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Meer info
Meer informatie over de Warandeplas vind
je op www.natuurenbos.be/warandeplas

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

Welkom in

DE WARANDEPLASAGENTSCHAP
NATUUR & BOS

De Warandeplas ontstond als zandwinningsput voor de
aanleg van de E34 en de ring rond Turnhout. Vooral tijdens de
vogeltrek en de wintermaanden rusten watervogels er even uit.

Het water in de warandeplas is erg zuur. Vissen, kikkers, salamanders 
en de meeste waterplanten kunnen er niet overleven. Slechts enkele 
insectensoorten handhaven zich in dit extreme milieu. 

Tijdens de zomermaanden is watervleermuis een regelmatige bezoeker. 
In de winter vinden veel vogels er een tijdelijke rustplaats. Wilde 
eend, tafeleend, kuifeend en krakeend zijn er enkele van. In voor- en
najaar zie je er scholekster, witgatje en oeverloper. Op de oevers
groeit struikheide, gewone dopheide, echt duizendguldenkruid, blauwe
knoop en koningsvaren. Ook levendbarende hagedis en hazelworm 
komen er voor.

Het beheer is voornamelijk gericht op het creëren van een mozaïek van 
bosjes, braamstruweel en (droge en natte) heidevegetaties. Binnen het 

veeraster rondom een groot deel van de oeverzone helpen schapen dit 
doel waar te maken. 

Wandelaars kunnen het gebied ontdekken via de wandelweg rond de 
waterplas. De zone binnen het schapenraster is niet toegankelijk voor
recreanten. Voor honden is er een zone waar ze in het water mogen.
Op de plas zelf is waterski mogelijk. Zwemmen is verboden.

Hondezone in Warandeplas Werner De Kinderen

Dopheide Glenn Vermeersch Kuifeend David Verdonck

In en naast het water
Waterpret

Voor dit gebied is een toegankelijk-
heidsregeling opgemaakt, een plan 
waar duidelijk is aangeduid wie, waar 
welkom is. De toegankelijkheidsrege-
ling kan je inkijken bij de gemeente.
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