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Het Wijngaardbos maakt deel uit van het Natura 
2000-netwerk van Europees belangrijke 
natuurgebieden. Deze folder werd gemaakt in 
het kader van het natuurherstelproject LIFE+ 
Vochtig Haspengouw en geniet de financiële 
steun van het LIFE-fonds van de Europese Unie. 

Deze folder werd gemaakt door Natuurpunt en school Neder-
wijsje in Hoeselt. De leerlingen van de 3e graad schreven de 
tekstjes en maakten de tekeningen voor deze folder. Basisschool 
het Nederwijsje neemt reeds 10 jaar deel aan het beheerproject in 
het Wijngaardbos en heeft om die reden het peterschap aanvaard 
over het natuurgebied in 2015. 

Educatief Natuurbeheer  

Educatief Natuurbeheer is een project rond natuurbeleving en 
-beheer voor scholen, jeugdgroepen. Het doel is om kinderen 
warm te maken voor natuur, hen terug in contact te brengen 
(letterlijk!) door beheerwerk en belevingsgerichte opdrachten. 
Het project wordt ondersteund door de provincie Limburg, de 
Vlaamse Overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Antwoorden:
1) Wijngaardbos
2) das
3) munt

4) natuurlijke
5) steenuil
6) verschuilen
7) Haspengouw

8) kalktufbronnen
9) elzen
10) fruitbomen

Kruiswoordraadsel
1  Over welk bos hebben we het in de folder?
2  In de bosrand leven de vos en de ... 
3  Welke plant doet een hooiland lekker fris ruiken?
4  In het Wijngaardbos willen we vooral de ... bossenbeschermen.
5  Welke vogel woont graag in de holtes van knotbomen?
6  In de zijwanden van holle wegen kunnen dieren zich ...
7  Het landschap rond het Wijngaardbos is typisch voor  

      de streek ...
8  Hoe heten de zeldzame bronnen in het Wijngaardbos?
9  In natte broekbossen groeien bomen die graag natte voeten        

      hebben, zoals ...
10  In een hoogstamboomgaard staan ...
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Meer dan bos alleen

Als je de naam "Wijngaardbos" leest, denk je misschien dat het 
enkel om een bos gaat. Buiten het bos zorgt Natuurpunt er ook 
voor een stuk landschap zoals je dat enkel in Haspengouw kan 
vinden. Je komt er vanalles tegen zoals: hoogstamboomgaarden, 
knotwilgenrijen, omhaagde weilanden, holle wegen...
Het fruit van de boomgaarden trekt de das en de eikelmuis aan. 
Er zijn ook heel wat bronnen, die voor het water van de Demer 
zorgen. Meer dan alleen een bos dus...

In deze folder legt de 3e graad van het Nederwijsje uit Hoeselt uit 
welke biotopen er allemaal in het Wijngaardbos zijn en wat we 
moeten doen om die te beschermen.

Bossen

In het Wijngaardbos zijn er productiebossen en natuurlijke  
bossen. Een productiebos is een bos dat de mens geplant heeft 
voor het hout, bijvoorbeeld populieren. 

Een natuurlijk bos is een bos dat de natuur heeft gemaakt.  
Er leven veel meer dieren in een natuurlijk bos dan in een produc-
tiebos. Daarom dat we natuurlijke bossen willen beschermen.

Het Wijngaardbos bevindt zich op een helling. Onderaan de 
helling kan je uiterst zeldzame broekbossen vinden. Dit zijn natte 
bossen, die in de winter zelfs helemaal onder water staan. In zo 
een bos is het nat door water dat uit bronnen komt (kwelwater) 
of door een hoog grondwaterniveau. Er groeien vooral bomen die 
graag natte voeten hebben, zoals wilgen en elzen. Spinnen, loop-
kevers en lieveheersbeestjes voelen zich er thuis.

Hoger op de helling zijn er eikenhaagbeuken-
bossen. In deze drogere bossen groeien vooral de 
zomereik, de haagbeuk en de zoete kers. Onder 
de bomen groeien verschillende planten zoals: 
daslook, bosanemoon, boszegge, gele dovenetel, 
slanke sleutelbloem, gevlekte aaronskelk ... Heel 
wat van die planten staan in het voorjaar in 
bloei, waardoor het bos dan gesierd wordt door 
een prachtig tapijt. 

In het bos moeten er regelmatig beheerwerken uitgevoerd worden 
zoals: bosranden open maken, uitheemse planten verwijderen en 
af en toe bomen kappen. In het Wijngaardbos zijn er een tiental 
kalktufbronnen. Die zijn heel zeldzaam en zorgen voor het water 
van de Demer. 

 

Bosrand

Aan de rand van een bos komt er meer zonlicht dan in de rest 
van het bos. Daardoor komen er veel meer verschillende planten 
voor. Er groeien elzen, lijsterbessen en vogelkersen. Deze planten 
dragen vruchten die de dieren graag eten. 
Daardoor zijn de randen van het bos een woonplaats voor veel 
verschillende dieren. Er leven heel wat kleine zoogdieren, vogels 
en insecten. 
Je kan er ook veel vlinders vinden.
De dieren die er leven zijn soms in gevaar wegens de vos en de 
das, want die zoeken er graag naar lekkere dieren. Ook de vogels 
komen er aan hun trekken, want zij lusten graag een insect als 
vieruurtje.

Omdat de bosrand zo belangrijk is voor heel veel dieren, moeten 
er regelmatig wat bomen gekapt worden. Op die manier kan er 
steeds genoeg zonlicht door, waardoor de vruchtdragende planten 
alle kansen krijgen om te groeien. 

 
 

Houtkant
 
Tussen twee landbouwpercelen kan je regelmatig een brede rij 
struiken of bomen zien. Deze stukjes natuur noemen we hout-
kant.  In deze houtkant kunnen vogels en zoogdieren een onder-
komen en voedsel vinden. De dieren gebruiken deze heggen ook 
om veilig van het ene natuurgebied naar het andere te wandelen. 
Zo moeten ze niet over het open veld lopen.

In het Wijngaardbos maken de dassen veel gebruik van de hout-
kant. Omdat deze rijen van bomen of struiken aan de rand van 
een landbouwperceel staan, zorgen ze er ook voor dat de grond en 
de voedingsstoffen niet van het veld kunnen spoelen.
Regelmatig moet er een stukje van de houtkant gekapt worden. 
Zo blijven de struiken en bomen laag, wat belangrijk is voor de 
dieren om te schuilen.

Hooiland

Open weides (hooilanden) zijn heel waar-
devol, want daar kunnen veel bloemen 
groeien. De echte koekoeksbloem is daar 
een mooi voorbeeld van. De koekoeks-
bloem is heel zeldzaam en groeit meest-
al op open plekken zoals hooilandjes. 
Door de muntplantjes ruiken sommige 
hooilandjes naar munt. Dat ruikt heel 
lekker! Er leven ook veel insecten in deze 
hooilanden. 

Er is maaibeheer en graasbeheer nodig 
voor het hooilandje. Maaibeheer wil zeggen dat het gras 1 of 2 
keer per jaar gemaaid en afgevoerd wordt. Met graasbeheer be-
doelen we het laten afgrazen van de weiden door paarden, koeien, 
ezels of schapen. Als we dit niet doen komen er bomen en ont-
staat er langzaamaan een heel bos en is er geen hooilandje meer.

Deze eikelmuis woont in holtes van 
knotbomen en smult van het fruit in de 
hoogstamboomgaarden.

Ook mooi om te zien 

Holle wegen

Holle wegen zijn wegen die zijn 
uitgesleten doordat de mens ze 
gedurende vele jaren gebruikt 
heeft. In de zijwanden van deze 
wegen kunnen de dieren mak-
kelijk holen maken om zich in 
te verschuilen.

Knotbomen

De takken van de knotwilgen 
worden regelmatig gesnoeid 
en werden vroeger gebruikt 
om bijvoorbeeld manden te 
vlechten. Daardoor ontstaan er 
holtes in de knot van de boom. 
In die holtes kunnen steenuil-
tjes gaan wonen.

Hoogstamboomgaard

In de hoogstamboomgaard 
staan fruitbomen waarvan de 
takken beginnen op 180 cm 
hoogte. Aan die bomen groeien 
vruchten zoals appels, peren, 
kersen, noten en pruimen. Voor 
de vogels is dit een lekkere 
maaltijd, maar ook de das lust 
af en toe wel een stuk fruit.

Europese topnatuur hersteld

De ecologische waarde van dit gebied is groot, het is een hotspot 
voor de Limburgse natuur. Dankzij het Europese LIFE+project 
‘Habitatherstel in Vochtig Haspengouw’ zal Natuurpunt verschil-
lende belangrijke leefgemeenschappen kunnen herstellen en uit-
breiden. Een mozaïek van prachtige bossen en bloemrijke weides, 
daar gaan we voor!

word lid van

natuurpunt!
Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van 
Vlaanderen en beschermt al meer dan 50 jaar 
planten, dieren en hun natuurlijke omgeving. 
En dat is nodig, want onze mooie natuur is bedreigd. 
Met jouw steun kunnen we onze natuur verder 
helpen. Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst 
meer van genieten. Het lidgeld bedraagt 27 euro voor 
het hele gezin. Sluit je aan en geniet volgende 
voordelen:

Fiets- en wandelgids

Als nieuw Natuurpuntlid ontvang je een welkomstpakket met 

onze Fiets- en Wandelgids met 66 uitgestippelde wandelin-

gen en fietsroutes in de mooiste natuurgebieden van België.

Natuur.blad

Ontvang 4 x per jaar Natuur.blad, ons ledenmagazine 

boordevol informatie over de natuur.

Wandelingen en fietstochten

Neem met je hele gezin gratis deel aan geleide wandelingen 

en fietstochten.

Natuurpunt Winkel

Geniet 10% ledenkorting in de Natuurpunt Winkel op boeken, 

verrekijkers, cadeautjes...

Kortingen bij onze partners

Met je lidkaart van Natuurpunt geniet je ook heel wat 

kortingen bij onder meer Schoenen Torfs, AS Adventure, 

Tierra Natuurreizen, isolatiemateriaal Eurabo en Pixbook.

Hoor ze fluiten

Download gratis onze wandelkaartjes en vogelgeluiden. 

WWW.NatuurpuNt.bE/lidWordEN


