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Startplaatsen op Pallaaraard en Boskant. Zie kaart.
Het avontuurlijke groene Natuurpad is 5,5 km lang.
Aanbevolen wandeling. Verschillende verkortingen zijn
mogelijk, o.m. via de knooppunten. Het Natuurpad sluit
aan op het Lovenhoekpad (10km) dat leidt naar het kasteel
en het centrum van Vorselaar.
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Parkeren op de zandwegen bij de startplaats. De paden
zijn het hele jaar toegankelijk. Honden zijn welkom
aan de leiband. Laarzen nodig in natte periodes.
Het Natuurpad is niet geschikt voor rolwagens en
kinderwagens. Stukken van de wandelroute die over
Pulderdijk, Lovenhoek en Heirbaan lopen, zijn dat wel.

Info
Geleide wandelingen:
ludomoeyersoms@skynet.be • 0478-53 06 33  
lovenhoek@natuurpunt.be • www.natuurpunt.be/
lovenhoek
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Grasland
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Fietsknooppunt: 05 en 06
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Bebouwing
Water

Horeca
www.meliens.be

Lovenhoek

Akker

De Lijn: Lijn 420 en 427 tot Vorselaar markt.
Vandaar drie kwartier stappen tot Lovenhoek,
volg Lovenhoekpad van aan het Sportcentrum.

Melien’s, Vroegeinde 52, Vorselaar
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V.U.: Chris Steenwegen • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen. Foto’s: Wim Dirckx, Luc Meert, shutterstock.com
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Wandelknooppunten
Natuurpad 5 km
Ruiterpad
Horeca
Startpunt
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Zonnedauw

Welkom!
In het versnipperde Vlaanderen

Historisch landschap

vormt Lovenhoek een kostbare brok

Midden in het gebied ligt de oude en nu verlaten woonkern van
Lovenhoek. Lovenhoek was tot begin 20ste eeuw een levendig
landbouwgehucht met verschillende boerderijen en een café. Nu
getuigen de oude stal onder de majestueuze eik en de kapel nog
van het vroegere gemeenschapsleven hier. Natuurpunt koestert
dit kleinschalig landbouwlandschap.

aaneengesloten natuur van zo’n 150
hectare. Natuurpunt kocht het gebied
in 2007 met de steun van de gemeente
blauwborst

in Vorselaar de mooie klanknabootsende naam “zoetelief ”
draagt.

Vorselaar. Lovenhoek sluit bovendien

aan bij een veel groter natuurcomplex van in totaal zo’n

Op de herstelde heideterreinen gedijt dan weer dopheide en de
vleesetende zonnedauw die insecten vangt op zijn kleverige
tentakeltjes. Romantische zielen kunnen zich hier laten
inspireren door de melodieuze zang van de boomleeuwerik, die

“Op vele plekken in de bossen
en het moeras laten we de
natuur ongestoord haar gang
gaan. Andere stukken krijgen
een gericht beheer”

word lid van

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

Natuurpunt!

Lovenhoek. Naast vele helpende handen krijgen we ook
onmisbare steun van onze grazende ‘vrijwilligers’. Je kan een
schaap of lammetje uit onze kudde authentieke Kempense
heideschapen adopteren via ikwordmeterpeter@skynet.be

Steun
Je kan Lovenhoek steunen door een gift op BE56 2930 2120 7588
met vermelding van project “7787A – Lovenhoek”. Voor giften
vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd.

Het wandelpad volgt hier het eeuwenoude kerkepad dat de
parochiekerken van Vorselaar en Pulle met elkaar verbond.

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.

Samen voor natuur

Wandelingen en fietstochten

Voor het beheer en de uitbouw van Lovenhoek kan Natuurpunt
rekenen op verschillende partners. Zo werken we samen met
JNM Neteland, de lokale VVV en Heemkundige Kring,
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en het
gemeentebestuur van Vorselaar. Samen zorgen we ervoor dat
iedereen die de kwetsbare natuur respecteert, kan genieten van

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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De groene uitgestrektheid én de mozaïek aan landschappen
maken van een wandeling door Lovenhoek een bijzondere
ervaring. Je wandelt hier door droge naaldbossen en vochtige
loofbossen, langs open heideterreinen en bloemrijke ruigtes,
over historische kerkepaden en bochtige beekoevers.
Natuurpunt wil die waardevolle variatie in het gebied bewaren
en verder herstellen. Op vele plekken in de bossen en het
moeras laten we de natuur ongestoord haar gang gaan. Andere
stukken krijgen een gericht beheer. Binnen de

De afwisseling in het landschap geeft kansen aan vele vaak
zeldzame planten en dieren. De Kleine Beek en de meanderende
Molenbeek vormen een moerassige vallei met verspreide
bomen, struiken en rietkragen. De ijsvogel huist hier en
blauwborstjes en kleine karekieten zijn vaste zomergasten. Met
wat geluk kan je in de lente het geluid van de mysterieuze
roerdomp horen. Vijf spechtensoorten en roofvogels als havik,
buizerd en wespendief broeden in de oude bossen van
Lovenhoek. In het voorjaar schitteren bloeiende tapijten vol
bosanemonen en slanke sleutelbloemen.

december |

Weids en afwisselend

Zoetelief en zonnedauw

juni, september,

Natuurpunt heeft de voorbije jaren met steun van de Vlaamse
en Europese overheid en met de inzet van tientallen
vrijwilligers hard gewerkt aan het herstel van waardevolle
biotopen en aan de openstelling van het gebied voor wandelaars
en ruiters.

begrazingsblokken houden vriendelijke runderen en onze
schaapskudde de heide in stand.

Verschijnt: maart,

500 hectare.

Cadeau!

Minivakantie rantie
ga
met grutto

Natuur.Blad biedt heel wat voordelen.
Ieder nummer bevat een
handige wandelkaart en zet
steeds een natuurgebied in de kijker.

Hoor ze fluiten
Ree

Download gratis onze wandelkaartjes en vogelgeluiden.
www.natuurpunt.be/lidworden

