunnen zijn. 
 
Dit deel van de Demervallei kreeg via het RUP het statuut van 
erfgoedlandschap. Het is een bijzonder waardevol 
valleilandschap omgeven door vaak steile hellingen van 
heuvelruggen en vrijliggende getuigenheuvels zoals de 
Voortberg en waar de open broekgebieden 's winters 
overstromen. De reliëfverschillen en variaties in bodem met 
kleigronden, laagveen en zandige opduikingen leveren een 
zeer biodivers landschap op. 
 
Zichem heeft nog heel wat historische gebouwen met nog 
sporen van zijn oude omwalling en een middeleeuws 
bouwwerk: de Maagdentoren, een donjon uit de 14de eeuw 
die diende als uitkijk- en verdedingstoren van het hertogdom 
Brabant. Het buurtspoorstation speelde eertijds een 
belangrijke rol voor de grootschalige hooiwinning en 
veehandel in de vallei.   
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#14 Meerdaalwoud 

Afstand. 16 km. 
Vertrekpunt. Treinstation Sint-Joris-Weert, Stationsstraat 3 in 
Sint-Joris-Weert. 
 
#natura2000 #bosuitbreiding #treinstapper 
 
Te zien onderweg. Onthaalzone Speelberg, bivakzone 
Steenberg, vml. munitiedepot, Tomberg, Warandevijver, De 
Kluis. 
 
De hike in 't kort. Je vertrekt aan het treinstation van Sint-
Joris-Weert en klimt de Speelberg op tot aan de gelijknamige 
onthaalzone. Van daaruit wandel je langs de bivakzone 
Steenberg aan de Langendaalstraat. Ter hoogte van het 
militair domein kan je even heen-en-weer naar het uitkijkpunt 
op het rolstoelpad waar je de Koninkpaarden die grazen op 
een deel van het voormalig munitiedepot kan begluren. Via 
kronkelende bospaadjes gaat het over de Tomberg, door het 
bosreservaat De Heide naar de Warandevijver. Van daaruit 
langs de zuidrand van het Meerdaalwoud parallel met de 
taalgrens terug naar het westen. Je daalt via het 
jeugdverblijfscentrum De Kluis het woud uit naar de vallei van 
de Nethen op de grens met Waals-Brabant. 
 
AGNAS-weetjes. Het RUP Heverleebos-Meerdaalwoud werd 
opgemaakt om een aantal opties uit de structuurvisie voor het 
boscomplex te kunnen realiseren. Die visie voorzag een 
grondige herstructurering van de toeristische-recreatieve 
ontsluiting van het gebied met de aanleg van twee 

onthaalzones aan de rand van het bos, uitbreiding van het 
bosareaal en het verminderen van de barrièrewerking van de 
Naamsesteenweg (N25) door de bouw van twee ecoducten. 
Het RUP herbestemde een aantal delen van het militair 
domein in functie van natuurontwikkeling (heideherstel) en 
voorzag ongeveer 100 ha bosuitbreiding vooral aan de 
buitenranden van het woud. 
 
Grote delen van het Meerdaalwoud zijn beschermd als 
cultuurhistorisch landschap omwille van hun erfgoedwaarde. 
Het vormt samen met het Heverleebos na het Zoniënwoud 
het tweede grootste oudboscomplex in Vlaanderen. 
 
Omstreeks 1400 werd het Meerdaalwoud erkend als vrijwoud 
met een eigen woudrechtbank om het bosbeheer in goede 
banen te leiden. In de 16de eeuw kreeg deze woudrechtbank 
een vaste standplaats op de Tomberg, een strategisch heuvel 
en één van de hoogste plekken in het woud. De bossen 
werden opgesplitst in 'houwen' die slechts om de 20 jaar 
gekapt werden zodat het hakhout opnieuw kon uitschieten.  
 
De huidige bossen werden in de periode 1727-1770 
heraangelegd als annex bij de kasteeltuinen van het 
Arenbergkasteel in Heverlee volgens een klassiek 
dambordpatroon van rechte wegen en een beheer in functie 
van de houtopbrengst. In de 19de eeuw werden de hakhout- 
en middelhoutbossen omgevormd naar hooghout als gevolg 
van de industriële revolutie waarbij de vraag naar brandhout 
afnam en de vraag naar rond- en zaaghout toenam. 
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#15 Hoegaardse valleien 

Afstand. 16 km. 
Vertrekpunt. Kerk Hoegaarden, Gemeenteplein 1 in 
Hoegaarden. 
 
#ruilverkaveling #natura2000 
 
Te zien onderweg. Brouwerij De Kluis, Sint-Catharinakapel, 
Marollenkapel, natuurgebied Mene- en Jordaanvallei, 
dorpskern Meldert, Meldertbos en kasteel van Meldert, 
natuurgebied Rosdel. 
 
De hike in 't kort. Vanuit Hoegaarden gaat het via 
ruilverkavelingswegen eerst door glooiende akkers en holle 
wegen naar Sint-Katarina-Hauthem en Hoksem. Dan duik je de 
vallei van de Mene in die je volgt tot in de beschermde 
dorpskern van Meldert. Via het park van het Kasteel van 
Meldert beland je in de vallei van de Schoorbroekbeek en het 
natuurgebied Rosdel om tot slot via het dorpje Nerm terug in 
Hoegaarden uit te komen. 
 
AGNAS-weetjes. Het RUP Hoegaardse valleien werd 
goedgekeurd in 2004. De valleien van Mene, Jordaan en 
Schoorbroekbeek die in de ruilverkaveling Hoegaarden 
gevrijwaard bleven voor natuurontwikkeling kregen via het 
RUP een natuurbestemming. Het zijn kleine, smalle valleien 

met een kern oud Natura 2000-bos (Meldertbos), natte 
ruigten, vochtige graslanden, rietland en populieraanplanten. 
Door erosie dagzomen er kalksteenlagen van de Gobertange-
zandsteenbanken. De kalkrijke bodem maakt deze gronden 
belangrijk voor de ontwikkeling van droge graslanden en 
ruigten en voor het behoud van zeer waardevolle 
akkeronkruidenflora. De grauwe gors en de geelgors houden 
van ruige bermen en verhevenheden in het landschap die ze 
als uitkijk- en zangpost gebruiken. 
 
Het RUP legde ca. 185 ha extra natuurgebied vast in de drie 
beekvalleien en schrapte ook 1,5 ha landelijk woongebied in 
de kern van Meldert om het open beekvalleilandschap tussen 
de kerk en het kerkhof van Meldert te vrijwaren van 
verkaveling. 
 
De ruilverkaveling Hoegaarden was één van de eerste 
ruilverkavelingen nieuwe stijl met meer aandacht voor natuur, 
kleine landschapselementen en de aanleg van fiets- en 
wandelwegen. Maar dat kwam niet vanzelf. 
Natuurbeschermers volgden het ruilverkavelingsdossier dat 
eind jaren 1980 opstartte hardnekkig op en konden na heel 
wat protest het tij midden jaren 1990 keren. Het vormde de 
aanleiding voor de oprichting van het 60 ha grote 
natuurreservaat Rosdel, grotendeels op valleiflanken met 
stenige ondergrond in akkerbeheer en het natuurreservaat 
Mene- en Jordaanvallei.  
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#16 Het Vinne 

Afstand. 16 km. 
Vertrekpunt. Parking provinciaal domein Het Vinne, 
Ossenwegstraat 70 in Zoutleeuw. 
 
#natura2000 #natuurinrichting  
 
Te zien onderweg. Vallei van de Kleine Gete, IJzeren Weg, Het 
Vinne, Zwartaardebos, Ossenweg, motte Kastelberg. 
 
De hike in 't kort. Voor de ingang van het provinciaal domein 
neem je de Vinnebeekstraat en wandel je eerst naar de vallei 
van de Kleine Gete. Steek de Kleine Gete en even verder ook 
de parallelle Vloedgracht over en loop door het gebied van de 
ruilverkaveling Melkwezer in een boogje rond Zoutleeuw tot 
je aan de IJzeren Weg komt. Volg dit oude spoorwegtracé naar 
links tot aan wandelknoop 310 en draai daar linksaf. Loop 
rechts langs het kerkhof van Zoutleeuw en even verderop stap 
je Het Vinne in. Wandel over het vlonderpad langs de zuidrand 
van het meer. Je verlaat even verderop het domein opnieuw 
en loopt langs het Zwartaardebos en de Muggenberg naar het 
gehucht Ossenweg. Ga aan de kapel rechtdoor en trek via de 
kasseiwegen Lindeweg en Pijpestraat door het open 
landbouwgebied naar het Heerbroek en tenslotte terug naar 
de ingang van het provinciaal domein. Net voor het einde 
passeer je nog een opvallende motte, de Kastelberg. 

 
AGNAS-weetjes. Het RUP Vinne-Galgenveld werd parallel aan 
het natuurinrichtingsproject voor het Vinne opgemaakt 
waarbij via grootschalige inrichtingswerken in de periode 
2004-2005 het natuurlijke meer hersteld werd en de 
natuurbestemmingen uitgebreid werden. Ten zuiden van het 
Vinne schrapte het RUP 25 ha van het op het gewestplan 
voorziene industriegebied Galgenveld. 
 
Het oorspronkelijke en enige natuurlijke meer in Vlaanderen 
werd in 1841 drooggelegd voor landbouwdoeleinden en later 
in 1930 door de Union Allumetière beplant met populieren 
voor de luciferindustrie. Pompen hielden het gebied - dat 
lager ligt dan de Kleine Gete - al die tijd droog. Het Klein Vinne 
is de depressie die de Vinne-depressie verbindt met de vallei 
van de Kleine Gete. 
 
Sinds 1974 is de provincie Vlaams-Brabant eigenaar van het 
domein. Bij het voormalig pompgemaal is een toeristisch 
knooppunt ontwikkeld met een bezoekerscentrum. 
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#17 Brongebied Zwarte Beek 

Afstand. 14 km. 
Vertrekpunt. Parking Duinenstadion, Lupinestraat in Hechtel. 
 
#natura2000 #heideherstel 
 
Te zien onderweg. Natuurreservaten brongebieden Zwarte 
Beek en Bollissenbeek, Katershoeve, Zwart Water, 
Begijnenvijvers, Eikenarboretum, Schuilenswijer. 
 
De hike in 't kort. Je vertrekt aan De Hoef in Hechtel en 
wandelt langs de gemeentelijke speeltuin en een 
jeugdverblijfscentrum tot aan de rand van het militair domein 
Kamp van Beverlo. Je volgt het bospadje langs de rand van het 
militair domein naar links. Doorkruis de vallei van de Zwarte 
Beek een eerste keer en wandel voorbij de Katershoeve tot 
aan de Hasselstebaan die je even naar rechts volgt. Ga onder 
de N74 door richting bungalowpark tot aan het Zwart Water. 
Vervolgens gaat het langs een aantal natuurakkers naar de 
Resterheide en de Begijnenvijvers in de vallei van de 
Bollissenbeek. Maak een lus langs het speelbos en het 
eikenarboretum met maar liefst 31 verschillende soorten eik 
tot een grote picknickweide. Tot slot gaat het via de 
Schuilenswijer terug richting startplaats. 
 
AGNAS-weetjes.  
Het RUP Boven- en middenloop Zwarte Beek werd 
goedgekeurd in 2005 en omvatte de herbestemming van de 
vallei van de Zwarte Beek naar natuurgebied ten westen (De 
Katers) en ten oosten (Zwart Water) van de 
Noordzuidverbinding (N74) in Hechtel die begin jaren 2000 
werd aangelegd. De omvorming van ca. 100 ha 
landbouwgebied naar natuurgebied was onderdeel van de 

natuurcompensaties voor de aanleg van de N74 door het 
Natura 2000-gebied van de vallei van de Zwarte Beek. 
 
Het brongebied van de Zwarte Beek ligt aan de westrand van 
het Kempens Plateau ter hoogte van de waterscheiding tussen 
het Schelde- en Maasbekken. In het gebied Resterheide 
stroomt de Bollissenbeek naar het noorden richting Dommel 
in Peer. Het Zwart Water is een ven dat in de tweede helft van 
de 19de eeuw ontwaterd werd via een gracht naar de Zwarte 
Beek om het gebied in landbouwgebruik te nemen. In 2006 
herstelde de Vlaamse overheid het ven door de gracht deels 
te dempen zodat opnieuw een ondiepe waterplas ontstond. 
Aan de Heergracht herstelde Natuurpunt in 2010 een stukje 
van de heide van de vml. Resterheide. Nu is de Resterheide 
vooral een bosgebied. De Begijnenvijvers en Schuilenswijer 
zijn dan weer oude visvijvers langs de Bolissenbeek. 
 
De knoflookpad is een zeldzame en met uitsterven bedreigde 
stinkende kikker die enkel nog op enkele plaatsen in de 
Resterheide en het aangrenzende landbouwgebied Bomerhei 
voorkomt. Landbouwers helpen de soort in stand te houden 
door het aanleggen van poelen. Ze houden de bestaande 
poelen open, zaaien speciale grasmengsels op de percelen 
rond de poelen en maaien alleen in periodes dat de 
knoflookpad onder de grond zit. 
 
De ca. 300 ha habitatrichtlijngebied rond het brongebied van 
de Zwarte Beek en de Bollissenbeek die nu nog een 
landbouwbestemming hebben, zullen op termijn ook 
herbestemd worden naar natuurgebied om het volledige 
brongebied hydrologisch te kunnen herstellen en de negatieve 
impact van intensieve landbouw op het ecosysteem weg te 
werken. De Vlaamse Regering besliste in 2022 om daarvoor 
een nieuw RUP-proces op te starten. 
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#18 Mombeek-Jongenbos 

Afstand. 14 km. 
Vertrekpunt. Kerk Wintershoven, Sint-Lambertusstraat in 
Wintershoven. 
 
#bosuitbreiding #ruilverkaveling #natura2000 
 
Te zien onderweg. Mombeekvallei, boomgaardenlandschap, 
Jongenbos, Spitsbos. 
 
De hike in 't kort. Startpunt aan het kerkje van Wintershoven. 
Je steekt snel de Mombeek over om langs een vml. tramspoor 
en oude hoogstamboomgaarden het plateau van de 
Enkelenberg op te klimmen. Volg het pad dat aangegeven is 
met een oranje bol. Na 3 kilometer ga je rechtsaf en ruil je de 
oranje bollen voor het pad aangegeven met de rode driehoek 
en blauwe ruit. Op het einde van de dreef (die naar het 
kasteel Jongenbos leidt) ga je naar rechts om rond het 
bosreservaat Jongenbos te lopen. Via het brongebied van de 
Winterbeek en het Spitsbos steek je het landbouwgebied van 
Vliermaalroot door om terug in de vallei van de Mombeek te 
komen, die je stroomopwaarts volgt tot je weer in 
Wintershoven bent. 
 
AGNAS-weetjes. Je wandelt door gebied dat via de 
ruilverkaveling Vliermaalroot is ingericht. Het gebied omvat 

zowel de typische Haspengouwse bloesemrijke 
hoogstamboomgaarden als een aantal oude boskernen. Veel 
van de wandel- en fietspaden op de tocht zijn gerealiseerd 
door deze ruilverkaveling die ook ruimte maakte voor een 
forse uitbreiding van het Jongenbos en het Spitsbos. 
 
Het ruilverkavelingsproces startte in 1990 en de 
herverkaveling was helemaal klaar in 2006. Het ruimtelijk 
uitvoeringsplan 'Jongenbos en vallei van de Mombeek van 
Wintershoven tot Wimmertingen' legde meer dan 300 ha 
bijkomende natuur- en bosgebieden vast volgens de opties uit 
deze ruilverkaveling.  
 
Het Jongenbos is een groot aaneengesloten oudboscomplex 
van meer dan 100 ha op de overgang tussen Kempen en 
Haspengouw wat voor een gevarieerde bodemsituatie en 
bijgevolg ook soortenrijkdom zorgt. Het historisch stabiel bos 
fungeerde steeds als park- en jachtdomein rond het 
classicistisch kasteel Jongenbos tot het Vlaams Gewest het in 
de jaren 1990 kocht en inrichtte als bosreservaat. Het 
Agentschap Natuur en Bos realiseerde daarna heel wat 
bosuitbreiding aan de oostrand van het Jongenbos en aan de 
noordzijde in het Spitsbos.   
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#19 Munsterbos 

Afstand. 11 km. 
Vertrekpunt. Bezoekerscentrum De Landschapsruiter, 
Leroyplein, Munsterbilzen. 
 
#natura2000 #heideherstel 
 
Te zien onderweg. Bezoekerscentrum De Landschapsruiter, 
park Edelhof, de Branderij, Munsterbos, vijvercomplex 
Staatsvijvers. 
 
De hike in 't kort. Deze tocht combineert de rode en blauwe 
wandeling die Natuurpunt uitzette in het gebied. Vanuit het 
park achter het Edelhof en het bezoekerscentrum De 
Landschapsruiter volg je de vallei van de Munsterbeek naar 
het Heiken. Via het natte graslandgebied van de Winterbeek 
en langs De Brandrij kom je bij het centrale moeras- en 
vijvercomplex. 
 
AGNAS-weetjes. Het RUP Munsterbos werd goedgekeurd in 
2017, ligt op de overgang van het Kempens Plateau naar 
Haspengouw en omvat een sterk dooraderd complex van 
beken zoals de Bezoensbeek en de Munsterbeek die van het 
Kempens Plateau afwateren naar de Demer. Het is een gebied 
van ca. 400 ha met ecologisch waardevolle bossen, 
moerassen, vijvers, heide en graslanden. 
 
Het deel langs het Albertkanaal was op het gewestplan 
bestemd als reservegebied voor industrie. Na jaren 
getouwtrek binnen het planningsproces voor het Economisch 

Netwerk Albertkanaal besliste de Vlaamse Regering 
uiteindelijk toch tot het schrappen van dit industriegebied en 
het behoud van natuur. De rand van het 
overstromingsgevoelig gebied bij de kern van Munsterbilzen 
was bestemd als woonuitbreidingsgebied. Het RUP zette de 
nog niet ontwikkelde delen om naar natuurgebied. In totaal 
werd 95 ha industriegebied en 7 ha woongebied geschrapt. 
 
De vallei van de Winterbeek ten noorden van het Heiken is 
een kleinschalig en nat landbouwlandschap met waardevolle 
graslanden en vormt een ecologisch verbindingsgebied tussen 
het Munsterbos en het zuidelijker gelegen natuurgebied 
Zangerhei rond het kasteel Zangerhei. 
 
De Weerstandskapel herinnert aan het oorlogsgeweld in het 
gebied en de executie van 54 verzetsstrijders in de tweede 
wereldoorlog. In het Munsterbos zijn er nog oude loopgraven 
te vinden.  
 
De Branderij is een kunstmatig opgehoogd gebied ontstaan 
door opspuitingen bij de verbreding van het Albertkanaal. Het 
begint stilaan te verbossen. De klim naar boven is de moeite 
waard! 
 
Centraal ligt een uitgebreid vijvercomplex en een 
laagveenlandschap. De kern van het gebied is een erkend 
natuurreservaat beheerd door Natuurpunt. Dankzij een 
Europees LIFE+ project (2012-2019) konden ze o.a. een mooi 
stuk heidelandschap herstellen. 
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#20 Mechelse Heide-noord 

Afstand. 12 km 
Vertrekpunt. Parking toegangspoort Nationaal Park Hoge 
Kempen Station As, Stationsstraat 126 in As. 
 
#nationaalpark #delfstoffenwinning 
 
Te zien onderweg. Kolenspoor, groevelandschap. 
 
De hike in 't kort. Je start aan de toegangspoort Station As van 
het Nationaal Park Hoge Kempen en neemt de fietsbrug over 
de N75 om naar het groevenlandschap Mechelse Heide-noord 
te trekken. Je volgt eerst de blauwe ruit-tekens door het 
voormalige grindwinningsgebied. Net voor je aan het 
Kolenspoor komt, klim je rechts omhoog en loop je langs de 
beboste rand van het bedrijventerrein Op de Berg. Je kruist 
het onder zandbergen bedolven spoor en volgt de paden langs 
het Kolenspoor naar het Mechels Bos om dan zigzaggend door 
het Lanklaarderbos terug te keren naar As. 
 
AGNAS-weetjes. Het landschap op het Kempisch Plateau 
transformeerde de afgelopen eeuwen al een aantal keren zeer 
drastisch: van de grootschalige en stelselmatige bebossing van 
heidevlaktes in de 19de eeuw tot de grind- en zandwinningen 
die sinds de jaren 1970 het landschap grondig hertekenen. In 
2006 opende het Nationaal Park Hoge Kempen. Het 
masterplan voor het nationaal park zet sterk in op het 
systematisch wegwerken van enclaves en barrières binnen de 
grote aangesloten natuurkernen op en rond het Kempisch 
Plateau.  
 
In 2004 zette een eerste RUP enkele landbouwenclaves om 
naar natuur. In 2005 werd via het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan Berggrindontginning Kempens Plateau het 
bosgebied van de Mechelse Heide-noord omgezet naar 

ontginningsgebied met nabestemming natuur. Na afloop van 
deze grindwinning ontwikkelt zich sinds 2017 hier een nieuw 
natuurgebied. Ten noorden van het Kolenspoor ligt de groeve 
Lugo/Artilaval. Deze ontginningskuilen worden nog verder 
opgevuld maar eens gevuld zal ook hier nieuwe natuur 
kunnen ontwikkelen. 
 
Het bedrijventerrein Op de Berg vormt een enclave binnen 
het nationaal park. Bedoeling is het bedrijventerrein tegen 
2040 helemaal te laten uitdoven. Waar mogelijk zal het 
Agentschap voor Natuur en Bos bedrijfsterreinen aankopen 
om ze na sloop van de gebouwen en verharding te bebossen. 
Het RUP daarvoor is in opmaak. 
 
Het Kolenspoor verbindt de verschillende Limburgse mijnsites 
met elkaar. Tussen het vml. station van Eisden-Mijnen en As 
slingert het spoor zich in een droge vallei omhoog tegen het 
Kempisch Plateau. Treinen rijden er niet meer, maar de 
sporen liggen er nog en het tracé bleef gelukkig gespaard van 
fietspadenasfalt. Het spoor heeft naast een erfgoedwaarde 
ook een hoge ecologisch waarde als natuurverbinding o.a. 
voor soorten als gladde slang.   
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