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PRAKTISCH
KESTERHEIDE

START
Plattelandscentrum De Paddenbroek,
Paddenbroekstraat 12, Gooik

BEREIKBAARHEID
Busstelplaats De Lijn in Leerbeek

TOEGANKELIJKHEID
Honden zijn welkom aan de leiband.

MEER INFO
Alwin Loeckx, info@natuurpunt-pajottenland.be,
0494-23 63 49

HORECA
Jagershof, Bruneaustraat 36, Gooik
De Cam, Dorpsstraat 67/A, Gooik

STEUNJ
Je kan de Kesterheide steunen door een gift over te
maken op het rekeningnummer BE562930 2120 7588
(BIC = GEBABEBB) met vermelding ‘DeKesterheide project 9233’. Voor giften vanaf 40 euro wordt een
fiscaal attest afgeleverd.
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Welkom!

Heide op Kesterheide?
De ruime omgeving van de Kesterheide behoort tot het Natura
2000-netwerk, samen met o.a. het Hallerbos en de Markvallei
in de regio. Natura 2000 wil extra bescherming bieden aan
bijzondere natuur in Europa zoals bijv. heide. Struikheide en
brem groeiden tot de jaren ‘60 rond de top van de Kesterheide.
Bijna alle heide verdween ondertussen, maar de zaden zitten
nog steeds in de bodem en op één perceel wist een dozijn
planten zich te handhaven.

De Kesterheide in Gooik ligt
op een getuigenheuvel
die al bekend was bij
Neanderthalers, Kelten
en Romeinen. Met zijn 112
Groene zandloopkever

meter hoogte torent hij boven

het Pajottenland uit. Het is een baken en herkenningspunt

Natuurpunt houdt op bepaalde plaatsen de begroeiing kort met
Lakense en Vlaamse schapen, in samenwerking met de Herder
van het Pajottenland, zodat er weer heide kan doorbreken.

in het glooiende landschap. Omdat de top deels bebost is,

gebied ijstijden en schurende gletsjers trotseren. Zowel de
natuur als mensen bepaalden dit kleinschalige landschap.

Tal van dier- en plantensoorten vinden een perfecte
leefomgeving in dit authentieke landschap. Zeker soorten die
van dit kleinschalige landschap afhankelijk zijn zoals geelgors,
eikelmuis, steenuil, sleedoornpage …

Cadeaubox Kesterheide en heidebier
Tongsneyder is een blond streekbier met het streekmerk
Pajottenland. Van de verkoop van elk flesje Tongsneyder
heidebier wordt 5 cent afgedragen aan Natuurpunt
Pajottenland om het natuurgebied Kesterheide verder uit te
breiden en in te richten. Het bier heeft de smaak van
struikheide en andere kruiden van de Kesterheide. Het bier zit
ook opgenomen in een cadeaubox over de Kesterheide samen
met boeken, CD, wandelkaart en historische postkaarten en
een heideplantje.

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.
Natuurpunt werkt uiteraard graag mee aan maatregelen om de
Koesterburen te versterken o.a. door te werken aan
heideherstel.
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 wasplaten
(graslandpaddenstoelen) wordt gewerkt aan gericht hooibeheer
in opdracht van Natuurpunt.
www.koesterburen.be
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Natuur.Blad biedt heel wat voordelen.
Ieder nummer bevat een
HANDIGE WANDELKAART en zet
steeds een natuurgebied in de kijker.

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 meer dan 40 wandel- 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,
isolatiemateriaal Eurabo en Pixbook.
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het zand tot ijzerzandsteen en op die manier kon het

“Kesterheide behoort tot het
Natura 2000-netwerk, samen
met onder andere het Hallerbos
en de Markvallei in de regio.”

Nieuwe leden ontvangen een
welkomstpakket met daarin
onze fraaie Fiets-en Wandelgids
met meer dan 40 wandel- en
fietsroutes in de mooiste
natuur-gebieden van België.

Meer info over het bier en de cadeaubox:
www.kesterheide.be en www.tongsneyder.be

or Antwerpen

een prehistorische oceaan. In de loop der tijden verhardde
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De Kesterheuvel is in feite een zandduin aan de rand van

| nummer 4

dorpen zoals Leerbeek, Kester en verderop Heikruis.

Jaargang 16

Brussel en tientallen parochiekerkjes van de omliggende

Rond de Kesterheide vind je dankzij het reliëf en de bodem een
bijzondere diversiteit aan planten, dieren en leefgebieden.
Heiderelichten op droge zandbodem wisselen af met natte
bronbossen op zware klei en zuurminnende bosjes op
leemgrond. Kleine percelen kenmerken het Pajotse boerenland.
Linten van knotwilgen, akkerranden en mei- en
sleedoornhagen lopen door de percelen. Dit vormt samen een
prachtig lappendeken vol landbouwnatuur.

december |

op een bakstenen sokkel, heb je wel een prachtig zicht op

juni, september,

voor hoogtebepaling in de vorm van een menselijke figuur

Landbouw en natuur, afwisseling troef

Verschijnt: maart,

is het uitzicht beperkt. Aan de IJzeren Man, een meetpunt

Cadeau!

HOOR ZE FLUITEN
Download gratis onze wandelkaartjes en vogelgeluiden.

Steenuil

WWW.NATUURPUNT.BE/LIDWORDEN

