
Vier Natuurpunt-afdelingen 
met een gezamenlijke visie

Zuidrand Antw

Land van Reyen

Wielewaal

Oude Spoorweg

in Boechout en Lint: 
deelgebied 

“Lauwerijkbeekvallei”



“Lauwerijkbeekvallei”

• Habitatrichtlijn bossen
• Melkkuip
• (Vlinderweide)
• Babbelkroonbos
• Beekhoek



Habitatrichtlijn bossen

• Zeer waardevolle Ferrarisbossen
• Unieke en rijke flora. 
• Beschermd op Vlaams niveau (VEN)
• Beschermd als Europees Natura 2000 

Habitatrichtlijngebied

• Zevenbergenbos en Lachenenbos (Lier)
• Uilenbos en Gasthuisbossen (Hove)
•
• Bos van Marpingen 
• Den Turck 
• Domein Hof van Boechout



Habitatrichtlijn bossen

• Domein Hof van Boechout 
• privaat domein
• slechts sporadisch toegankelijk

• Den Turck 
• privaat domein
• alleen toegankelijk via geleide 

wandelingen

• Bos van Marpingen en omgeving
• bosreservaat  
• OCMW Lier
• vrij toegankelijk wandelgebied
• Deel van wandellus “bossen en 

beemden pad” van LPZR
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“Lauwerijkbeekvallei”



De Melkkuip
• Open landschap  dorpskern 

Boechout
• Samen met Hof van Boechout 

uniek esthetische en 
aantrekkelijke landschap

• Voor de streek, uitgesproken reliëf
• Rijk historisch verleden, samen 

met kasteel, terug tot in Romeinse 
tijden

• Vrij toegankelijk op openbare 
wegen errond

• Momenteel geen actieve werking 
van Natuurpunt



De Melkkuip
• 35 ha beschermd als landschap sinds 1996
• Zeer grote natuurwetenschappelijke- landschaps- en cultuurhistorische waarde
• Mooiste “kwel-amfitheaters” van de lage landen
• Landschap minstens 2 eeuwen lang ongewijzigd, waarschijnlijk veel langer



De Melkkuip
Kerngebied (ca. 10 ha) 
• Zeer uitgesproken kwel
• Dikke ondiepe ijzerlaag
• Smalle ondiepe grachtjes 

afgezoomd met 
elzenstoven

• Al eeuwen lang 
onaangeroerd grasland



De Melkkuip
• Zeer bijzondere 

moerassige laagveen en 
kamgrasland vegetatie

• tal van zeldzame tot zeer 
zeldzame plantensoorten

• waterpostelein, 
moerasviooltje, getand 
vlotgras, verschillende 
zeggesoorten, 
veennopjesmos, 
verschillende soorten 
veenmos, enz.

• Blauwborst, rietgors,  kievit, 
buizerd, 

• Konijn, haas, ree
• Hazelworm, zes soorten 

amfibieën.



Babbelkroonbos
• Bijna 6 ha bos
• bij de dorpskern van Lint
• op grens Lier, Lint en Duffel
• naast hoogspanning van ELIA
• grotendeels eigendom van ELIA
• 1 perceel van Natuurpunt (0,5 ha)

• Beheerovereenkomst sinds 2009
• Nieuw bosbeheerplan in de maak
• Nieuwe lange-termijn 

beheerovereenkomst in 2017



Babbelkroonbos
• NIET vrij toegankelijk 

• Veiligheidsredenen
• hoogspanning
• vallend hout

• Regelmatig toegankelijk o.l.v. 
beheerteam:

• geleide wandelingen
• inventarisatie
• studie



Babbelkroonbos
• zeer nat  - kleiige bodem
• deel Ferrarisbos (ex-eikenbos)
• nu vooral overjaarse populieren
• zeer veel dood hout

• staand en liggend
• alle maten en gewichten

• spontaan opkomende inheemse 
struiken, zomereik, es, …

• uitgebreide voorjaarsflora
• speenkruid, bosanemoon, 

slanke sleutelbloem, gele 
dovenetel, sneeuwklokje, 
muskuskruid 



Babbelkroonbos
• paradijs voor zwammen en 

mossen
• groot aantal zeldzame tot 

zeer zeldzame soorten
• tranende franjehoed, 

nevelzwam, rode 
kleibosmelkzwam, …

• ook tal van boeiende dieren.
• buizerd, steenuil en bosuil
• flink aantal reeën
• hazelwormen en … 

levendbarende hagedis



• tussen Hove en Lint - Kontich resteert slecht een zeer nauwe openruimte
• laatste groene corridor ten zuiden van Antwerpen 
• veiligstellen van deze corridor
• aankoopproject Natuurpunt!
• Bij station Kontich, achter AED studio’s

Beekhoek



Beekhoek
• 3 percelen
• ongeveer 2 ha
• aanzienlijke lengte beekoever
• fraai stuk wilgenbroekbos 
• een stukje ‘groengebied’, de laatste 

jaren gebruikt als maïsakker
• Omvorming naar soortenrijk 

grasland door uitmijning met 
grasklaver

• Belangrijk 
foerageergebied 
zwartkopmeeuw



• Grote ambities in deze zone
• Nauwe samenwerking met 

gemeente Lint
• RUP Ganzenbol
• omzetting industriegebied 

naar groene bestemming
• herstel van beekvallei
• uitbreiding natuurgebied
• waterberging
• trage wegen

Beekhoek



Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

2017 een sleuteljaar !

29-01-2017



Overzicht Zuidrand Antwerpen
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Fort 7

Groen
Neerland



Hove: overzicht
• In Hove 2 groengebieden:

elk ongeveer 17 ha groot

• Frijthout:

– Sinds 2016 Natuurpunt betrokken

– Wordt uitgebouwd tot een wat 
woester ecologisch parklandschap.

• Uilenbos:

– De hoop van iedere 
natuurliefhebber 

– een prachtig oud bos 

– naast domein van Moretus

– nog veel originelere staat

29-01-2017 25

Frijthout

Uilenbos



Hove: aankoopproject Uilenbos
• zeer waardevol  eiken-beuken en nat 

hakhoutbos

• VEN en Habitatrichtlijn gebied

• 2 toegangswegen (gele pijlen)

• 2 zandruggen (groen) >> eik-beuk

• 2 nattere delen (blauw) >> es-
esdoorn habkhout

• Lauwerijkse beek dwars door bos

• aan noordzijde zure kwelzones
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Hove aankoopproject Uilenbos

Zeer waardevolle natuur
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5! spechtensoorten

Uitbundige 
voorjaarsbloei, veel 
muskuskruid3 salamanders, 

hazelworm

Veel 
roofvogelsoorten



Hove aankoopproject Uilenbos

Kerngebied voor de ree in de zuidrand van Antwerpen:
• groepen tot 20 reetjes, 

• werpzone met jongen die uitzwermen over de omgeving

• kwetsbaarheid van gebied: rust! en hoge tekenpopulatie 
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Aankoopfonds

Project “Uilenbos”
- aankoop Uilenbos

en enkele aanlandende percelen

- zeer grote restfinanciering!

- nationaal project NP voor hele Grote Boshoek”

- wachten op formele goedkeuring  
strategisch project Boshoek (Provincie)

- aankoopsubsidies voor NP voor het  Uilenbos en toegangswegen

- ook voor open landschap ten zuiden (ca. 25 ha), met o.a.  gebied rond geklasseerde 
Gasthuishoeve (16de eeuw) 

- Doel: oude buurtwegen terug (gecontroleerd) bewandelbaar te stellen (bos sluiten 
tijdens werpperiode reeën)

- hopen op verwerving finale in 2017
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Kennismaking?
Voorjaarsflora en landschapsfietstocht Grote Boshoek
Paasmaandag 17 april van 13 tot 17.30 uur
Een niet te missen en unieke namiddag!
• fiets mee  een lus (15-20 km) met bezoek aan 3 natuurgebieden
• twee gebieden normaal niet vrij toegankelijk voor het grote publiek
• In elk van deze bijzondere natuurgebieden: een kleine wandeling 
• wandelingen ca. 45-50 minuten 
• ook wandelaars zijn welkom in elk van de drie gebieden
• op alle plaatsen achteraf mogelijkheid om een drankje te nuttigen

Fietstocht 13.00h Boshoekstraat 99, Hove
1) Babbelkroonbos wandelen 13.15h: parking begraafplaats, Bouwenstraat te Lint
2) Babbelbeekse beemden wandelen 14.45h:  ingang Bremstraat vlakbij 't Senthout, Duffel
3) Uilenbos wandelen 16.15h: Boshoekstraat 99, Hove

(1) frank.adriaensen@uantwerpen.be (2): dirk.costrop@telenet.be (3) hugo.waeterschoot@scarlet.be



Alle bee(s)tjes helpen!

De Grote Boshoek  het begin van een mooi verhaal


