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KeSTeRheIde

Start
Je start best aan educatief centrum Paddenbroek aan de 
voet van Kesterheide. (Paddenbroekstraat 12, Gooik)
• 2,5 km Blauwe wandeling Tongsnijders avonturenpad
• 8 km Oranje wandeling Koesterburenpad
• 580 meter Jozef Geeroms heidepad (deel van de oranje 

wandeling): Jozef Geeroms en zijn echtgenote 
Adrienne Arijs vormden de Kesterheide in de loop van 
50 jaar tot één gebied. In 2012 verkochten ze een groot 
deel aan Natuurpunt zodat de Kesterheide bewaard 
blijft als groene parel van Gooik en het Pajottenland.

toegankelijkheid
De Kesterheide en het omliggende gebied is vrij toegan-
kelijk op de wandelpaden. Het Tongsnijders avonturenpad 
is geschikt voor kinderwagens met grote wielen. Honden 
dienen aangelijnd. Laarzen of stevige schoenen zijn 
wenselijk in natte periodes. 

ContaCt
www.natuurpunt.be/kesterheide

openbaar vervoer 
Op 10’ wandelen van busstelplaats Leerbeek van De Lijn.
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  Welkom!
de Kesterheide in Gooik ligt op 

een getuigenheuvel die Neander

thalers al bezochten en bewerk

ten. Met zijn 112 meter hoogte 

torent hij boven het Pajottenland uit. Het is een baken en 

herkenningspunt met langs de ene kant zicht op de groot

stad Brussel en langs de andere kant op tientallen paro

chiekerkjes en dorpen. Op weinig plaatsen zijn erfgoed, 

landschap, natuur, cultuur en landbouw zo nauw verweven 

geraakt als hier. 

De Kesterheuvel, letterlijk een groene parel in het landschap, is 
in feite een zandduin aan de rand van een prehistorische 
oceaan. In de loop der tijden verhardde het zand tot ijzerzand-
steen en op die manier kon het gebied ijstijden en schurende 
gletsjers trotseren. Zowel de natuur als mensen bepaalden dit 
kleinschalige landschap. 

Landbouw en natuur, afwisseling troef

In het gebied rond de Kesterheide vind je dankzij het reliëf en 
de bodem een bijzondere diversiteit aan planten, dieren en 
leefgebieden. Je vindt er heiderelicten op droge zandbodems, 
natte bronbossen op zware klei en zuurminnende bosjes op 
leemgrond. Kleine percelen kenmerken het Pajotse boerenland. 

Een lint van knotwilgen, akkerranden en mei- en sleedoorn-
hagen lopen door de percelen. Dit vormt samen een prachtig 
lappendeken vol landbouw-natuur. Tal van dier- en planten-
soorten vinden een perfecte leefomgeving in dit authentieke 
landschap. Zeker soorten die van dit kleinschalige landschap 
afhankelijk zijn zoals geelgors, eikelmuis, steenuil, sleedoorn-
page, wasplaten… 

Heide op Kesterheide?

Struikheide groeide tot de jaren ‘60 rond de top van Kester-
heide. De bloemen kleurden de heidevelden paars, afgewisseld 
met gele brem. Bijna alle heide verdween ondertussen, maar de 
zaden zitten nog steeds in de bodem. Natuurpunt houdt op 
bepaalde plaatsen de begroeiing kort zodat er weer heide kan 
doorbreken.

Europese topnatuur hersteld

De ruime omgeving van Kesterheide behoort tot het Natura 
2000-netwerk, samen met o.a. Hallerbos en de Markvallei in 
de regio. Natura 2000 wil extra bescherming bieden aan 
bijzondere natuur in Europa. In 2012 werd Natuurpunt 
eigenaar van een groot deel van Kesterheide zodat het gebied 
bewaard blijft als groene parel van Gooik en het Pajottenland. 
De jaarlijkse cross op Kersterheide gaat nog door tot 2015, 
daarna krijgt de natuur vrij spel. 

Cadeaubox Kesterheide

Natuurpunt Pajottenland maakte samen met o.a. de Heemkun-
dige Kring van Gooik een cadeaubox over de Kesterheide. Open 
de ”Schat van de Tongsnijders” en bewonder, beluister, proef en 
ontdek het gebied. Inhoud van de cadeaubox: twee boeken Op 
de Sofa van de Kesterheide en De Tongsnijders van de heide, CD 
Geest van de Kesterheide, wandelkaart, Tongsneyder heidebier 
met bierglas, Paddenbroek honing, historische postkaarten en 
een heideplantje. Meer info of kopen in De Paddenbroek of via 
www.kesterheide.be. 

“de kesterheuvel is een 
groene parel in het landschap.”

Ontmoet je Koesterburen!

De Koesterburen zijn bijzondere planten en dieren die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Elke gemeente in 
Vlaams-Brabant selecteerde enkele aandachtssoorten. Natuur-
punt werkt uiteraard graag mee aan maatregelen om de 
Koesterburen te versterken o.a. door te werken aan heideher-
stel. Dankzij de aanplant van extra streekeigen hagen en 
bosranden voelen steenuiltjes en eikelmuizen zich hier nog 
beter thuis. Op percelen met fijngeschubde aardtong en andere 
wasplaat-paddenstoelen doet een lokale bioboer aan gericht 
hooibeheer in opdracht van Natuurpunt. www.koesterburen.be

Geniet van de natuur 
Word lid van Natuurpunt

Natuurpunt zorgt al meer dan 50 jaar dat onze unieke bossen, 
natuurlijke duinen en kleurrijke heidelandschappen blijven 
schitteren. Met meer dan 88.000 aangesloten gezinnen, duizenden 
vrijwilligers en 400 professionele medewerkers is Natuurpunt in 
heel Vlaanderen het gezicht van de natuur. Maar die natuur is ook 
van jou. Het is een plaats waarin je tot rust komt, waarin jij je kan 
uitleven en waar er zo veel mooie momenten te beleven zijn. 

Dankzij de steun van onze leden, onze partners en de overheid 
geeft Natuurpunt de Vlaamse natuur nieuwe kansen. En jij kan 
daar bij helpen. Gewoon door lid te worden. Sluit je vandaag nog 
aan, en geniet méér van de natuur. 

www.kesterheide.be

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 24 euro 
voor het hele gezin. Sluit je aan en geniet volgende 
voordelen:

 
NATuuR.GIdS

Als nieuw Natuurpuntlid ontvang je een welkomstpakket met 
onze Natuur.gids met 66 uitgestippelde wandelingen 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 je gratis onze cd met vogelgeluiden en 
wandelkaartjes

WWW.NATuuRpuNT.be/lIdWoRdeN

Wist je dat?
Natuur.Blad biedt heel wat voordelen. 
ieder nummer bevat een 
GRATIS WANdelKAART en zet 
steeds een natuurgebied in de kijker.

Cadeau!
Nieuwe leden ontvangen een 
we l komst pakket met daar in 
onze fraaie Natuur.gids met 66 
uitge stip pel de wan de lin gen en 
fietstochten in de mooiste natuur
gebieden van België.


