WELKOM IN HOOGHEIDE

OVER DUINEN,
WEIDEN EN HEIDEN
Hoogheide is ongeveer veertig
hectare groot en ligt in de Scheldevallei. Het gebied bestaat uit twee
delen: een beboste rivierzandduin
en een lager gelegen kleinschalig
weilandencomplex. Historisch gezien is het hier een heidegebied.
Volgens oude kaarten uit 1778
werd het gebied gebruikt als landbouwgrond, omgeven door hagen. Tot de Tweede Wereldoorlog
kwam hier ook aspergeteelt voor.

Sinds 2005 is het gebied in eigendom van het Agentschap voor
Natuur en Bos van de Vlaamse
overheid. Met een hele reeks maatregelen wil het Agentschap voor
Natuur en Bos de natuurwaarden
van het gebied verbeteren en er
tegelijk voor zorgen dat ook de bezoeker het naar zijn zin heeft.
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VERWIJDEREN VAN EXOTEN

Exoten -of uitheemse soorten- zijn soorten (bomen, planten, dieren,…) die van nature niet in onze streken voorkomen. Exoten
bedreigen of verhinderen vaak de natuurlijke ontwikkeling van
de inheemse, streekeigen soorten. Enkele voorbeelden zijn de
Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik. Door deze bomen
te verwijderen, verbeteren we de kansen voor andere bomen,
struiken en planten.
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DOOD HOUT BLIJFT LIGGEN

Op verschillende plaatsen zie je dood hout. Het is belangrijk dat
dode bomen en takken in het bos blijven liggen. Vogels zoals
spechten en andere holenbroeders, vleermuizen, tal van insecten en paddenstoelen hebben dood hout nodig. Een omgevallen boom gaat heel traag stuk maar zorgt voor voedsel en beschutting voor andere diertjes en zwammen. Er wordt gestreefd
naar tien procent dood hout in het bos.
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OPSTUWEN VAN DE WATERLOOP

Door de waterloop Sint-Jansveldbeek op te stuwen wordt wateroverlast stroomafwaarts verminderd. Vochtminnende planten
zoals gele dotterbloem, slanke sleutelbloem, echte koekoeksbloem,… zullen hier zeker van genieten. Vlinders en insecten
profiteren hier ook volop van. Zo verhoogt de natuurrijkdom in
dit gebied.

SOORTENRIJK INHEEMS BOS
Door de structuur van het bos en het aandeel inheemse boomsoorten te verhogen, krijgt Hoogheide een grotere natuurwaarde. Oudere Corsicaanse dennen zullen gekapt worden.
In de vroegere naaldhoutaanplanten worden ook hier en daar
bomen uitgedund. Door meer licht in het bos te brengen, komt
er meer ondergroei van struiken en planten. Bossen met veel
afwisseling zijn ook aangenamer om in te wandelen, fietsen,…
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ten groeien er
jaar gemaaid
gevoerd. Plantensoorten als rolklaver, margriet, knoopkruid kunnen hierop
groeien.

R I D D E R M O E R S T R A AT

POEL

HOUTKANTEN

Streekeigen bomenrijen zullen de huidige populierenrijen vervangen. Zo wordt het kleinschalig landschap versterkt. In de
randen van het bos maken we minder scherpe grenzen tussen
‘bos’ en ‘niet bos’. Zo komt er meer licht in het bos. Dat biedt meer
mogelijkheden voor tal van vogels, kleine zoogdieren, insecten,
vlinders,… De wegen blijven onverharde zandwegen.
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Heischraal grasland is een van de meest bedreigde leefgebieden
in Vlaanderen, onder andere door de verhoogde stikstofuitstoot.
Hier wordt dit zeldzaam biotoop hersteld. Daar groeien vaak
erg zeldzame plantensoorten zoals vogelpootje, zandblauwtje,
vroege haver, pilzegge, zandzegge, liggend hertshooi, lathyruswikke, mannetjesereprijs, struikheide ,… Ook heel wat vogels,
vlinders, mieren, bijen(o.a. grote zijdebij en grijze zandbij) kevers
en nog tal van diersoorten zullen hier mee van profiteren.
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Vanaf 1977 behoorde Hoogheide
toe aan het graafschap van Bornem.
Graaf Marnix de Sint-Aldegonde
beboste de hoger gelegen droge
heidegrond met Corsicaanse dennen. De lager gelegen gronden beheerde hij als permanente hooi- en
graasweiden. De perceelsranden
van de graasweiden werden beplant met populieren.

In het kader van een quick-winproject van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) maakten de
gemeente Bornem, het Regionaal
Landschap Schelde-Durme (RLSD)
en het Agentschap voor Natuur en
Bos (ANB) werk van een betere padenstructuur in Hoogheide.
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grond.
De nieuwe poel zorgt ervoor dat het regenwater bet inerdeinfiltreert
al nogkikkers,
beter
Dankzij de poel is het gebied voor geschikt voor padden,
e zachte
salamanders en libellen. D helling zorgt voor ondiepe zones
aan
. Daar
de rand van de poel warmt het water sneller op, wat interessant
is voor de amfibieën die er in het vroeger voorjaar hun eitjes
ok veel
planten
leggen. O gedijen het best in het ondiepe water aan
de rand
v
an de poel.

Kinderen en jeugdverenigingen willen spelen in het bos. En dat
mag ook! Want natuur is magisch, groots, spannend en prikkelt
de fantasie. Om te spelen kan men terecht in deze permanente
speelzone. Speelzones zijn stukken bos of natuurreservaat van
enkele hectares groot waar kinderen, jongeren en hun begeleiders vrij kunnen spelen en daarbij de paden mogen verlaten.

Bezoekers zijn welkom in
Hoogheide. De wandelpaden zijn
aangeduid op de kaart. Ruiters
en menners zijn welkom op het
speciale pad dat door Hoogheide
loopt.Ookfietserszijnopdezeroute
toegelaten. De speelzone is dé
speelplek bij uitstek. De speelzone
is gelegen tussen de Branstsedreef
en de Riddermoerstraat, achter
de lokalen van de Chiro. Met
wilgenvlechtwerk en takkenrillen
zorgde de Chiro ook voor een echt
belevingspad aan de zijkant van
de speelzone.

CONTACT
Agentschap voor Natuur en Bos
www.natuurenbos.be/hoogheide,
03 224 62 62, ant.anb@vlaanderen.be
Regionaal Landschap Schelde-Durme
www.rlsd.be, 052 33 89 10, info@rlsd.be
Dit project werd gerealiseerd en kreeg
cofinanciering in het kader van het
plattelandsproject Schelde-Landschapspark,
in opdracht van de Vlaamse regering.

#hoogheide

