
Welkom in Abtsheide en 
De Pomp-Poelberg
De natuurgebieden Abtsheide (30 ha groot en 
grotendeels eigendom van het bedrijf Campine 
nv) en De Pomp-Poelberg (27 ha, eigendom van de 
Vlaamse overheid) zijn beide in beheer bij Natuur 
en Bos.  Ze worden van elkaar gescheiden door de 
Lange Kwikstraat. 

Beide natuurgebieden zijn een restant van de 
historische Ab(t)sheide, die zich in het grensgebied 
van de gemeenten Beerse, Rijkevorsel en Merksplas 
uitstrekte over een oppervlakte van meer dan 800 
hectare.

De Abtsheide 
Abtsheide heeft een gevarieerd landschap van bos, 
grasland, droge en natte heide en vennen. In het 
gebied komen dan ook typische en vaak zeldzame 
heideplanten en -dieren voor zoals dopheide, 
heidekartelblad, levendbarende hagedis,  
boompieper, ….

Het zuidelijke deel van het natuurgebied draagt 
duidelijk de sporen van artisanale kleiwinning (einde 
19de en begin 20ste eeuw). Het terrein kent hier 
een sterk wisselend reliëf door de vele kleinschalige 
afgravingen. Hier vooral bos en struweel, met op 
de diepste plekken in het landschap enkele kleine 
amfibieënpoelen.

De Pomp-Poelberg
Op de vroegere heide werden grove dennen 
geplant, die nu geleidelijk aan meer plaats maken 
voor inheemse bomen en struiken zoals eiken, 
berken, lijsterbes, sporkehout, …   De rest van het 
terrein is sterk vergraven bij de zoektocht naar klei.  

Er bleven twee grote putten als littekens in het 
landschap achter, die zich met water vulden.  
De grootste en diepste put is nu in gebruik als 
viswater, de kleinere ondiepere put heeft een 
natuurfunctie.  Hier broeden nu futen en groeien 
zeldzame planten als loos blaasjeskruid en 
vlottende bies.

De Pomp en Poelberg worden van elkaar 
gescheiden door het aardgastracé: een 
brede, boomloze strook waar een soortenrijk 
schraalgrasland wordt ontwikkeld. In een aantal 
kleinere poeltjes langs dit aardgastracé komen 
alle inheemse watersalamandersoorten voor, 
waaronder ook de zeldzame kamsalamander.

Welkom in de natuur!
Wandelaars hebben de keuze uit drie bewegwijzerde 
wandelroutes (zie kaartje): 

• het Poelbergpad (1.9 km)

• het Absheidepad (1,6 km)

• het Gallowaypad (3,7 km), dat je zowel door 
Abtsheide als door Pomp-Poelberg brengt.

Voor alle wandelingen raden we, vooral in natte 
periodes, stevig en waterdicht schoeisel aan. 
Kinderwagens kunnen helaas niet mee.

Gallowayrunderen, konikpaarden én een kudde 
heideschapen helpen bij de begrazing. Om 
verstoring van deze grazers te vermijden, zijn er in 
het graasseizoen (15 maart tot 15 november) dan 
ook géén honden toegelaten in het gebied.  Buiten 
deze periode zijn aangelijnde honden uiteraard wél 
welkom.
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Meer informatie

Agentschap voor Natuur en Bos

E anb@vlaanderen.be

https://www.natuurenbos.be/depomp_poelberg

#depomppoelberg #abtsheide 
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Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 (bus 75), 1000 Brussel


