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Geachte Heer Directeur…
Hieronder de brief die Landschap vzw verstuurde aan Het Nationale Park De Hoge Veluwe nadat de directeur – baron van Voorst
tot Voorst – bekend maakte dat wolven
er niet welkom zijn, dat die beter zouden
geschoten worden en dat de mening van
‘Truus van drie hoog’ – nochtans de doorsnee-bezoeker van het park – hem absoluut
niet interesseert.
Met verbazing hebben wij kennis genomen van
uw standpunt over de plaats van de wolf in ons
ecosysteem en de manier waarop een maatschappij in de 21ste eeuw met grote predatoren zou moeten omgaan. Nog meer verbaasd
waren wij om te vernemen dat de mening van
uw klanten u totaal niet interesseert. Vandaar
dat deze brief meteen ook een open brief is; als
u er niks aan heeft, dan misschien wel Truus van
drie hoog en alle anderen die uw loon betalen.
Recent publiceerden wij in ons tijdschrift een
lijvig artikel over De Hoge Veluwe. Dat artikel
was overwegend lovend, maar wel kritisch ten
aanzien van het gevoerde beheer, dat alles met
jacht en weinig of niets met natuurbeheer te
maken heeft.
We waren er al achter dat de Hoge Veluwe zijn
grote biodiversiteit zeker niet dankt aan visionair beheer, maar eerder aan zijn uitgestrektheid en zijn van nature extreem voedselarme
bodem met bijhorende rijkdom aan bijzondere
soorten. Wij durven zelfs stellen dat het park
een hoge biodiversiteit heeft ONDANKS het gevoerde beheer.
De Big Four van het park zijn deels geïmporteerd en worden in leven gehouden met goed
bemeste graslanden. Exact het tegendeel van
wat uw meer deskundige buren-terreinbeheerders doen om de biodiversiteit te vrijwaren.
Dat u de bezoeker voor de gek houdt met uitgezette wildsoorten die in deze habitat nooit

zouden voorkomen of overleven, hoeft de pret
niet te bederven. Het is zelfs amusant om te zien
dat u datzelfde wild nog een tweede keer weet
te slijten aan dezelfde bezoekers, als stoofpotje
of barbecuepakket in de parkwinkel. Uiteindelijk hebben heel veel mensen de kans om uw
tamgevoederd wild van dichtbij te zien, en hoeven ze daardoor niet elders op de Veluwe achter
de dieren aan te zitten. Met het concept van De
Hoge Veluwe als veredelde hertenfarm hebben
we dus niet echt een probleem.
Maar met uw uitlatingen over afschot van
wolven vallen de maskers helemaal af. Het interesseert u werkelijk niet om als terreineigenaar
een bijdrage te leveren aan het behoud van de
inheemse biodiversiteit, waarvan de wolf net de
ultieme belichaming zou moeten zijn.
Door het verwelkomen van de wolf had u een
historische kans om De Hoge Veluwe op gelijke
voet te plaatsen met grote nationale parken
in het buitenland. Die trekken jaarlijks miljoenen bezoekers door de aanwezigheid van echt
wilde natuur waarin spontane processen hun
gang mogen gaan.
De 95% van de Veluwe die buiten uw omheining ligt, wordt voor echte natuurliefhebbers spannender dan ooit omdat er sinds
kort wolven leven en je er zomaar een spoor
of drol kunt tegenkomen. Alleen al de beleving om in echt wolvengebied te wandelen
is voor veel bezoekers méér waard dan het
zicht op tamme herten.
Wij hebben besloten om De Hoge Veluwe
niet langer te promoten, integendeel zelfs
links te laten liggen, en volop De Echte Veluwe te promoten, waar wolven helemaal
thuis zijn.
Aagje De Doncker en Jan Loos,
namens Landschap vzw

IN DIT NUMMER
Foto’s: Antwan Janssen (De Echte Veluwe), Peter Luxem ( Statte), Guy Lambrechts (akkerbouwplateau) en Gilbert Wulf (vrouwtje grote bonte specht met jong)
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De tweeling van de Hoge Venen
Allebei ontspringen ze in de Grande Fagne
op het dak van België. Samen stromen ze
naar de Hoëgne. Mochten we de beelden
van Statte en Sawe verwisselen, niemand
zou het merken. Toch is de tweeling van de
Hoge Venen niet identiek. Het verschil zit
in het karakter: de Statte is rustig, de Sawe
onstuimig.

16 Verborgen valleien
van Brabants Haspengouw
De streek van Tienen en Hoegaarden staat
bekend om zijn uitgestrekte leemplateaus.
Op de beste landbouwgrond van Vlaanderen vind je niet alleen een zeldzame
akkerflora en -fauna, hier liggen ook diep
ingesneden valleien met verborgen wandelgebieden die schreeuwen om ontdekt te
worden.

28 Oog in oog
Eén wolf in een natuurgebied van meer dan
70 000 hectare. Als natuurfotograaf moet je
wel héél veel geluk hebben om die tegen
het lijf te lopen. Het overkwam de 80-jarige
Roger Herman.

30 Leenderbos en De Groote Heide
In de schaduw van de Sint-Benedictusabdij
van het Belgisch Limburgse Achel ligt –
helemaal op Nederlands grondgebied – een
natuurgebied dat zo uitgestrekt en verscheiden is dat het zelfs de meest doorwinterde natuurliefhebber zal verrassen. Kom
struinen in de eindeloze grensnatuur van
Leende en Valkenswaard!

46 Daar is de lente!
Onze activiteitenkalender ontploft! Kies
maar uit: dassenkijkavond, Big Four van de
Voerstreek, weekendje Ardennen, oehoes
spotten, orchideeënexcursie, boomkikkers
zoeken, De Grote Oversteek van de Hoge Venen, wildernisdropping, Expeditie Biesbosch,
kanotochten,...
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De tweeling van de Hoge Venen

Statte en Sawe
Ga je op het internet op zoek naar leuke riviertjes in de Hoge Venen, dan zal je
al snel bij de Hoëgne uitkomen. Nochtans herbergen de venen tientallen andere
riviertjes die even aantrekkelijk zijn, alleen veel minder bekend en dus ook minder
druk. De Statte en Sawe, bijvoorbeeld, zijn twee zijriviertjes van de Hoëgne die
vaak in één adem genoemd worden. Je kan er naartoe vanuit het dorpje Solwaster,
maar wij kiezen ervoor om hun prachtige valleien te ontdekken vanop de top van
het veenplateau, met start aan Baraque Michel.

Betonblok met geodetisch ijkpunt
in de Grande Fagne
Foto: Willem van Leuveren

Waterval op de Sawe
Foto: Yves Adams

Je start aan de Fischbachkapel, goed
zichtbaar vanop de parking van Baraque Michel. Aan de kapel loop je
recht het veen in. Je loopt dus niet in
de richting van Mont Rigi of de Fagne
de la Polleur.

VERWEERDE GRENSPALEN
Je wandelt nu in de prachtige Grande
Fagne. Nog voor je aan een bos komt,

zie je eerst links en daarna rechts van
het pad verweerde stenen grenspalen
met aan één kant de letter B van België en aan de andere kant de letter P
van Pruisen. Vlakbij de tweede oude
grenspaal, die aan de rechterkant, vind
je ook een betonnen piramide met een
geodetisch ijkpunt er op. Rechts daarachter ligt een brede veenstrook die er
niet echt uitziet als een wandelpad. Als
alles goed gaat, zal je op het einde van
de wandeling via die veenstrook weer
op dit punt terechtkomen.

EEUWENOUDE GRENS
Voor de heenweg lopen we echter gewoon rechtdoor. Voor je ligt een lange rechte brandweg die het plateau
afdaalt in de richting van Hockai. Ter
plaatse is deze weg bekend als de Vecquée. Het is een eeuwenoude handelsweg die zelfs nog dienst heeft gedaan
als Romeinse heirbaan. Later zou deze
weg de grens afbakenen tussen het
prinsbisdom Luik en het prinsbisdom
Stavelot. Vanaf 1815 vormt de Vecquée
de grens tussen de Nederlanden en
Pruisen en vanaf 1830 tussen België
en Pruisen, tot uiteindelijk na de Eerste
Wereldoorlog dit deel van Duitsland bij
België wordt aangehecht.

►
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Bij de Vrede van Versailles in 1919 wordt
immers onderhandeld dat Duitsland
bij wijze van oorlogsvergoeding een
aantal gemeenten – de Oostkantons
– afstaat aan België. Vanaf 1920 is de
Vecquée niet langer de landsgrens en
Baraque Michel niet langer een grenspost of het hoogste punt van België.
Door de annexatie van de Oostkantons
wordt plots het Signal de Botrange het
hoogste punt van het nieuwe België.

blijf je het levenslustige beekje stroomafwaarts volgen. Bij een bankje – toponiem ‘Les Rus’ – steek je een geasfalteerde maar verkeersvrije bosweg over.

Cascade des Nûtons
Foto: Yves Adams

Wil je een kortere wandeling maken,
dan kan je hier de asfaltweg volgen
naar rechts en vervolgens altijd rechtdoor blijven wandelen, ook aan het volgende kruispunt. Je zal dan terechtkomen bij het Monument Américain, zie
verder in deze tekst.

CROIX DES FIANCÉS
Een eind verderop aan de linkerkant
kom je bij het Croix des Fiancés, het
Kruis der Verloofden. Van alle veenkruisen is dit zonder twijfel het kruis met
het meest tragische verhaal. Het werd
opgericht ter nagedachtenis van twee
geliefden die in januari 1871 doodvroren nadat ze verdwaald waren in de
venen, verrast door mist, koude en een
sneeuwstorm. Het hele verhaal kan je
lezen in het artikel ‘Van Baraque Michel
tot Six Hêtres’ in LANDSCHAP 2018-1.
Daar wordt ook de geschiedenis van
Baraque Michel, de Fischbachkapel en
de oude grenspalen uitvoerig belicht.

VOLG DE VECQUÉE
Een eindje voorbij het Kruis der Verloofden is een stuk van de Vecquée
semi-verhard; anders kunnen jagers
en bosexploitanten hier niet komen.
Waar je op de verharding met steenslag komt, is er rechts een rood-metwitte slagboom. Je negeert de weg met
de slagboom en je blijft nog een heel
eind rechtdoor volgen. Geniet van de
landschappen aan beide zijden van de
Vecquée, maar hou vooral de rechterkant in de gaten, want straks moet je
hier het eerste paadje schuin rechts in.
Paadje rechts gevonden? Dit korte paadje
komt uit op een ander pad; op het kruispunt ga je naar links. Vervolgens zoek je
het eerste pad aan de rechterkant, richting Wihonfagne. Als je dat paadje volgt,
zal je uiteindelijk bij de prille bovenloop
van de Statte uitkomen.

Ga je voor de volledige route, blijf dan
de Statte volgen op haar linkeroever,
dat wil zeggen dat de beek de hele tijd
rechts van jou ligt. Verlies de beek niet
uit het oog! Je negeert onderweg een
wegwijzer naar de ‘pierrier’ – het puin
van een gletsjer uit de laatste ijstijd –
en blijft de beek volgen. Eventjes wijkt
het pad wat verder van de beek, maar
vanzelf gaat het er weer naartoe. Na
een eind bereik je een volgende asfaltweg bij een stenen brug.
Je gebruikt de robuuste brug en de verharde bosweg om de Statte over te steken en slaat meteen na de brug linksaf.
Je wandelt nu aan de andere kant van
de beek, op haar rechteroever, met de
beek dus links van jou.

CASCADE DES NÛTONS
Na een eind wandelen langs de beek
kom je bij de Cascade des Nûtons, de
‘waterval van de trollen’. Hier stort de
Ruisseau des Nûtons zich in de Statte.
Wij geloven niet in trollen en nergens
is een verklaring voor deze bizarre
naamgeving te vinden, dus hoeven we
er gelukkig ook niets over te vertellen.
Vergeet niet om te genieten van de omgeving, je hebt alle tijd!
Na weer een eind wandelen waagt het
wandelpad zich aan een zigzag over de
Statte met behulp van twee leuke houten bruggen. Na de zigzag sta je beneden aan een indrukwekkende rotspartij.

ROCHER DE BILISSE
WIHONFAGNE
Zodra je de Statte gevonden hebt, aan de
rand van het veengebied Wihonfagne,

De rotsen van Bilisse zijn ruim een kwart
miljard jaar oud. Tussen 280 en 400
miljoen jaar geleden werd het massief

►
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Uitkijkpunt op Rocher de Bilisse
Foto: Jan Depelseneer

De Statte bij de stenen brug
Foto: Yves Adams

Brugje over de Statte
Foto: Yves Adams

hier in verschillende fases en breuken
bijna verticaal opgestuwd. Vanuit de
vallei pieken schollen van rotsen tientallen meters de hemel in.

Het bospad loopt soms vlak, soms golvend op en neer langs de heuvelflank,
met aan je rechterkant donkere naaldbossen.

Het pad loopt verder langs de Statte,
maar een ander pad met houten leuningen loopt steil naar boven. Smeer je
kuiten maar in, want je gaat naar boven!

Uiteindelijk kom je op een soort van
holle weg uit. Je slaat rechtsaf. De holle
bosweg loopt hier omhoog.

Na wat klimmen en hijgen kom je bij een
platform bovenop de rotsen. Je hebt
hier een prachtig zicht over de vallei en
er staat een bankje. Balustrades om ongelukken te voorkomen, zijn er niet, dus
waag je niet te dicht bij de rand!
Als je dacht dat je de Rocher de Bilisse
nu al bedwongen had, heb je het mis.
Het tweede deel van de helling is even
venijnig als het eerste deel. Als je helemaal boven bent, neem je het eerste
bospaadje links. Kom je kort na de beklimming op een bredere bosexploitatieweg, dan ben je te ver gelopen en
moet je op je stappen terugkeren, op
zoek naar het smalle bospad dat we bedoelen.

Bij een T-splitsing kom je op een echte bosexploitatieweg. Hier ga je naar
links. Nu begint het wel bergaf te gaan.

DE RAND VAN DE VENEN
Net voor je aan een meer open gebied
met weilanden komt, staat rechts van
je een groot infopaneel bij een splitsing. Hier sta je echt op de overgang
tussen de woeste venen en bossen en
de in cultuur gebrachte gronden rondom Solwaster. Je bent intussen al 285
meter gedaald; hier hebben van oudsher mensen gewoond, hogerop was
dat vroeger zo goed als onmogelijk.
Aan het infopaneel sla je rechtsaf. Je
loopt dus niet tussen de weilanden
naar het dorp, maar je blijft in het bos.

LANDSCHAP

Meteen sta je voor een nieuwe splitsing van boswegen, allebei met een
wit-met-groene slagboom. Je kiest het
linker pad en loopt om de slagboom
heen.
Een eind verder gaat de ‘hoofdweg’
naar rechts buigen terwijl er links een
kleiner pad vertrekt. Je volgt de ‘hoofdweg’, neemt dus mee de bocht naar
rechts. Even verder kom je op een kruispunt van boswegen en krijg je weer asfalt onder je voeten. Je blijft de richting
aanhouden waarin je liep en volgt de
geasfalteerde bosweg naar omlaag.

PONT DE L’ERMITAGE
Na nog een eind wandelen ontmoet je
bij de Pont de l’Ermitage – de ‘brug bij
de kluizenaarswoning’ – de Sawe, een
zijriviertje van de Statte. De spar op
de hoek is door toeristische federaties
behangen met allerhande bordjes en
wegwijzerplaatjes; het heeft iets van
een totempaal. Aan de andere kant van
de weg staat nog een boom met een
bordje; deze plek heet Pîre à l’makrale,
verwijzend naar de ‘heksensteen’ bij de

►
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Bovenloop van de Sawe
Foto: Yves Adams

Mannetje goudvink
Foto: Hugo Willocx

Reflectie in draaikolk
Foto: Elise Ruijssenaars

voormalige kluizenaarswoning. De namen op de bordjes zijn pure folklore. In
Pîre herken je nog net ‘pierre’ (steen); dit
is geen Frans meer maar Waals dialect.
Je bevindt je nu op het verste en tevens
laagstgelegen punt van de wandeling, 370
meter boven zeeniveau. Je slaat rechtsaf
en volgt de Sawe stroomopwaarts, naar
haar bronnen bovenop het veenplateau
in de Grande Fagne. Dat betekent dat je
vanaf hier langzaam maar gestaag gaat
klimmen naar 670 meter hoogte.

ONSTUIMIGE SAWE

Kom je een dwarsweg of -pad tegen, dan
moet je mogelijk via het bruggetje van oever wisselen, maar op één van beide oevers
is er altijd een pad dat je verder stroomopwaarts leidt. Aanvankelijk loop je hoofdzakelijk door bossen, maar naarmate je hoger
op het veenplateau komt, wordt het landschap meer open en wandel je ook langs
en door grote open veengebieden.
Uiteindelijk zal je terechtkomen op een
semi-verharde weg te midden van venige weilanden, waar je de Sawe niet verder kunt volgen. Het beekje is inmiddels
al een stuk smaller geworden. Dat is maar
logisch, als je naar de bron toe wandelt.

De Sawe lijkt wel de Hoëgne in het
klein; het is een prachtig riviertje met
watervalletjes en stroomversnellingen,
ze is alleen wat smaller dan de Hoëgne en veel minder bekend. Tussen haar
bronnen in de Grande Fagne op ruim
600 meter hoogte en haar monding in
de Statte – een traject van 6 kilometer
– vertoont de Sawe een verval van 280
meter. In periodes met veel neerslag of
snelle dooi kan ze heel onstuimig zijn.

Je staat nu op de Haie du Procureur.
De venige weilanden zijn graasweiden
voor een schaapskudde. De groene
boogloodsen wat verderop horen bij
de landbouwenclave waarin je bent terecht gekomen. Op de topokaart heet
deze enclave ‘Fermes en Fagnes’ – boerderijen in de venen.

Je volgt de Sawe kilometers ver stroomopwaarts zonder van haar zijde te wijken.

Op de semi-verharde weg ga je naar rechts,
verder weg van de loodsen. Op het einde

FERMES EN FAGNES

LANDSCHAP

van het weiland ga je de sloot over en dan
linksaf. Je volgt zo goed mogelijk de rand van
het weiland en het open veen. Elke volgende
afslag vermelden, is haast ondoenbaar, maar
probeer zo goed mogelijk de rand van het
open veengebied te volgen en loop dus niet
diep de bossen in. Dat betekent dat je telkens links moet inslaan als je daar de kans toe
hebt, ook als het paadje links kleiner is dan
het pad waar je op wandelt.

CROIX DES AMÉRICAINS
Uiteindelijk moet je dan terechtkomen
bij het Monument Américain of Croix des
Américains. Hier kwamen op 6 april 1945,
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, acht Amerikaanse vliegeniers om het
leven. Hun vliegtuigen – twee C-47 Douglas die waren opgestegen in Bierset bij
Luik – kwamen met elkaar in botsing in de
dichte mist boven de venen en stortten
neer. Eén propeller staat er nog, ter nagedachtenis van het tragische ongeval.

►
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Grande Fagne achter Baraque Michel
Foto: Willem van Leuveren

Houtsnip
Foto: Hugo Willocx

Kuifmees
Foto: Hugo Willocx

Vrolijke kleurentoets in sparrenbos
Foto: Bob Luijks

Aan het monument loop je rechtdoor
of sla je linksaf, afhankelijk van waar je
gekomen bent. Want er zijn twee mogelijkheden, naargelang jouw interpretatie van deze tekst, maar allebei leiden
ze naar het monument.

GRANDE FAGNE
Vanaf het monument volg je in ieder
geval zo goed mogelijk de rand van het
open veengebied en je wandelt dus
niet weg van het monument de bossen
in. Overal waar dat kan en mag, ga je
linksaf; je zoekt de meest avontuurlijke,
niet-bewegwijzerde paadjes langs de
rand van de Grande Fagne, echter zonder in de verboden zone te lopen. Hier
en daar gaat het smalle paadje over
vlonders en brugjes. Doorgaans laat
je sparrenplantages en kapvlaktes aan
jouw rechterkant en heb je het open
veen aan jouw linkerkant.

Als je netjes de rand van het veen volgt,
kom je uiteindelijk terecht bij een schuinliggend infopaneel van het Europees Lifeproject dat hier werd afgerond. Daar sla je
nogmaals linksaf. Dat pad leidt naar de natte
veenstrook uit het begin van deze tekst. In
de brede brandgang-achtige strook zoek je
een weg langs de rand van de Grande Fagne. Waar de brandgang een knik naar rechts
maakt, volg jij gewoon de knik. Dit is het
natste stuk van de tocht, doch slechts een
paar honderd meter kunnen echt nat zijn.
Je zou ter hoogte van de betonnen piramide en de oude stenen grenspaal op het
pad naar Baraque Michel moeten terechtkomen. Ga linksaf en zo terug naar het
vertrekpunt. Kom je de piramide en de
grenspaal niet tegen, dan ben je ergens
fout gelopen en zal je niettemin vroeg of
laat de lange rechte Vecquée terugvinden, om die vervolgens te volgen naar het
hoogste punt, richting Baraque Michel. L

LANDSCHAP
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Op stap!

N68

Statte en Sawe
START
Herberg-restaurant La Baraque Michel, Baraque Michel 36, BE-4845 Jalhay. Gelegen langs de N68 van Eupen naar Malmedy. Zeer ruime parking. De eigenlijke
start bevindt zich bij de Fischbachkapel, goed zichtbaar vanop de parking. Te bereiken via afrit 7 (Polleur) op de E42 Verviers-Prüm. Bruine toeristische wegwijzers
met ‘Baraque Michel’ of ‘Hautes Fagnes’ volgen. Ook bereikbaar via uitrit 38 (Eupen) op de E40 Luik-Aken (D).
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Baraque Michel

• 9,4 km – verkorte wandeling bovenop het veenplateau
• 17,6 km – volledige wandeling
De wandeling is niet bewegwijzerd.

TOEGANKELIJKHEID

Mont Rigi
Rigi
Mont
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Stevige wandelschoenen zijn noodzakelijk. De wandeling loopt over ruw terrein: modder, boomwortels, rotsen. In de brandstrook achter de betonnen piramide – kort voor
het einde – kan het parcours erg zompig zijn. Er moet 300 meter gedaald en daarna
weer gestegen worden, maar dat gaat allemaal erg geleidelijk. De Rocher de Bilisse is
een venijnig obstakel en komt bovenop de 300 hoogtemeters. Honden welkom, aan
de leiband.

N68

PERSONEN MET EEN HANDICAP

Deze route is niet geschikt voor personen met een verminderde mobiliteit.

ONTHAAL

De Sawe
Foto: Yves Adams

• Herberg-restaurant La Baraque Michel, adres zie start, +32(0)80- 44 48 01,
info@labaraquemichel.be, www.labaraquemichel.be. Ruime parking.
• Centre Nature de Botrange / Maison du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel, Route de
Botrange 131, BE-4950 Robertville-Waimes, 080-44 03 00, info@botrange.be, www.
botrange.be. Dit is het centrale bezoekerscentrum van de Hoge Venen. Ruime parking.
• Tourist Info Signal de Botrange, Route de Botrange 133 B, BE-4950 Robertville-Waimes. Klein infokantoor. Ruime parking.
• Huis van het Toerisme Hoge Venen – Oostkantons, Place Albert Ier 29A, BE-4960
Malmedy, +32(0)80-33 02 50, www.ostbelgien.eu/nl

OPENBAAR VERVOER
Trein: NMBS-station Verviers of Eupen
Bus:
• TEC lijn 390 (Verviers-Rocherath) van NMBS-station Verviers tot halte Baraque Michel
• TEC lijn 394 (Eupen-Büllingen-Sankt Vith) van NMBS-station Eupen tot halte Baraque
Michel
Dienstregelingen op www.belgiantrain.be en www.infotec.be

WANDELKAART
Toeristische wandelkaart Hoge Venen, te koop in toeristische onthaalpunten of bij het NGI,
www.ngi.be
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Jan Loos
Dirk Cleiren
Patrick de Graaf
Koen De Langhe
Pieter Espeel
Eric Feyen
Jeroen Mentens
Edwig Vanhassel
Hugo Willocx
Natuurpunt

De verborgen valleien van Brabants Haspengouw

Mene-Jordaan
De uitgestrekte leemplateaus in Brabants Haspengouw zijn doorsneden met holle
wegen en smalle valleien. Hier vind je nog een landschap vol afwisseling met een
gevarieerde flora en fauna. De Mene- en Jordaanvallei in Hoegaarden, Boutersem
en Tienen is daar een mooi voorbeeld van. Ruigtes, rietvelden, natte en droge
graslanden, broekbossen en hellingbossen wisselen elkaar af. Het uitzonderlijk
mooie landschap, de uitgestrektheid en de rust maken van de Mene-Jordaan één
van de beste wandelgebieden van Vlaanderen.

De Mene- en Jordaanvallei is een diep
ingesneden vallei te midden van uitgestrekte plateaus waarop intensieve
akkerbouw bedreven wordt. Vanuit de
lucht gezien heeft ze een V-vorm, met
de omgeving van Meldert (Hoegaarden) en Honsem-Willebringen (Boutersem) als bovenloop van respectievelijk
de Mene en de Jordaan, en Hoksem
(Hoegaarden) stroomafwaarts de samenvloeiing van beide riviertjes. Het
gehucht Babelom (Hoegaarden) ligt
op een plateau in het midden van de
V. Overigens heet de Mene in haar bovenloop bij Meldert in feite nog de Molenbeek; pas vanaf de samenvloeiing
met de Jordaan wordt ze echt ‘Mene’
genoemd.

VERBORGEN VALLEIEN
De valleien van Mene en Jordaan liggen ietwat verborgen in het landschap.
Als je vanop het ene landbouwplateau
naar het andere tuurt, kijk je er zomaar
overheen, zo diep zijn ze ingesneden.
Dat het hier om een behoorlijk grote
eenheid natuur gaat, besef je pas ten
volle als je er middenin staat.
Patrijs
Foto: Hugo Willocx

Naast de eigenlijke natte valleigronden
langs de Mene en de Jordaan omvat

dit gave valleisysteem ook de hellende
flanken met droger gras- en akkerland,
enkele kleine zijvalleitjes en Willebringenbos. Het aaneengesloten natuurgebied van enkele honderden hectaren
wordt grotendeels beheerd door Natuurpunt Velpe-Mene. Bovendien sluit
de Mene- en Jordaanvallei bijna naadloos aan op twee andere grote natuurgebieden: het Meldertbos in Meldert
en het Rosdel in Nerm, allebei grondgebied Hoegaarden.
Het landschap in de Mene- en Jordaanvallei is de laatste tientallen jaren
sterk veranderd. Vroeger vond je op de
eigenlijke valleigronden uitgestrekte
hooilanden met een grote botanische
rijkdom, terwijl het akkerbouwgebied
op de valleiflanken gekenmerkt werd
door een dicht netwerk van holle wegen, graften en taluds die ook tal van
dieren en planten herbergden. De
meeste hooilanden en ook de minder
productieve gronden op de valleiflanken zijn gaandeweg door de landbouw
verlaten en doorgaans heringericht
voor de jacht. Hier en daar werden populieren geplant. Waar dat niet gebeurde, ontwikkelden zich rietruigtes en
elzenbroeken.

►
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Zicht vanop de kijktoren
Valleiflank
Foto’s: Koen De Langhe

BEHEREN OF LOSLATEN?
Nu Natuurpunt het merendeel van de
percelen in eigendom heeft verworven, is het opzet van het natuurbeheer
in de vallei tweeledig. In de buurt van
de dorpen is het beheer gericht op het
behoud en herstel van het eeuwenoud
kleinschalig cultuurlandschap. Daar
worden de oude hooilanden periodiek
gemaaid en kleine landschapselementen zoals hagen, knotwilgenrijen en
poelen in ere hersteld.

Om de spontane processen zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen, worden
een beperkt aantal paarden en runderen ingezet op een relatief grote oppervlakte. Door hun graasgedrag creëren
de grote grazers een gevarieerd landschap van pleksgewijze bos, afgewisseld met meer open vegetaties. Daarbij
zullen de vroegere perceelsgrenzen
steeds meer vervagen.

BOTANISCHE PARELS
In het centrale deel van de vallei, verder weg van de dorpen, wordt geopteerd voor een andere vorm van
natuurbeheer. Waar de meeste cultuurpopulieren gekapt zijn en de natuurlijke waterhuishouding hersteld is,
ontstaat ruimte voor spontane natuurontwikkeling. Hier vind je een mozaïek
van bosopslag, riet- en moerasruigten
en extensief begraasde graslanden.

Op de beheerde percelen met opborrelend kwelwater komen zogenaamde
dottergraslanden voor met een rijke
vegetatie van onder meer dotterbloem,
karwijselie, pluimzegge, holpijp, kleine
valeriaan, moeraszoutgras, kleine ratelaar, brede orchis, paddenrus en zeegroene zegge. Op diverse plaatsen
komt zeegroene rus algemeen voor
terwijl knolsteenbreek, grote ratelaar

►
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De valleien van Mene
en Jordaan liggen
diep verzonken in het
landschap; vanop de
akkerbouwplateaus kijk
je er zomaar overheen.
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Beemdkroon in berm
van wandelpad
Foto: Jeroen Mentens

Avontuurlijk paadje
met bloeiend zevenblad
Foto: Jeroen Mentens

Kasseiweg in de vallei
van de Molenbeek
Foto: Koen De Langhe

Grauwe gors
Foto: Dirk Cleiren

Roeken
Foto: Hugo Willocx

en gevlekte orchis beperkt blijven tot
enkele groeiplaatsen. Verder vind je
hier moerassige ruigten met riet, moerasspirea en veel moesdistel.
Daarnaast ook broekbossen en enkele
oude bossen met keverorchis, bleke
zegge, slanke sleutelbloem, bosanemoon, hemelsleutel, vogelmelk, aardbeiganzerik, speenkruid en bosviooltje.
Tot slot zijn er de drogere hooilanden
met margriet, duizendguldenkruid en
knoopkruid en de nattere variant met
pinkster- en koekoeksbloemen.

kroon en kruipend stalkruid. In één van
de beheerde akkers werd zelfs het uiterst zeldzaam klein spiegelklokje aangetroffen. Een ander akkercomplex op
de valleiflank is dan weer braak gelaten
en mee in de centrale begrazing opgenomen.
Op de hellingen komen struwelen van
slee- en meidoorn voor. In de winter
kan je op de sleedoornstruiken piepkleine eitjes van de sleedoornpage vinden, een zeldzame dagvlinder.

GOBERTANGESTEEN
Op de valleiflanken werden enkele kalkrijke akkers omgevormd tot
grasland. Ze worden jaarlijks gemaaid
en nabegraasd met vee van plaatselijke landbouwers. Hier is een kolonisatie
gaande door kandelaartje, heelblaadje,
zeegroene zegge, marjolein, beemd-

Gedurende het Tertiair - tussen 65
en 2,5 miljoen jaar geleden - werd de
streek herhaaldelijk overspoeld door
zeeën die zich telkens weer terugtrokken. Deze zeeën lieten een pakket van
afzettingen achter dat op verschillende
plaatsen in Hoegaarden en Boutersem

LANDSCHAP

aan de oppervlakte komt. De Formatie van Brussel, gelegen tussen 65 en
100 meter boven de zeespiegel, bevat
kalkhoudende zandsteenbanken die
hier ‘gobertangesteen’ genoemd worden. Hierop groeien verschillende kalkminnende planten als wilde marjolein,
kruipend stalkruid en viltroos.
Al vanaf de Middeleeuwen werd de
gobertangesteen ontgonnen in ondergrondse galerijen, om dienst te
doen als duurzaam bouwmateriaal.
Veel oude gebouwen in de streek zijn
er uit opgetrokken. Maar ook buiten de
streek was de prestigieuze witte steen
gegeerd. Bekende voorbeelden zijn
de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen, het Stadhuis en de Kathedraal
Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel,
de Lakenhalle van Ieper en de SintLeonarduskerk in Zoutleeuw. Zelfs de
ornamenten van de Waag in Amsterdam zijn van deze steen gemaakt.

OVERAL GRAFTEN
In de flanken van de vallei komen steilwanden of taluds voor die meestal de

hoogtelijnen volgen. Die zijn deels ontstaan door afgravingen van gobertangesteen of klei, maar deels ook doordat vanaf deze perceelsgrenzen op een
zodanige manier geploegd werd dat
onderaan de graft steeds opnieuw aarde werd weggeploegd en bovenaan de
graft telkens aarde werd opgehoogd.
Zo ontstonden aan weerszijden van de
graft akkers met een wat zachtere hellingsgraad, met dan wel een plots niveauverschil ter hoogte van de graft. Bij
de graft werden vaak ook stenen uit het
veld verzameld en stronken van nieuw
ontgonnen bossen gedeponeerd, waardoor de graft zich nog meer ontwikkelde tot een echt landschapselement.

EXIT WILDE HAMSTER
Het verspreidingsgebied van de wilde
hamster is beperkt tot akkergebieden
met een leembodem, geschikt voor het
bouwen van hamsterburchten. Als gevolg van de moderne landbouwmethodes en de toenemende grootschaligheid
van het cultuurlandschap is de hamster
uiterst zeldzaam geworden. Het is maar
de vraag of het tij nog te keren valt.

►
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Kievit in maïsveld
Foto: Edwig Vanhassel

Mannetje blauwe kiekendief
Foto: Eric Feyen

Gele kwikstaart
Foto: Hugo Willocx

Kerkuil
Foto: Patrick de Graaf

Hazen
Foto: Pieter Espeel

ZELDZAME GORZEN

KIEKENDIEVEN- EN HAZENSAFARI

Zaadetende vogels als geelgors en grauwe gors – maar ook ringmussen en verschillende soorten vinken – hebben het
steeds moeilijker om in het modern agrarisch cultuurlandschap voldoende voedsel te vinden en de winter door te komen.
In de omgeving van de Mene-Jordaanvallei komen ze nog voor, maar de typische akkervogels hebben het knap lastig.

In een zo open landschap als dit, kan
in de winter de blauwe kiekendief niet
ontbreken. De zacht glooiende landbouwplateaus rondom de Mene-Jordaanvallei zijn een ideaal jachtgebied
voor deze gracieuze roofvogels. Je ziet
ze regelmatig laag boven de velden
alle gewassen en perceelsgrenzen afspeuren, op zoek naar knaagdieren of
onoplettende vogels. Ook steenuil en
kerkuil laten zich relatief gemakkelijk
spotten, uiteraard pas in de schemering. Het weidse landbouwgebied is
verder de ideale plek voor een onvergetelijke hazensafari. Wil je een keer
hazen met elkaar zien boksen of aan
hoge snelheid zien rondrennen, dan
ben je hier aan het juiste adres!

De grauwe gors en de geelgors houden
van ruige bermen en verhevenheden
in het landschap die ze als uitkijk- en
zangpost gebruiken. Ideaal daarvoor
zijn struiken langs akkerranden, weipalen en hoge kruidachtige gewassen. De
beide gorzen gaan als broedvogel sterk
achteruit, gevolg van het afschaffen
en verharden van veldwegen, herbicidengebruik, overbemesting en verandering in teelt. Onder meer de opmars
van de monotone maïscultuur is nefast.
Ook andere akkervogels als patrijs,
veldleeuwerik, kievit en gele kwikstaart
delen in de klappen.

RUILVERKAVELING
Met de Ruilverkaveling Willebringen, die
nu volop in uitvoering is, gaat de situatie
er voor tal van soorten zeker niet op verbeteren. Eeuwenoude holle wegen worden verhard, landbouwpercelen worden

►
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In het kader van
de Ruilverkaveling
Willebringen worden
sommige hellinggronden
bij het natuurreservaat
gevoegd.

uitgeruild tussen gebruikers en samengevoegd tot steeds grotere lappen grond
met troosteloze monoculturen. Ruilverkaveling blijft tenslotte een instrument
ten dienste van de landbouw, waarbij natuurbehoud slechts een ondergeschikt
aandachtspunt is.

klauwier heeft al succesvol gebroed
in de nieuwe struwelen van mei- en
sleedoorn, en af en toe wordt er een
ringslang waargenomen. Op de bever is
het nog wachten, maar vroeg of laat zal
ook die de Mene-Jordaan koloniseren.

Na ruilverkaveling blijven minder perceelsgrenzen over, terwijl die vaak een
laatste toevluchtsoord zijn voor planten en dieren in een steeds grootschaliger landbouwlandschap.

Op de bijgevoegde wandelkaart vind
je de verschillende wandelmogelijkheden. De aangewezen startplaats is de
begraafplaats achter de kerk van Meldert, op het einde van de Sint-Laurentiusstraat. De enige bewegwijzerde wandeling is de Mene-Jordaanwandeling
van de provincie Vlaams-Brabant, maar
als echte natuurliefhebber wandel je
beter een variant die maximaal de agglomeraties mijdt.

WANDELAARS WELKOM!

Positief is dan weer dat in het kader van
de ruilverkaveling minder productieve
landbouwgronden worden afgestoten
richting natuur. Doorgaans gaat het dan
om percelen met een hoge hellingsgraad of een stenige ondergrond. Die
liggen op de valleiflanken, grenzen vaak
al aan het natuurgebied en kunnen er
makkelijk bij aangehecht worden.

DAS EN GRAUWE KLAUWIER
Terwijl de hamster het loodje legt en de
meeste akkervogels het steeds moeilijker krijgen, zijn er vanuit een andere
hoek ook hoopvolle signalen. De das
heeft zich opnieuw gevestigd in de
onmiddellijke omgeving van de Mene-Jordaanvallei, de zeldzame grauwe

We willen je aanbevelen om in de vallei
van de Molenbeek, iets meer dan een
kilometer na de start, het kleine paadje
door het bos te ontdekken dat parallel
loopt met de bewegwijzerde route. Het
start aan een klaphekje, op een splitsing in het bos ga je vervolgens rechts,
en bij het volgende klaphekje kom je
vanzelf weer op het parcours. Het is
veel avontuurlijker dan het toeristisch
wandelpad, en in de lente pik je flink
wat voorjaarsflora mee.

LANDSCHAP

Als je Hoksem binnenwandelt, duik je
na de eerste huizen in de Bronstraat
een smal steegje in, tussen huisnummers 27A en 27. Maar je kan Hoksem
ook helemaal vermijden door al eerder
een shortcut te nemen in een laagstamboomgaard, kort voor je bij de uitkijktoren van de provincie Vlaams-Brabant komt.
Ter hoogte van Willebringen kan je de
bewegwijzerde route naar Babelom
volgen, maar je kan ook een extra lus
maken doorheen de Jordaanvallei, via
de Domstraat en de Doornstraat. Volg
daarvoor de wit-rode verfmarkeringen
van GR 128, de Vlaanderenroute. Je verlaat de GR ter hoogte van Doornstraat
8. Tussen huisnummers 8 en 4 sla je een
veldweg in richting Babelom. In Babelom kan je dan de bewegwijzerde Mene-Jordaanwandeling terug oppikken.
Vanaf Babelom wandel je niet langer
door natuur, maar door een agrarisch
landschap met mooie vergezichten en
langs de uitlopers van de agglomeratie
van Meldert.

EEN STUKJE FOLKLORE
Let – voor je in Meldert Café Odette
binnenstapt en je helemaal overgeeft
aan de dorpssfeer – nog even op de

mooie Sint-Ermelindiskerk en de erachter gelegen Sint-Ermelindiskapel. Volgens de overlevering werd de heilige
Ermelindis in de 6de eeuw geboren in
Lovenjoel (Bierbeek) en stamde zij uit
een adellijke familie. Op jonge leeftijd
wist ze al dat ze haar leven ten dienste
wilde stellen van God. Daarom wees ze
het adellijke huwelijk dat haar ouders
voor haar regelden kordaat af. Haar
vader stelde haar daarna een woning
ter beschikking in Bevekom, waar ze
als kluizenares in afzondering leefde
en dagelijks ging bidden in de plaatselijke kapel. Toch werden twee jongemannen verliefd op haar. Toen die
haar op een nacht wilden overmeesteren en ontmaagden, werd ze vooraf
gewaarschuwd door een engel en kon
ze vluchten. Ermelindis vestigde zich
daarna in Meldert. Na een godsvruchtig leven van vasten en gebed stierf ze
in eenzaamheid op 47-jarige leeftijd.
Het graf van Ermelindis groeide uit tot
een bedevaartsoord. Haar relikwieën worden nog steeds bewaard in de
kerk van Meldert. Nog elk jaar wordt in
Meldert een Sint-Ermelindisprocessie
gehouden, op Pinkstermaandag, als
onderdeel van het kermisweekend. L

Panorama vallei van de Menebeek
Foto: Jeroen Mentens
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Op stap!
Mene- en Jordaanvallei

E40

START
Parking bij begraafplaats op het doodlopend einde van de SintLaurentiusstraat, BE-3320 Meldert, deelgemeente van Hoegaarden.
Te bereiken vanaf uitrit 24 (Boutersem/Beauvechain) of uitrit 25
(Tienen/Hoegaarden) op de E40 Brussel-Luik.

Hoksem

AFSTANDEN

Bron

st r a

• 9 km – Mene-Jordaanwandeling – zeshoekige wegwijzerborden met
rode opdruk
• 9,7 km – Mene-Jordaanwandeling, variant Landschap vzw; de aanbevolen afwijkingen van de vorige route zijn niet bewegwijzerd op het
terrein, enkel in paars aangeduid op de kaart
• 6,7 km – Mene-Jordaanwandeling, korte variant; de shortcut is niet bewegwijzerd op het terrein, enkel in oranje aangeduid op de kaart
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TOEGANKELIJKHEID

Mene-Jordaanwandeling 9 km

Stevig schoeisel aanbevolen. Onverharde wegen en paden in glooiend
landschap, grotendeels geschikt voor kinderwagens met grote wielen.
Aangelijnde honden welkom, uitgezonderd op het avontuurlijk pad in het
bos binnen het begrazingsraster.

m 2 km
Meldertboswandeling
u te

PERSONEN MET EEN HANDICAP

Variant (aanbevolen)

De wandeltrajecten zijn niet geschikt voor rolstoelen.

Ha

Start

HORECAZAKEN

Molen

Café en restaurant in Meldert en in Hoksem. Niet in Willebringen en
Babelom.

Grasland
Sint-Katarina-Houtem

OPENBAAR VERVOER

Bos
Haut
em

• Trein: NMBS-station Leuven (of Tienen)
• Bus: De Lijn – lijn 6 (Wijgmaal-Leuven-Hoegaarden) van station Leuven
Tiens
estra tot halte Meldert Sint-Ermelindiskerk. Alleen op weekdagen.
at
• Bus: De Lijn – belbus 713 (Tienen / Hoegaarden / Boutersem) van
station Tienen tot halte Meldert Sint-Ermelindiskerk. Reserveren via
+32(0)16-31 37 00

Akker
Water

m
ute
Ha

Bebouwing
Kouterhof

0
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500

Kaute
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750

1000m

TOPOGRAFISCHE KAART
BrouwKaart
erij 32/7N van het NGI, te koop op www.ngi.be
t
JOUW STEUN
aa VOOR DIT NATUURGEBIED
str

er

Diefpedeke

Aalst

lv BE56 2930 2120 7588 (BIC = GEBABEBB) van Natuurpunt, met
Rekening
Ka
vermelding ‘project 3997, Velpe-Mene’. Voor giften vanaf 40 euro wordt een
fiscaal attest afgeleverd.
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OOG IN OOG
tekst
foto’s

Aagje De Doncker
Roger Herman

Natuurfotograaf Roger Herman
& de wolf van de Hoge Venen
Januari 2018. Groot nieuws want de
wolf is in Vlaanderen terug van twee
eeuwen weggeweest. Ondertussen
hebben Naya en August het zo naar
hun zin in Limburg dat natuurliefhebbers hopen op wolvenwelpjes... Ook
Wallonië deelt inmiddels in de wolvenvreugde. In juni vorig jaar werd immers de aanwezigheid van een wolf op
de Hoge Venen bevestigd. Na talloze
waarnemingen legden enkele cameravallen de wolf vast. DNA-onderzoek
leert dat de roots van de jonge, mannelijke wolf in Duitsland liggen, vanwaar
hij afzakte naar de Hoge Venen om er
te wachten op een partner.
Sinds de wolf door het meest robuuste
natuurgebied van de Benelux dwaalt,
koesteren natuurfotografen de droom
het dier te kunnen fotograferen. In de

70 000 hectare tellende Hoge Venen
is het evenwel zoeken naar een speld
in een hooiberg. Alleen buitengewoon
veel geluk brengt je in de buurt van de
wolf…
Woensdag 13 februari 2019, enkele
minuten na zonsopgang. ‘Het was een
uitzonderlijk mooie ochtend op de
Hoge Venen’, vertelt de bijna 80-jarige
natuurfotograaf Roger Herman. De natuurliefhebber en vrijwilliger van het
Waalse Département de l’Étude du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA) kent
de Hoge Venen als zijn broekzak. Al
ruim vijftig jaar lang tref je hem twee
tot drie keer per week in het uitgestrekte gebied om er tellingen te doen van
de grote zoogdieren. In het hart van de
Hoge Venen, mijlenver verwijderd van
de grote wegen, bewonderde hij die
dag een groepje edelherthindes. ‘In het
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prachtige ochtendlicht kon ik van heel
dichtbij enkele hindes fotograferen die
voor mijn neus passeerden. Ik was zo
gelukkig, mijn dag kon niet meer stuk!
Nog aan het nagenieten van dit unieke moment, zag ik ineens dat er vanuit
een greppel iets naderde. Misschien
een hinde die niet kon volgen? Ook een
vos kwam even in mij op omwille van
de gelijkende kleur. Maar het dier was
echt wel te groot om een vos te kunnen zijn. Pas toen het uit de greppel
sprong en plots op honderd meter van
mij stond, herkende ik meteen de wolf.
Ik stond als aan de grond genageld. We
hadden al zoveel wolvensporen gevonden dat ik wel ergens in mijn achterhoofd er rekening mee hield dat we
de wolf op een dag misschien wel eens
zouden zien. Meer net die ene ochtend
ging de wolf nog geen moment door
mijn gedachten’.
‘Hoewel totaal verbijsterd, kon ik gelukkig rekenen op mijn reflexen als natuurfotograaf: ik bleef doodstil staan
om de wolf niet weg te jagen. Ik droeg
geen camouflagekleding, had zelfs niet
de kans om te gaan zitten, liggen of me
te verstoppen. Gelukkig zat de wind
goed en kwam de zon pal achter mij
op, waardoor de wolf mogelijk verblind
werd door de zon.

Het was al snel duidelijk dat de wolf het
spoor van de hindes volgde, want hij liep
rustig in de richting waar ze even voordien
verdwenen waren. Zo naderde de wolf tot
op dertig meter van mij, tot hij zich ineens
leek te realiseren dat er iets niet klopte…
Twintig seconden lang keken we elkaar
aan. Ik bleef stokstijf staan, terwijl ik rustig
bleef fotograferen. Heeft hij me gezien? Ik
kan het echt niet zeggen.
Toen hij besloot zijn weg te vervolgen, liep hij me langzaam en
rustig voorbij om te verdwijnen
in de richting van de hindes. Het
was een onvoorstelbaar moment
dat in totaal ongeveer 2,5 minuten
duurde. Dat mag niet veel lijken, het
is toch bijzonder lang als je al die tijd
een wolf mag bewonderen’.
Samen met de resultaten van het
DNA-onderzoek leveren de beelden van
Roger het ultieme bewijs van de ‘wolf
van de Hoge Venen’ die zo lang onder de
radar kon blijven. Roger hoopt dat er snel
een wolvin volgt en dat er een paartje ontstaat. Intussen blijft hij nagenieten van zijn
onwaarschijnlijke ontmoeting. ‘Bijna vijftig
jaar ben ik al actief als vrijwilliger. Iedereen
beschouwt de ontmoeting dan ook als een
bekroning van mijn carrière. Ik ben echt
héél gelukkig met dit magnifieke cadeau
van de natuur’. L
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Eindeloos struinen door robuuste grensnatuur
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Leenderbos & Groote Heide
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Staatsbosbeheer

Grensgebieden hebben wel vaker een voetje voor op andere natuurgebieden. Een
wel heel mooi voorbeeld zijn de 2 400 hectare bos, heide, zandverstuivingen, vennen en beekdalen van het Leenderbos en De Groote Heide tussen Valkenswaard
(NL) en Hamont-Achel (B). Weg van de bewoonde wereld kan je hier nog écht
verdwalen. Geniet van de adembenemende vergezichten en de eindeloze stilte.
Vanop de uitkijktoren heb je een prachtig uitzicht op de meanderende Tongelreep,
de vennen in de heide en de runderen in het begrazingsgebied.

Het Leenderbos en De Goote Heide maken deel uit van een uitgestrekt natuurgebied op een aaneengesloten zandrug tussen Eindhoven en de Belgische
grensgemeente Hamont-Achel. In het
noorden wordt het Leenderbos slechts
door de N396 – de Valkenswaardseweg
tussen Leende en Valkenswaard – gescheiden van het natuurgebied Valkenhorst, 700 hectare groot en beroemd
om zijn oude visvijvers. De aantallen
en soorten moerasvogels die daar
broeden zijn on-Nederlands, maar dit
gebied bewaren we voor een volgend
nummer van LANDSCHAP.
In het westen wordt het complex Leenderbos-Groote Heide begrensd door het
riviertje de Tongelreep, in het oosten door
het dorp Leenderstrijp en het dal van de
Strijper Aa. De ligging van een hoge zandrug tussen twee beekdalen zorgt voor zones met uittredende kwel – opborrelend
grondwater – in de beide beekvalleien.
Aan de zuidkant reikt De Groote Heide tot
aan de landsgrens en de trappistenabdij
van de Achelse Kluis. Oostelijk sluit het
Soerendonks Goor op De Groote Heide
aan en in België ligt aansluitend ook nog
de Beverbeekse Heide.
Het geheel is bijzonder gevarieerd. Dat
uit zich onder meer in een rijke avifauna.

Onder de bijzondere broedvogels vermelden we nachtzwaluw, raaf, wespendief, ijsvogel en roerdomp. Verder
wordt het natuurgebied bevolkt door
reeën, vossen, wilde zwijnen, hazen en
konijnen.

VAN POOLVLAKTE
OVER OERBOS NAAR HEIDE
Het Leenderbos ligt op een dekzandrug
die tevoorschijn is gekomen na het terugtrekken van de landijskap uit de
laatste ijstijd. De arctische wind zorgde
voor de vorming van stuifduinen. Onder De Groote Heide in het zuiden zitten ondoorlatende leemlagen en oerbanken. In het gebied zijn belangrijke
archeologische vondsten gedaan uit
de prehistorie. Rendierjagers lieten er
omstreeks 11 000 voor Christus speerpunten achter.
Daarna evolueerde dit gebied naar een
dicht bos, maar al in de late Steen- en
de Bronstijd – tussen 11 000 en 800
voor Christus – werden stukken bos gekapt om er landbouwgrond van te maken. Zodra de bodem uitgeput was aan
voedingsstoffen, ontstonden op die
plek heideachtige vegetaties en werd
elders weer nieuw bos gekapt of platgebrand om er akker- of weidegrond
van te maken.

►
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Galberg
Foto: Marijn Heuts
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Hasselsvennen
Galberg
Hasselsvennen
Foto’s: Marijn Heuts

Aan het eind van de middeleeuwen was
de voormalige poolvlakte toch nog begroeid met ‘ontallijcke eijcken bij manieren oft eenen bosch zoo verre men zien
mach’. Ook was er een ‘menichte van
berckenboome int sant achter Strijpe’.
Door de groeiende behoefte aan landbouwgrond en de explosieve scheepsbouw in de gouden eeuw was het gauw
gedaan met het oorspronkelijk oerwoud in onze streken.
Overal maakte het bos plaats voor heide, waarop de inwoners van de omliggende dorpen hun vee lieten grazen.
Later verdween op veel plaatsen ook
de heide als gevolg van overbegrazing. Door de roofbouw kreeg de wind
vrij spel en overal ontstonden nieuwe
zandverstuivingen. De heuvels en laagten die toen gevormd zijn, herken je
vandaag nog in het landschap.
In de uitgestrekte heidevelden en stuifzandvlaktes lag hier en daar een kampke, een zelfvoorzienende keuterboer
langs een kronkelige veldweg. De kleine akkertjes waren omringd met houtwallen, als bescherming tegen wind,
stuivend zand, wild en loslopend vee.

BEBOSSING ALS WERKVERSCHAFFING
In de 19de eeuw werd begonnen met het
in cultuur brengen van de woeste heide
om de groeiende bevolking te voeden.
Tegelijk bracht de industriële revolutie
een groeiende behoefte aan steenkool
met zich mee, met mijnbouw en een explosieve vraag naar stuthout als gevolg.
Tijdens de crisisjaren 1930 die de Tweede Wereldoorlog voorafgingen, werd

Staatsbosbeheer eigenaar van het gebied en was de woeste grond het decor
voor een groot werkverschaffingsproject. Een leger van ‘spaaiers’, meestal
werkloze textielarbeiders en sigarenmakers, spitten de grond tot 70 cm diep
om en plantten er jonge naaldboompjes: grove dennen die later zouden
dienst doen als stuthout in de steenkoolmijnen, en douglassparren voor
de houtverwerkende industrie. Het
bestaande patroon van kronkelende
veldwegen werd daarbij gehandhaafd.
Het geeft het Leenderbos vandaag een
minder stijve aanblik dan andere bossen uit die tijd, die vaak in een strak
dambordpatroon zijn aangelegd.
Het Leenderbos is één van de eerste
bossen die bewust zo zijn aangelegd
dat het later ook een aantrekkelijk recreatiegebied zou worden. Bij de bebossing werd dus al rekening gehouden
met de toekomstige belevingswaarde
van het bos. Niet alleen het slingerende veldwegenpatroon werd behouden,
ook een aantal vennen met aangrenzend heidegebied werden gespaard
voor het landschappelijk effect. Onder
meer de Galberg, de Hasselsvennen,
het Klein Hasselsven en het Dorven
werden onbebost gelaten. De Tweede
Wereldoorlog maakte een einde aan de
beplantingsklus, waardoor De Groote
Heide in het zuiden, langs de grens met
België, helemaal gespaard bleef.

NIEUWE TIJDEN
Hoewel het Leenderbos jaarlijks nog
zo’n 6 000 kuub hout oplevert, is de
houtproductie er inmiddels ondergeschikt aan de natuur- en recreatie-
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waarde. In het gebied loopt een heel
netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden. De Kluizerweg, die van noord naar
zuid door het hele gebied loopt, is een
smalle asfaltweg die ooit voor auto’s
was bedoeld, maar die vanwege het
streven naar een stiltegebied herleid is
tot een rustige fietsroute.
De bossen worden door ingrepen van
Staatsbosbeheer steeds gevarieerder
en daardoor ook aantrekkelijker, zowel
voor bezoekers als voor flora en fauna.
De heidevelden worden uitgebreid en
onderling verbonden met corridors die
cruciaal zijn voor de migratie van reptielen en insecten.

GEKLEURDE PAALTJES,
KNOOPPUNTEN OF KAARTLEZEN?
De recreatiemogelijkheden in Leenderbos-Groote Heide zijn haast onbeperkt.
Wat wandelen betreft, heb je de keuze
uit verschillende kortere lussen tot 7,5
km, op het terrein bewegwijzerd met
gekleurde paaltjes, of de niet-bewegwijzerde ‘zwerfroute’ van Staatsbosbeheer die op de grote kaart is afgebeeld.

Om de kaart niet te druk te maken, zijn
de kortere, bewegwijzerde paden daar
weggelaten.

Tongelreep
Foto: Marijn Heuts

Kraanvogels

De zwerfroute die Staatsbosbeheer
voor jou heeft uitgezet, leidt je door de
mooiste en meest bijzondere delen van
het Leenderbos. Ze is 25 km lang, maar
met een minimum aan kaartlezersvaardigheden kan je ze naar hartenlust zelf
inkorten. Een hele of halve dagtocht
die je de Kempen laat beleven in al zijn
facetten!

Foto: Chris Coeckelbergh

Geoorde fuut
Foto: Jo Verboven

Veel handiger nog dan de niet-bewegwijzerde zwerfroute, zijn de knooppunten van het Wandelroutenetwerk Brabant Zuidoost. De knooppuntenroute
van 24,4 km uit de rubriek ‘Op stap’ benadert zo goed mogelijk de zwerfroute, maar het verschil is dat deze wél bewegwijzerd is dankzij het systeem van
de knooppunten.

ZWERFROUTE
Als je de zwerfroute volgt, kom je
langs een aantal kenmerkende plekken in het Leenderbos, die tevens als

►
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Grote grazers zijn een
cruciaal onderdeel van
de natuur en een zegen
voor de biodiversiteit.

herkenningspunt dienen. Je kan de
wandeling op twee plaatsten starten:
op de parkeerplaats aan de Valkenswaardseweg of bij de Achelse Kluis. De
routebeschrijving hieronder start op de
parking Leenderbos langs de Valkenswaardseweg.

BETAALKEET

1

Vanaf de parkeerplaats en knooppunt
26 volg je naar knooppunt 45. Al meteen kom je bij een houten gebouwtje
in het bos. In deze keet, opgetrokken
in 1932, kregen de arbeiders van het
werkverschaffingsproject aan het einde van de week hun loon uitbetaald. De
Directiekeet is nu een Rijksmonument.

HISTORISCHE VISVIJVERS

2

Nog voor je knooppunt 45 bereikt, kom
je bij de voormalige visvijvers. Jarenlang werden hier vissen gekweekt om
ze vervolgens uit te zetten in rivieren
en beken. Door de verbeterde visstand
is dit niet meer nodig. Bij piekdebieten
in de Tongelreep vangen de vijvers het
‘teveel’ aan water op, zodat Valkenswaard droge voeten houdt. Vanuit de

observatiehut kan je de watervogels
bekijken zonder ze te verstoren.
Bij knooppunt 45 kan je twee kanten
uit. Je kan hier langs beide kanten om
de visvijvers heen lopen. Volg zowel
links- als rechtsom de rode paaltjes.
Loop je rechtsom rond de vijvers, langs
de westkant, dan volg je de meanderende Tongelreep en kom je via knooppunten 17 en 8 uiteindelijk bij knooppunt 3 aan de Drie Bruggen.
Als je linksom gaat, langs de oostkant,
loop je via knooppunt 23 tot knooppunt 44. Je komt dan niet langs de Drie
Bruggen maar je geniet onderweg wel
van enkele hele mooie vennetjes. Voor
de routebeschrijving sla je dan het volgende titeltje over.

DE DRIE BRUGGEN

3

Eeuwenlang heeft de Tongelreep een
belangrijke functie vervuld voor de
landbouw. Met het water legde men
zogenaamde vloeiweiden aan om de
opbrengst van het land te vergroten.
Toen er steeds meer overlast kwam van
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overstromingen, zijn delen van de Tongelreep ingedijkt en rechtgetrokken.
In 2007 is dit gebied in ere hersteld en
heeft de Tongelreep haar oude loop
teruggekregen; nu slingert het water
als voorheen door het landschap. De
ijsvogel voelt zich hier prima thuis. Het
is de moeite waard om een rondje om
de vistrap en de stuw te lopen. Vervolg
vanaf de Drie Bruggen naar knooppunt
20 en vervolgens knooppunt 44.

HET LAAGVELD

4

Vanaf knooppunt 44 vorder je naar
43. Schrik niet als je plotseling Schotse hooglanders tegen het lijf loopt.
Deze imposante dieren zorgen voor
de begrazing. Door verdroging zijn
veel plantensoorten in de loop van de
tijd verdwenen. Dankzij verschillende
ingrepen in dit Laagveld is de grondwaterstand nu weer hoger. Bijzondere
planten als klokjesgentiaan, snavelbies
en de vleesetende zonnedauw zijn inmiddels terug van weggeweest. Na
knooppunt 43 ga je op zoek naar 42, en
vervolgens naar 41.

HASSELSVENNEN

5

Schotse hooglanders

Je komt nu bij de Hasselsvennen. Tot
1925 werden hier slechtvalken gevangen. Gelegen op de rand van de toenmalige heide én op de trekroute van
slechtvalken, was Strijp, samen met
Leende en Valkenswaard, de uitvalsbasis voor talrijke valkeniers. Vanaf
de 17de eeuw vingen zij valken op de
heide, met name bij de Klotvennen en
de Hasselsvennen waar goede legges –
vangstplekken – ingericht konden worden. De valken werden afgericht voor
de jacht en ‘van de vuist gedaan’ aan
vorstenhoven in heel Europa. Goed afgerichte valken brachten enorme sommen op, waarmee de valkerij een flinke
bron van inkomsten én aanzien vormde. Niet alleen de valken, ook de valkeniers gingen tegen flinke ‘transfersommen’ van hof naar hof. Het bracht
welvaart in de van oorsprong armetierige dorpen rondom het Leenderbos.
In 1938 werd in Nederland een verbod
op de valkenvangst ingesteld. Later
werd de vangst in de hele Europese
Unie verboden. Op de grens van bos en

Foto: Marijn Heuts

Gentiaanblauwtjes op klokjesgentiaan
Foto: Danny Laps

Kleine zonnedauw
Foto: Wim Dirckx
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Kraanvogel
Foto: Sylvia Adams

heide werd nog een zogeheten tobhut
nagebouwd, zoals die in gebruik was
ten behoeve van de valkenvangst.
Na knooppunt 41 volg je 40 en vervolgens 69.

DE GROOTE HEIDE

7

Bij de oranje paal met nummer 2300 –
hier loopt een industriële pijpleiding
van Rotterdam naar Sittard – kom je
bij De Groote Heide. Kies hier zelf jouw
route naar de Sint-Benedictusabdij in
Achel (B), beter bekend als de Achelse
Kluis. In de verte zie je de torens van de
abdij al. Je hebt dus een prima baken
en je kan hier moeilijk verkeerd lopen.
Je kan naar de Tongelreep en knooppunt 76 wandelen en de kronkelende
beek stroomopwaarts volgen door haar
prachtige vallei tot aan knooppunt 71,
om dan de abdij te bereiken bij knooppunt 68. Of je kan kiezen voor de paars
bewegwijzerde route over De Groote
Heide, waarbij je vanaf knooppunt 69
meteen al 68 gaat volgen.
Op De Groote Heide wandel je langs de
voormalige landbouwgronden van de
abdij. In voor- en najaar heb je altijd een
kans om hier kraanvogels te zien; op hun
trektocht naar Frankrijk of Spanje heen en
terug houden deze grote, sierlijke vogels
soms een pitstop op De Groote Heide. Het
liefst overnachten ze met de poten in het
water, veilig voor de meeste predatoren.
Op De Groote Heide loopt een paars
bewegwijzerd boswachterspad ‘Klooster en Heide’ van 7,5 km; als je dat helemaal volgt, loop je ook tussen het
Groot en het Klein Kraanven door. De
zwerfroute die hier beschreven wordt,
komt echter niet langs de Kraanvennen
en doet vooral de randzones van De
Groote Heide aan.

DE ACHELSE KLUIS

8

Hier, halverwege de zwerfroute, vind
je een mooie gelegenheid om even te
rusten. De Achelse Kluis heet jou welkom als bezoeker en schenkt onder
meer zelf gebrouwen trappist.

Het gebied rond de Achelse Kluis kent
een lange religieuze traditie. Al in 1656
werd in deze omgeving een grenskapel gebouwd. Het was de natijd van
de godsdienstoorlogen. In de periode dat het katholicisme in Nederland
verboden was, van 1648 tot omstreeks
1672, konden Nederlandse katholieken
alleen op Belgisch grondgebied hun
erediensten houden.
In 1686 stichtte Petrus van Eijnatten uit
Eindhoven op deze plek een gemeenschap van kluizenaars. Sinds die tijd
is de Achelse Kluis een centrum van
gebed en beschouwing. Deze traditie
werd slechts onderbroken door de verdrijving van de broeders uit hun klooster door de Franse Revolutie. Maar in
1846 werd ze weer voortgezet door de
trappistenmonniken van de abdij van
Westmalle, die hier een priorij stichtten
om in de geest van de Cisterciënzerorde
een leven te leiden van gebed, arbeid en
studie. In 1871 werd de priorij tot abdij
verheven en heette sindsdien Sint-Benedictusabdij, of voluit eigenlijk Abdij
Onze-Lieve-Vrouw-van-La-Trappe-vande-Heilige-Benedictus. Het oudste gedeelte van de abdij ligt in België.
Woeste gronden rondom de abdij werden ontgonnen, landbouw en veeteelt
kwamen tot grote bloei. De nieuwe gemeenschap groeide gestaag en stichtte
op haar beurt dochterhuizen in Echt en
Diepenveen in Nederland, in Rochefort
in België en in Kasanza in de Democratische Republiek Congo.

DODENDRAAD
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd
de grens tussen door Duitsland bezet
België en neutraal Nederland dwars
door de abdij afgebakend. Langs de
grens kwam een 332 km lange draadversperring die onder hoogspanning
stond. De ‘dodendraad’ moest verhinderen dat burgers, ‘oorlogsvrijwilligers’
en Duitse deserteurs België ontvluchtten. Hiervoor werd een deel van de abdij afgebroken. De muur is daarna hersteld, maar er zijn nog sporen van de
beschadiging te zien.
►
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Slechtvalk
Foto: Hugo Willocx

Schapen op de Hasselsvennen
Foto: Marijn Heuts

Na de Tweede Wereldoorlog werd gestart met de bouw van een nieuwe
abdij. Slechts twee van de vier geplande vleugels werden gerealiseerd. De
gemeenschap telde toen om en bij de
honderd monniken. Ze speelden jarenlang een voortrekkersrol op het gebied
van landbouw en veeteelt en oefenden
allerlei ambachten uit, waaronder bakker, kaasmaker, meubelmaker, drukker
en koperslager.
In 1989 werd het grootste deel van de
landbouwgronden als natuur- en recreatiegebied verkocht aan het Nederlandse Staatsbosbeheer en het Vlaams
Gewest.
Vanwege het teruglopende aantal
monniken werd in 2011 besloten dat
de Achelse Kluis niet langer een zelfstandige abdij zou zijn, maar opnieuw
een bijhuis van de abdij van Westmalle.
In 2018 heeft de uit Brazilië afkomstige
christelijke leefgemeenschap Fazenda
da Esperança – boerderij van de hoop

– haar intrek genomen in de Achelse
Kluis. Monniken zijn er nu niet meer. De
nieuwe gemeenschap is voor haar inkomsten aangewezen op handelsactiviteiten, waaronder de verkoop van zelf
gebrouwen trappistenbier onder het
merk Achel. De brasserie is gevestigd in
de voormalige stallen en biedt uitzicht
op de brouwketels van de brouwerij.

DUBBELE GRENSPAAL

9

Vanaf het klooster en knooppunt 68
volg je eerst naar knooppunt 70 en dan
80. Je loopt nu langs de rijksgrens, met
België rechts en Nederland links. Je
komt langs grenspalen 177 en 176. Bij
de laatste staat ook een oude gemeentelijke grenspaal uit 1765, vandaar dat
deze plek Dubbele Grenspaal wordt
genoemd. Na knooppunt 80 volg je 89.
Links van je ligt het stuifzandgebied
van De Groote Heide.
Vanaf hier zal de knooppuntenwandeling niet meer zo mooi samenvallen
met de niet-bewegwijzerde zwerfrou-
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te. Volg je de knooppunten, dan zal de
opeenvolging 89-57-5-58-51 jou alvast
feilloos tot bij het Klein Hasselsven
brengen, waar straks ook de zwerfroute
weer passeert.

Soerendonkse Goor terug, maar nu in
het terrein waar de pony’s lopen. Loop
door tot je weer bij ANWB-paddenstoel
21488 komt, waar je jouw oorspronkelijke route vervolgt.

HET SOERENDONKSE GOOR

KEMPISCHE HEIDESCHAPEN

10

Volg je de zwerfroute, steek dan bij ANWBpaddenstoel 21488 de Kluisweg en het
fietspad over en loop verder over het
pad richting de schaapskooi. Heb je
nog goede benen, dan is een extra lus
naar het Soerendonkse Goor de moeite
waard. Je volgt hiervoor het zandpad
met gravel fietspad richting Soerendonk. Rechts grazen IJslandse pony’s.
Na ongeveer een kilometer kom je bij
een moerassig en vogelrijk gebied. Aan
de rand van het water staat een vogelkijkhut. Onder meer de roerdomp komt
hier voor. Als je niet dezelfde weg terug
wil lopen, kan je vanaf de vogelkijkhut
doorlopen richting Soerendonk. Hou
bij het fietspad rechts aan tot je bij een
doorgang rechts het heidegebied in
kunt. Daar loop je evenwijdig aan het

Kempische heideschapen
begrazen de heide zoals
eeuwen geleden. Gelukkig
is de valkenvangst wél
definitief verleden tijd.

11

Op de heide grazen zo’n driehonderd
Kempische heideschapen. De herder
en zijn hond struinen met de kudde
het hele heidegebied af. ‘s Avonds worden de schapen ondergebracht in de
schaapskooi.
Je loopt langs de schaapskooi en volgt
rechtdoor het zandpad. Rechts in de
bocht zie je een oude gemeentelijke
grenspaal. Loop langs de weilanden en
akkers en sla aan het einde rechtsaf. Hou
bij de oranje paal met nummer 2240
links aan langs de rand van het bos en
loop door tot oranje paal 2260. Ga hier
rechts verder langs het bos en de akkers.
Wil je eerst even uitrusten, loop dan bij
oranje paal 2260 even links richting de
heide, waar je na 100 meter een bankje
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vindt. Hier kan je in alle rust de heide
overzien. Daarna terug naar paal 2260
en vervolgen zoals hoger beschreven.

erboven omhoog. Het resultaat was een
met grond bedekte ijsbult, een ‘pingo’,
wat Eskimotaal is voor heuvel.

KLEIN HASSELSVEN

PINGO WORDT PINGORUÏNE

12

Loop rechtdoor totdat je in de tweede
scherpe bocht een bruin bordje met
daarop ‘brandweer nr. 17’ ziet. Ga hier
links en steek het verharde fietspad –
het Kluizerpad – over. Hou schuin rechts
aan. Je komt nu bij het Klein Hasselsven. Wie de knooppuntenroute gevolgd
heeft, komt tussen knooppunten 58 en
51 eveneens langs het Klein Hasselsven.
Het Klein Hasselsven is een heel bijzonder ringvormig ven, een overblijfsel uit
de laatste ijstijd. Tot ongeveer 11 500 jaar
geleden hadden onze streken een poolklimaat. De bodem was tot wel 50 meter
diepte permanent bevroren. Onder de
zogenaamde ‘permafrost’ bevond zich
grondwater, dat via scheuren in de permafrost naar boven werd gestuwd. In die
dikke laag bevroren bodem bevroor ook
het opkomende water en vormde een
ijslens. Deze steeds maar groeiende ondergrondse bult van ijs drukte de bodem

Met het toenemen van de temperatuur
op het einde van de ijstijd ontdooide de
bovenlaag van de permafrost en gleed
de ontdooide grond langs de zijkant van
de ijsbult naar beneden, om daar een
ringvormige aarden wal te vormen. Zodra ook de ijslens zelf ontdooide, liet die
binnen de aarden wal een diepe kuil achter, gevuld met water. In zo’n pingoruïne
ontstonden ideale omstandigheden voor
veenvorming. In de kuil groeide als snel
veenmos, dat zich eeuwenlang ontwikkelde aan een tempo van 1 mm nieuw
frisgroen mos per jaar aan de top van de
veenmosplantjes. Elk jaar stierf onderaan
het nog levende veenmospakket ook 1
mm veenmos af. Het afgestorven veenmos stapelde zich door de eeuwen heen
op tot dikke pakketten turf.
In deze pingo staat nog water, maar de
planten doen hun best om daar een einde aan te maken. Verlanding heet zoiets.
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Klein Hasselsven
Foto: Marijn Heuts

Mannetje krakeend
Foto: Hugo Willocx

Voorlopig voelen waterlelies, biezen en
amfibieën zich hier nog goed thuis.
Knooppuntenwandelaars volgen vanaf
hier 51-4-27-26 naar de startplaats.

DUITSE RADARPOST
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– tweederde van het origineel – aan de
rand van het Leenderbos te herbouwen. Hiervoor gebruikt hij originele
materialen en gereedschappen, zoals
ze in de tijd van de originele molen ook
gebruikt werden. Met een eenvoudig
hijswerktuig en een flinke dosis inzicht
heeft hij zijn levenswerk inmiddels
maalvaardig gekregen.

Loop je de zwerfroute, hou dan bij het
ven rechts aan, ga bij het brede zandpad weer rechts en neem dan de eerste
weg links. Als je dit kiezelpad volgt, zie
je verspreid over het terrein oude funderingen en muren. Dit zijn restanten
van een radarpost die in de Tweede
Wereldoorlog door Duitse soldaten
werd gebouwd en bemand. Ook het
kiezelpad werd door de Duitsers aangelegd. De half ondergrondse bunker
die je ziet, wordt tegenwoordig bewoond door vleermuizen, onder andere grootoorvleermuizen.

Vervolg de route en ga bij ANWB-paddenstoel 23832 rechtdoor. Je loopt nu
via een zandpad de Molenheide op. Je
ziet hier oude kampkes, sommige gerestaureerd, andere nauwelijks nog herkenbaar. Bij de splitsing ga je rechts. Je
loopt door een bos met veel eiken. De
schors van deze eiken gebruikte men
vroeger om leer te looien. Hier is ook
een oude zandverstuiving blootgelegd.

LEVENSWERK

LAATSTE LOODJES
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Loop het kiezelpad af en blijf rechtdoor
lopen tot een houten slagboom. Je komt
nu op het Strijperpad. Als je hier een
klein stukje van de route afwijkt en naar
rechts loopt, kom je bij het levenswerk
van één van de inwoners van Leende.
Op de Molenheide stond vroeger de
Heimolen. De standerdmolen maalde
vanaf 1754 meel op het hoogste stuifduin, maar raakte later in verval. Terwijl
in de jaren 1930 de spaaiers rondom de
bossen plantten, werd tegelijk ook de
molen gerestaureerd. Maar in het najaar van 1940 was het alsnog gedaan
met de korenmolen. Tijdens een zware
novemberstorm brak de as en viel het
wiekenkruis. De molen moest uiteindelijk worden afgebroken. Sinds 1987 is
een inwoner van Leende bezig om de
standerdmolen op iets kleinere schaal

ZANDVERSTUIVING

15

16

Vanaf de Molenheide probeer je de route
op de kaart te volgen, of je pikt ergens de
wandeling met paarse paaltjes op, die je
– ongeacht de richting waarin je ze gaat
volgen – zal terugvoeren naar het vertrekpunt. In deze buurt vind je ook het
Natuurkampeerterrein Leenderbos.
Het voordeel van starten aan de andere
kant van het gebied, bij de Achelse Kluis,
is dat je na afloop recht de brasserie kunt
binnenstappen. Anderzijds heb je dan
geen horeca halverwege… Elk voordeel
heeft zijn nadeel, of was het andersom?
Is 25 km te hoog gegrepen, dan willen
we jou zeker één van de kortere knooppuntenroutes aanbevelen, of het paars
bewegwijzerde boswachterspad ‘Klooster
en Heide’ van 7,5 km dat vertrekt aan de
Achelse Kluis. Er is voor elk wat wils! L

Vanuit de lucht is de
duizenden jaren oude
pingoruïne van het Klein
Hasselsven duidelijk
te herkennen.
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Op stap!
Leenderbos en De Groote Heide
START

Leenderstrijp

• Parkeerplaats Leenderbos bij kruising Valkenswaardseweg (N396) met Strijperpad,
Strijperpad 1, NL-5595 XR Leende. Heel makkelijk te bereiken vanaf uitrit 34 (Valkenswaard) op de A2/E25 Eindhoven-Maastricht.
• De Achelse Kluis, De Kluis 1, BE-3930 Hamont-Achel. Ruime parking langs de Kluizerdijk (Hamont-Achel, B) en de Petrus van Eijnattenlaan (Leende, NL).

AFSTANDEN
Start bij parkeerplaats Leenderbos
• 2,4 km – groene paaltjes – Bosloopje
• 3,6 km – oranje paaltjes – Bos en Heide
• 3,7 km – paarse paaltjes – Leenderbos
• 10,5 km – volg knooppunten 26-45-23-44-20-21-41-42-50-51-4-27-26
• 15,6 km – volg knooppunten 26-45-23-44-43-42-41-40-56-5-58-51-4-27-26
• 24,4 km – volg knooppunten 26-45-23-44-43-42-41-40-69-68-70-80-89-57-5-58-51-4-27-26
• 25 km – niet bewegwijzerd – Zwerfroute – rood op kaart
Start aan de Achelse Kluis
• 7,5 km – paars – Klooster en Heide – gevarieerd ‘boswachterspad’ over De Groote Heide
• 11,8 km – volg knooppunten 68-70-80-89-57-5-56-40-69-76-71-68
• 17,9 km – volg knooppunten 68-70-80-89-57-5-58-51-50-42-41-40-69-76-71-68
• 24,4 km – volg knooppunten 68-70-80-89-57-5-58-51-4-27-26-45-23-44-43-42-41-40-69-68
• 25 km – niet bewegwijzerd – Zwerfroute – rood op kaart
Het netwerk van wandelknooppunten biedt nog eindeloos veel andere varianten en
andere wandelafstanden. Zie daarvoor www.visitbrabant.com/nl/routes/wandelen

TOEGANKELIJKHEID
Stevige stapschoenen aanbevolen. Nagenoeg vlakke wandelingen. Geschikt voor kinderwagens met grote wielen. Honden welkom, aan de leiband. In het deelgebied Molenheide – in de noordoostelijke hoek van het gebied – mogen honden zelfs los lopen.

PERSONEN MET EEN HANDICAP
Mensen met een beperkte mobiliteit kunnen van het Leenderbos genieten vanop de
verharde maar verkeersvrije Kluizerweg, die van noord naar zuid door het gebied loopt.
Ook de andere fietspaden zijn verhard.

Soerendonks Goor

0j

HORECA
Brasserie in de Achelse Kluis, adres zie start. Open van dinsdag tot zondag, dagelijks van 9u tot
17u. Maandag gesloten. Verder zijn er horecazaken in Valkenswaard, Leende en Leenderstrijp.

WANDELKAART
‘Wandelroutenetwerk Brabant Zuidoost, met o.a. De Groote Heide en De Kempen’, te koop
op webshop.visitbrabant.com en in VVV-kantoren.
HOOFDROUTE
ALTERNATIEVE ROUTE

-

HORECA

j

-

Leende

UITKIJKPUNT
GRENSPAAL

h

PARKEERPLAATS

OPENBAAR VERVOER
Van NS-station Eindhoven met Hermes stadsbus 11 naar bushalte Valkenswaardseweg/A2 in Leende. De bushalte ligt bij de op- en afrit 34 van de A2. Vervolgens bij
wandelknooppunt 21 – op de Valkenswaardseweg tegenover de carpoolparking –
meteen het Leenderbos in.
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De natuur in!
Gele kwikstaart
Foto: Mike Muizebelt

Klein Hasselsven
Foto: Marijn Heuts

Meer info:
info@landschapvzw.be of
+32(0)495-32 53 30.
Inschrijven voor activiteiten – waar
dat is aangegeven – doe je bij voorkeur via de webshop. Wie niet over
internet beschikt, mag bellen naar
het nummer hierboven.
Kijk regelmatig op:
www.landschapvzw.be/activiteiten
en www.facebook.com/landschapvzw;
als activiteiten vol geraken, verschijnen daar soms bijkomende data.
Vaak worden er ook nog nieuwe, bijkomende activiteiten gepland. Onze
talloze fotografie-activiteiten worden uitsluitend op de website aangekondigd.
Gewone geleide wandelingen:
Gratis voor leden. Niet-leden betalen 2,50 euro per persoon of 5 euro
per gezin. Inschrijven niet nodig,
tenzij uitdrukkelijk vermeld.
Speciale activiteiten:
Korting voor leden. Inschrijven is
een must.

ZONDAG 28 APRIL
LEENDERBOS & GROOTE HEIDE
Heb jij na het lezen van het artikel in dit
nummer ook zin gekregen in een grensoverschrijdende wandeling door de gevarieerde natuur van het Leenderbos en De
Groote Heide? Afspraak op zondag 28 april
voor een boeiende excursie met gids, gevolgd door een terrasje!
Afspraak: om 13u aan de Achelse Kluis,
De Kluis 1, BE-3930 Hamont-Achel. Ruime
parking langs de Kluizerdijk (HamontAchel, B) en de Petrus van Eijnattenlaan
(Leende, NL).
Deelname: gratis voor leden. Niet-leden
betalen 2,50 euro per persoon of 5 euro
per gezin. Inschrijven is niet nodig.

WOENSDAG 1 MEI
EXPEDITIE BEVER & BIESBOSCH
Op 1 mei - feestdag in België - organiseert
Landschap vzw een daguitstap met autocar naar De Biesbosch bij Dordrecht, een
charmante wirwar van rivieren, kreken,
moerasbossen, grienden, rietvelden en
graslanden. De 9 000 hectare woeste natuur laat zich het best ontdekken via het
water. Varend langs dichte rietkragen en
door de mangrove-achtige wilgenvloedbossen waan je je zowaar in de jungle!
Niet voor niets is De Biesbosch het broedgebied van zowel visarend als zeearend!
We maken er een toffe daguitstap van,
met een bezoek aan het Biesboschcentrum Dordrecht, een geleide wandeling
door het gebied, een gezellige picknick
en een twee uur durende rondvaart met
fluisterboot (8 personen per boot).
Naast het Biesboschcentrum ligt het Beverbos, een omheind gebied waarin de
bevers Beert en Benthe leven. Je kan er
een kijkje nemen in de kunstburcht en
ontdekken hoe bevers wonen. In het eigenlijke natuurgebied leeft een flinke populatie van deze knagers.
Dit wordt een feest voor het hele gezin!

Onze bus pikt deelnemers op in Gentbrugge (Gent), Aalst, Groot-Bijgaarden,
Vilvoorde, Kontich, Wommelgem en Station Noorderkempen (Brecht).
Deelname: 40 euro voor leden, 45 euro
voor niet-leden. Meer info en inschrijven:
www.landschapvzw.com

WEEKENDS IN MEI
BIG FOUR VAN VOERSTREEK EN MERGELLAND
Tijdens de eerste twee weekends van mei
organiseren we een Big Four-weekend in
de Voerstreek en het Limburgse mergelland. In één weekend krijg je maar liefst 6
activiteiten aangeboden met verschillende
gidsen van Landschap vzw: een wandeling
in Voeren rond dassensporen en dassenburchten, een avondexcursie met beverobservatie, een planten- en vlinderwandeling op de Sint-Pietersberg, een avond
dassen observeren, een wandeling in een
bloemenzee van zinkviooltjes, en oehoekuikens spotten in een mergelgroeve. De
groep is beperkt tot 10 à 12 deelnemers.
We profiteren van de langste dagen van
het jaar om schemer- en nachtdieren als
das en bever bij daglicht te spotten. Das,
bever en oehoe zijn alvast de eerste drie
kanjers van de Big Four. Welke de overige
kanjers zijn, laten we aan het toeval over:
ree, vos, everzwijn of alledrie? Kom het zelf
ontdekken op één van deze data:
• vrijdag 3 mei tot zondag 5 mei
• vrijdag 10 mei tot zondag 12 mei
Deelname: 260 euro per persoon voor
leden (op basis van verblijf in tweepersoonskamer en vol pension), 275 euro
voor niet-leden. Meer info en inschrijven:
www.landschapvzw.com

ZONDAGEN 5 EN 19 MEI
DE GROTE OVERSTEEK VAN DE HOGE VENEN
De vijfde editie van De Grote Oversteek,
een wandeling langs de allermooiste
plekjes van de Hoge Venen! We spreken
af op de parking van Signal de Botrange.

LANDSCHAP

Van daar voeren onze autocars je weg
naar de ‘dropping zones’, naar keuze
op ongeveer 8, 16, 20, 25 of 33 km van
de aankomst bij Signal de Botrange. Je
wandelt op eigen tempo, zonder gids,
maar met een zeer degelijke routebeschrijving (en een gpx-bestand voor gebruikers van een wandel-gps).
Dit jaar trekken we door de valleien van
Rur en Schwarzbach. We volgen de Rur
stroomopwaarts vanuit Monschau (D) tot
aan de bron in de Fagne Wallonne. Onderweg komen we langs heel bijzondere
maar ongekende plekken: Kloster Reichenstein, Kreuz im Venn, de Fagne Clé-

faye, de Rurbusch en het Croix des Russes,
om er maar enkele te noemen.
Op delen van het parcours tref je modder, veen, boomwortels en rotsen. Echt
steile hellingen zijn er niet, hoewel je
tussen Monschau en Signal de Botrange
wel een niveauverschil van in totaal 270
meter overwint.
Afspraak: om 8u30, 9u30, 10u30 of 11u30
op de parking van Signal de Botrange,
Route (of Rue) de Botrange 133 B, BE-4950
Robertville-Waimes (Weismes).
Deelname: 8 euro per persoon. Meer info
en inschrijven: www.landschapvzw.com
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Fruitbloesem
Foto: Bob Luijks

Kruisspin
Foto: Guy Lambrechts

Veldparelmoervlinder
Foto: Bob Luijks

ZATERDAGEN 11 EN 25 MEI
DASSEN IN DE HOGE ARDENNEN
In mei kan je opnieuw dassen van
dichtbij observeren vanuit onze speciale kijkhut op het Plateau des Tailles.
Een unieke belevenis! Je ziet de dassen als ze hun burcht verlaten en op
jacht vertrekken. Doorgaans laten ze
zich langere tijd bewonderen. Wie wil
deelnemen, moet de discipline kunnen opbrengen om urenlang muisstil
te zitten. Daarom is deze activiteit niet
geschikt voor jonge kinderen. Max. 12
deelnemers.
Afspraak: om 18u30 in de buurt van
Baraque de Fraiture, vlakbij afrit 50 op
de E25 Luik-Neufchâteau. De exacte afspraakplaats wordt meegedeeld aan de
ingeschreven deelnemers. Einde rond
22u30.
Deelname: 20 euro voor leden, 25 euro
voor niet-leden. Meer info en inschrijven: www.landschapvzw.com

ZATERDAG 18 MEI
ORCHIDEEËN OP DE SINT-PIETERSBERG
Het Belgische deel van de Sint-Pietersberg is beroemd vanwege de vele soorten orchideeën: purperorchis, grote
keverorchis, soldaatje, bosorchis, poppenorchis en hybriden. Landschappelijk is de Sint-Pietersberg een pareltje.
Aan de voet van het Waalse deel liggen het Albertkanaal en het prachtige
Maasdal. De bloemrijke graslanden en
kalkhellingen zijn een lust voor het
oog. De hellingen worden begraasd
door mergellandschapen. De kalkgraslanden staan ook bekend om hun bijzondere vlinderfauna. Waarnemingen
van boswitje en de zeldzame veldparelmoervlinder behoren zeker tot de
mogelijkheden.
Afspraak: om 10u aan de brug over het
Albertkanaal in BE-4600 Lanaye, aan de
kant van Eben-Emael. Einde rond 13u.

Deelname: 7 euro voor leden, 9 euro
voor niet-leden. Kinderen tot 11 jaar
gratis. Meer info en inschrijven: www.
landschapvzw.com.

ZATERDAG 18 MEI
OEHOES IN ZUID-LIMBURG
Met telescopen bekijken we jonge oehoes vanop een flinke afstand, zodat
we gegarandeerd geen enkele verstoring veroorzaken. Met wat geluk is ook
moeder oehoe present. De locatie ligt
in de ruime regio Maastricht. Naast oehoes zien we ook enkele orchideeën
en typische planten, vlinders en vogels
van het mergelland.
Afspraak: om 15u. De exacte afspraakplaats wordt enkel meegedeeld aan de
ingeschreven deelnemers. Einde rond
18u op een gezellig terras (met ook
mogelijkheid om iets te eten).
Deelname: 7 euro voor leden, 9 euro
voor niet-leden. Kinderen tot 11 jaar
gratis. Meer info en inschrijven: www.
landschapvzw.com.

WEEKENDS IN MEI EN JUNI
ARRANGEMENT ‘WILD VAN DE ARDENNEN’
Rondom Baraque de Fraiture, op het
hoogste punt van de Belgische provincie Luxemburg, liggen de bossen
en veengebieden van het Plateau des
Tailles. Op amper een boogscheut van
de venen ligt de wondermooie Ourthevallei, een totaal ander landschap met
indrukwekkende rotspartijen zoals die
van Le Hérou. De Ourthe meandert hier
nog volop.
Als er ergens in de Benelux nog spectaculaire wilde natuur is, dan is het hier
wel! Dit is het leefgebied van zwarte
ooievaars, bevers, dassen, vossen, edelherten, wilde zwijnen, wilde katten en
wasberen.
In één weekend krijg je diverse activiteiten aangeboden: een avond bevers
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observeren, wandelingen in de venen
van het Plateau des Tailles, pittige excursies langs de rotspartijen en de
meanders van de Ourthe, een excursie
naar een spectaculaire beversite, een
avond dassen kijken vanuit de ‘dassenhut’ van Landschap vzw, een panoramawandeling,... Elk weekend telt maximaal 16 deelnemers. Je hebt keuze uit
drie data:
• vrijdag 24 mei tot zondag 26 mei
• donderdag 30 mei tot zondag 2 juni,
verlengd Hemelvaartweekend
• vrijdag 28 juni tot zondag 30 juni
Deelname: voor de weekends met 2
overnachtingen 260 euro per persoon
voor leden (op basis van verblijf in
tweepersoonskamer en vol pension)
en 275 euro voor niet-leden, voor het
weekend met 3 overnachtingen 375
euro per persoon voor leden en 390
euro voor niet-leden. Meer info en inschrijven: www.landschapvzw.com

ZONDAG 26 MEI
EN PINKSTERMAANDAG 10 JUNI
KANOSAFARI IN GRENSPARK
KEMPEN~BROEK
Een kanosafari over de bovenloop van
de Tungelroyse Beek in Nederlands
Limburg. We komen talloze knaag- en
loopsporen van bevers tegen. Langs
het traject leven meerdere beverfamilies in heuse burchten.
Afspraak: om 10u bij uitrit 40 (KelpenOler) van de A2/E25 Eindhoven-Maastricht. Einde rond 17u.
Deelname: 35 euro voor leden, 40 euro
voor niet-leden. Meer info en inschrijven: www.landschapvzw.com

PINKSTERZONDAG 9 JUNI
EXPEDITIE VIROINVAL: ORCHIDEEËN EN
VLINDERS
In het meest westelijke deel van de
Belgische Ardennen, tegen de Franse

grens in de Fagne-Famennestreek, ligt
het Natuurpark Viroin-Hermeton. De
Eau Blanche en de Eau Noire vloeien er
samen tot de Viroin. Toeristisch is deze
streek minder bekend, maar onder natuurliefhebbers heeft de Viroinvallei
een ferme reputatie: Viroinval staat synoniem voor kalkgraslanden vol wilde
orchideeën, zeldzame vlinders en andere insecten, en verschillende soorten reptielen. In de kalkheuvels heeft
de natuur honderden kloven, mini-canyons en zelfs grotten gevormd. Deze
streek heeft een eigen microklimaat;
hier proef je het zuiden!
We organiseren een lange daguitstap
met autocar naar de allerbeste plekjes
van de Viroinvallei, met voor elk wat
wils. Je kan mee gaan wandelen langs
kabbelende riviertjes, groene valleien
en de toch wel verrassende canyons, en
onderweg klimmen naar adembenemende uitkijkpunten. Of je kan kiezen
voor kortere excursies die eerder focussen op de ontelbare zeldzame planten,
insecten en reptielen die de Viroinvallei
rijk is, met ook tijd voor natuurstudie
en fotografie. Onze gidsen passen zich
aan en we splitsen de groep zodanig
dat iedereen maximaal aan zijn trekken
komt. Rond het middaguur picknicken
we in volle natuur.
Omdat de streek zo ongelooflijk veel
te bieden heeft, maken we er een echt
lange dag van. Dat moet ook, willen we
nog tijd hebben voor wat gezelligheid
en een terrasje. Onze autocar vertrekt
om 6u30 in Antwerpen en zal daar pas
om 20u30 terugkeren; de dag nadien
is gelukkig een feestdag. We voorzien
opstapplaatsen in Antwerpen, Rumst,
Vilvoorde, Jette, Lennik en Ittre (ten
zuiden van Halle).
Deelname: 40 euro voor leden, 45 euro
voor niet-leden. Meer info en inschrijven: www.landschapvzw.com
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Kanosafari op de Tungelroyse Beek
Foto: Bob Luijks

Grote muggenorchis
Foto: Hans Van Loy

Wandelen in de Hoge Venen
Foto: Dominik Ketz

ZONDAG 16 JUNI
ORCHIDEEËN IN DE WESTHOEK

14 kilometer, met onderweg gelegenheid om te picknicken en volop te genieten. Uiteraard proberen we te eindigen op een terrasje alvorens de terugrit
aan te vatten rond 17u.
Deelname: 30 euro voor leden, 35 euro
voor niet-leden. Meer info en inschrijven: www.landschapvzw.com

Het duinenreservaat De Westhoek in
De Panne staat bekend om zijn weidse
panorama’s en indrukwekkende zandverstuivingen. Maar in juni zijn het toch
vooral de duingraslanden en -valleien
boordevol orchideeën die de aandacht
trekken. Je vindt hier duizenden vleeskleurige orchissen, rietorchissen en
moeraswespenorchissen. Verder garanderen we talloze andere bijzondere
duinplanten zoals zomerbitterling, rond
wintergroen, stijve ogentroost en duinviooltje. En we proberen de kleine parelmoervlinder in het vizier te krijgen.
Afspraak: om 10u aan het infohuisje,
einde Schuilhavenlaan, verlengde van
de Dynastielaan in BE-8660 De Panne.
Einde rond 13u.
Deelname: gratis voor leden. Niet-leden
betalen 2,50 euro per persoon of 5 euro
per gezin. Inschrijven is niet nodig.

Een halve dag kronkelen over de middenloop van de Tungelroyse Beek in
Nederlands Limburg. We komen talloze
knaag- en loopsporen van bevers tegen. Langs het traject leven meerdere
beverfamilies in heuse burchten.
Afspraak: om 11u bij uitrit 40 (KelpenOler) van de A2/E25 Eindhoven-Maastricht. Einde rond 15u30.
Deelname: 30 euro voor leden, 35 euro
voor niet-leden. Meer info en inschrijven: www.landschapvzw.com

ZONDAG 23 JUNI

ZATERDAG 20 JULI

ZONDAGEN 7 JULI EN 15 SEPTEMBER
KANOSAFARI OP DE TUNGELROYSE BEEK

WILDERNISDROPPING

BOOMKIKKERS IN LIMBURG

Laat je ontvoeren naar een verrassend
wild natuurgebied binnen de grenzen
van de Benelux! Om 6u30 vertrekken
ergens in Vlaanderen twee bussen van
Landschap vzw met een betoverende
wildernis als bestemming. De bussen
stoppen bij een aantal grote steden en
knooppunten om deelnemers op te pikken: Aalst, Antwerpen, Bertem, GrootBijgaarden, Geel, Gentbrugge (= Gent),
Hasselt, Lummen, Vilvoorde en Wommelgem. Welk verrassend natuurgebied
we dit keer voor jou hebben ontdekt,
kom je pas te weten als de bus er stopt.
We droppen de deelnemers samen
met meerdere gidsen van Landschap
vzw aan één kant van het natuurgebied en halen iedereen aan de andere
kant weer op. Daartussen zit een fantastische wandeling van maximaal

Boomkikkers zijn bijzondere diertjes
die zich maar zelden laten bewonderen. Op een plek in Nederlands Limburg die we hier niet willen bekend
maken, wemelt het van deze schattige
groene kikkers met zuignapjes. We ontdekken het prachtige natuurgebied en
hopen de boomkikkers te zien terwijl
ze liggen te zonnen. Er mag gefotografeerd worden, mits strikte naleving van
een paar basisregels. Bij extreem slecht
weer wordt de excursie verplaatst naar
een andere datum.
Afspraak: om 13u30. De exacte afspraakplaats wordt enkel meegedeeld
aan de ingeschreven deelnemers. Einde om 16u30.
Deelname: 8 euro voor leden, 10 euro
voor niet-leden.
Inschrijven: www.landschapvzw.com

LANDSCHAP

Dé speciaalzaak voor al uw
optische instrumenten
Bestel via onze WEBSHOP!
www.natuurkijkers.be
Met gratis verzending.

Nederstraat 25
9700 Oudenaarde
+32 (0)55 61 33 13
info@natuurkijkers.be
www.natuurkijkers.be
Natuurkijkers.be is een merknaam van
Optiek Van Ommeslaeghe, Nederstraat 20

Verrekijkers, telescopen, sterrenkijkers, microscopen, loupes, ...
Demonstraties op aanvraag

51

Wandel 8 tot 30 kilometer doorheen de Hoge Venen!

www.landschapvzw.be

