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Op zoek naar de rode bosbes
Zwartgoorheide vertegenwoordigt interessante natuurwaarden. 
Zo is dit één van de weinige gebieden in Vlaanderen waar de 
rode bosbes (vaccinium vitis-idaea) wordt aangetroffen.

Anders dan vroeger
Verantwoordelijk voor de eerste dennenaanplantingen was 
Amalia van Solms, vrouwe van Turnhout, in 1667. Door de 
 aanplantingen veranderde het karakter van de landelijke 
 omgeving aanzienlijk.

Graag geziene gast
Vanwege de talrijk aanwezige naaldbomen is het een ideaal 
habitat voor diverse mezen, zoals de kuifmees en de matkop.

Waaiertje
Zwartgoorheide is een ideale plek voor paddestoelen en  
zwammen. Het waaiertje is een typische soort van deze bossen.

Acrobaten
Ze zijn altijd, in alle seizoenen, boeiend om naar te kijken. 
Voor eekhoorns is een dennenbos een ideale plek om te 
vertoeven.

Praktische informatie

Startpunt
renier sniederspad.

Begaanbaarheid
Bosterrein met lange haaks,  
op elkaar liggende paden
 

Honden
Toegestaan mits aangelijnd

Horeca
Diverse gelegenheden in  
het centrum van Vosselaar.

Verantwoordelijke uitgever
vzw Kempens Landschap 
Peredreef 5, 2580 Putte
www.kempenslandschap.be
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Genieten van gegarandeerd Kempens Landschap



Zwartgoorheide
Karakteristieken van dit gebied

Groter geheel
Het boscomplex ‘Zwartgoorheide’ werd in 2001 
door vzw Kempens Landschap aangekocht. Het 
omvat een oppervlakte van ongeveer 41 ha, groten-
deels bosbestanden op basis van Gewone en Cor-
sicaanse den. ongeveer een kwart is open ruimte: 
voormalige landbouwgronden die gebruikt werden 
als weiland. Het domein is gelegen op grondgebied 
van de gemeente Vosselaar. De oostgrens van het 
bosgebied sluit direct aan bij de woonwijken van de 
gemeente. ten noorden grenst het domein aan de 
fabriekssite van Janssen Pharmaceutica. samen 
met het Giels Bos en andere openbare bossen, 
maakt het domein deel uit van een bebost gebied 
van enkele honderden hectaren.

Zorgvuldig beheer
Het beheer van het domein is via een beheers-
overeenkomst overgedragen aan de gemeente; 
het technisch beheer van de bossen  worden 
waargenomen door het Agentschap voor natuur 
en Bos. Voor het beheer van de open ruimten 
wordt samengewerkt met de plaatselijke land-
bouwers. De akkerlanden, graslanden en het 
weiland  worden hen ter beschikking gesteld. Als 
tegenprestatie zorgen zij (naast het naleven van 
de voorwaarden uit de overeenkomst) voor het 
maaien van de graslanden.

Beschrijving van de wandeling

1  Op zoek naar de rode bosbes

De wandeling voert over glooiende paden, die in 
een strak stramien door het gehele bos liggen. 
Langs de rand van het bos ziet de wandeling uit 
over fraaie, door houtwallen gescheiden velden 
en leidt, afwisselend, langs open ruimten, door 
dreven, op verharde wegen en zandwegen.

2  Als deelwandeling

Langs de zuidzijde van Vosselaar sluit de wande-
ling aan op het Adrianen Ghijspad. Deze route 
heeft een lengte van ongeveer 10 km, met een 
klein ommetje erbij 11 km.

2  Nog meer mogelijkheden

Rond Vosselaar lopen nog een drietal officiële 
wandelroutes met een totale lengte van 20 km.

Naaldboom of niet?
De lariks (of lork) is de enige conifeer 
die in de winter zijn naalden verliest. 
Van nature komt hij voornamelijk voor 
in de Alpen en de Karpaten. ook in 
onze streken zien we de boom, vooral 
in tuinen en parken. Het hout is duur-
zaam, watervast en bijzonder sterk.

Sinds de aankoop van Zwartgoorheide door vzw Kempens Landschap, is vooral aan-
dacht besteed aan de sociale en educatieve functie van het domein. Het bos is in de 
eerste plaats een wandelbos, maar staat ook open voor fietsers en ruiters.  
Tevens is er een vrij ruime speelboszone voorzien. Naast de recreatieve functie die 
het boscomplex voor de regio vervult, heeft het ook een sterk ecologisch belang. 
Zwartgoorheide is bekend vanwege zijn diversiteit en het voorkomen van enkele 
 speciale soorten. Bij de beheerwerken is daarom destijds vooral gewerkt niet al-
leen aan het behouden, maar ook aan het creëren van open ruimte, onder meer door 
inten sieve bestrijding van de Amerikaanse Vogelkers. Het toegankelijkheidsregle-
ment wil ervoor zorgen dat beide functies naast elkaar kunnen bestaan.
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