
Voor elk wat wils in Hoge Vijvers! Door het gebied 
loopt het wandelroutenetwerk Kempens Landgoed, een 
fietsknooppuntennetwerk en een ruiterpad. Kinderen 
kunnen ravotten in de speelzone en voor de honden 
is er een hondenlosloopzone. In de rest van het gebied 
moeten de honden aan de leiband. Kampeerders kunnen 
terecht in de bivakzone. 

Hoge Vijvers bevat heel wat natuurschoon. Op 
de niet-verharde boswegen kom je planten tegen, 
zoals grondster, duizendguldenkruid, tandjesgras en 
mannetjesereprijs. 

Broedvogels, zoals nachtzwaluw en geelgors, kunnen hier 
de rust waarderen, net als buizerd, boomvalk en zwarte 
specht. Ook reptielen en amfibieën, zoals levendbarende 
hagedis en heikikker, voelen zich hier thuis. 

Er is voor Hoge Vijvers een beheerplan op-gesteld. In 
dat plan staat beschreven hoe het Agentschap voor 
Natuur en Bos de komende twintig jaar het gebied zal 
beheren en welke beheerwerken daarvoor nodig zijn. Zo 
zullen stukken bos met vooral naaldhout omgevormd 
worden naar loofhout. Er zal ook een netwerk lichtrijke 
boswegen aangelegd worden en op enkele plaatsen 
wordt heide hersteld.
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NATUUR & BOS

Meer informatie over Hoge Vijvers vind je
op www.natuurenbos.be/hogevijvers

Contactgegevens
Agentschap voor Natuur en Bos 
Regio Turnhoutse Kempen
anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be 

Meer infoVoor dit gebied is een toegankelijkheidsregeling opgemaakt, 
een plan waar duidelijk is aangeduid wie, waar welkom is. 
De toegankelijkheidsregeling kan je inkijken bij de gemeente 
Arendonk.
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Sinds de Middeleeuwen en tot het midden van de negentiende eeuw waren in 
en rond Hoge Vijvers geen bossen te bespeuren maar enkel heide. Om de heide 
te ontginnen, was er een typisch heidebeheer en turfwinning. Genieten van 
de natuur, de wijdsheid en de stilte is hier de boodschap als wandelaar, fietser, 
ruiter …. en zelfs als kampeerder. 

Planten en dieren

Levendbarende hagedis Filip Van BovenBeheer

Genieten van natuur en de rust

ANB_Hoge_vijvers_Infobord_Groot_01.indd   1 4/04/18   12:17


