Bont dikkopje

Situering
Het natuurgebied Eksterheide is bijna 200 hectare
groot, en sluit via de Gemeenteheide (bos van de
gemeente Beerse) bijna naadloos aan op de veel
kleinere Duivelskuil (16 ha). Beide natuurgebieden zijn
in beheer bij Natuur en Bos (Vlaamse overheid).
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WELKOM IN

DE EKSTERHEIDE EN
DE DUIVELSKUIL

Gevarieerde natuur
Zowel de Eksterheide als de Duivelskuil zijn erg
diverse natuurgebieden, met naald- en loofbossen,
heide, poelen, graslanden en oude kleiputten.
Ze vormen het leefgebied voor heel wat zeldzame
diersoorten, zoals zwarte specht, nachtzwaluw,
boomleeuwerik, veldkrekel en bont dikkopje (een
dagvlindertje). Veel van de hier voorkomende
diersoorten hebben heide of grasland als
leefgebied; een kudde heideschapen helpt ons om
deze in stand te houden. De vennen zijn bijzonder
rijk aan libellen, waaronder zeldzame en fraaie
soorten zoals venwitsnuitlibel, koraaljuffer en
venglazenmaker. Plantenliefhebbers vinden hier
‘Kempische streekproducten’, zoals gagel, kleine
zonnedauw en klokjesgentiaan.

Welkom in de natuur!
Als wandelaar kan je kiezen tussen drie
verschillende wandelpaden die je langs de mooiste
stukken van de Eksterheide en Duivelskuil brengen:
•

het Ekstergoorpad (1,8 km), met als symbool
een dodaars (Eksterheide);

•

het Hoge Bergenpad (4,8 km), met als symbool
een wulp (Eksterheide);

•

het Duivelskuilpad (2,7 km), met als
symbool een kamsalamander (Duivelskuil,
Gemeenteheide en Eksterheide).

Natuurherstel
In de Eksterheide is er met de afbraak van een oud
vliegveld al een belangrijk stukje natuurherstel
verwezenlijkt, en er staat nog meer te gebeuren.
De naaldbossen met uitheemse Corsicaanse
dennen worden geleidelijk aan omgevormd tot
inheemse loofbossen of tot open landduin- en
heidevegetaties. Wat er verdwijnt aan bos, wordt
weer aangeplant op akkers en graslanden binnen
de grenzen van het natuurgebied.
De Duivelskuil kreeg in het verleden al een aardige
facelift. Er werden nieuwe vennen gecreëerd en
voormalige landbouwgronden (met voedselrijke
bodems) werden afgegraven, zodat natte en droge
heide zich konden herstellen.

Het Duivelskuilpad kan je combineren met het
Hoge Bergenpad tot een langere wandelroute van
7 km.
Voor alle wandelingen raden we, vooral in natte
periodes, stevig en waterdicht schoeisel aan.
Kinderwagens kunnen alleen op het Ekstergoorpad
en Hoge Bergenpad mee. Om verstoring van
grondbroeders te vermijden, zijn honden niét
toegelaten van 15 maart tot 15 augustus in de
Eksterheide en van 15 maart tot 15 november in
Duivelskuil. Buiten deze periode ben je welkom
met je hond aan de leiband!

Meer informatie
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid
E anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be/eksterheide
www.natuurenbos.be/duivelskuil
#eksterheide #duivelskuil
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