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3,5 km, Drogenhofpad
Start aan Kerk Sint-Pancratius, Ranst of Lourdesgrot
Kasteeldreef, Ranst
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ZEVENBERGENBOS

BEREIKBAARHEID
Parkeergelegenheid rond de kerk Sint-Pancratius Ranst en
in de Kastanjelaan.

Speelbos

Zevenbergenbos

TOEGANKELIJKHEID
Honden zijn welkom aan de leiband, stapschoenen zijn
voldoende en kinderwagens zijn mogelijk, behalve bij
extreem regenweer.
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HORECA

Muizenbos

Er zijn cafés en koffiebars in de buurt van de
Sint-Pancratiuskerk

MEER INFO

Lourdesgrot

John Maes, zevenbergenbos@natuurpunt.be,
0476-31 58 34
www.ranst.be/toerisme

Je kan Zevenbergenbos steunen door een gift op IBAN
BE56 2930 2120 7588 (BIC=GEBABEBB) met vermelding
van project 7744 - Zevenbergenbos. Voor giften vanaf 40
euro wordt een fiscaal attest afgeleverd.
Coördinaten startpunt 51.11.25,23, 4.33.37,78
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Galloway

Welkom!
Het Zevenbergenbos is een prachtig oud bos
in Ranst en maakt deel uit van een complex
van meer dan 100 hectare bos aan de
rand van Antwerpen. In het voorjaar

fladderen er verschillende vlinders in de hooilanden.
Kinderen kunnen zich uitleven in het gemeentelijk
speelbos.

Volop variatie
Het Zevenbergenbos is een lappendeken van oude parkbossen,
elzenbroekbossen, populierenbossen en drogere beuken- en
dennenbossen. Naast bossen wandel je langs bloemrijke
weilanden en poelen vol bijzonder leven.
De voorjaarsflora van het Zevenbergenbos is samen met die van
het aangrenzende Muizenbos één van de mooiste en meest
gevarieerde in de provincie Antwerpen. Bosanemonen en
slanke sleutelbloemen zorgen voor een prachtig bloementapijt.
Wandel in de vroege lente op het Drogenhofpad om te genieten
van de voorjaarsbloeiers in het bos. In de zomer lopen
gallowayrunderen tussen prachtige bloemen in de hooiweiden.
Je wandelt langs de innemende hoogstamboomgaard van
Natuurpunt. Er zijn ook honderden mossen- en

Oranjetipje

sleutelbloemen de bosbodem. In de zomer

paddenstoelensoorten die in het bos van Ranst voorkomen.
Dankzij de verschillende bodems, van nat naar droog en van
zandig tot klei is er een grote variatie in plantensoorten.

Zeebodem
Onder het bos van Ranst ligt de oude zeebodem erg ondiep en
de schelpen in die laag zorgen voor veel kalk in de grond. Door
die kalk kunnen unieke plantensoorten hier uitbundig groeien.
Sommige groeien nergens anders in de provincie of zijn zeer
zeldzaam. Zo vind je hier de keverorchis en de bosorchis. De
knolsteenbreek schittert in de kalkrijke hooiweiden. Bij het
graven van een amfibieënpoel werd een haaientand uit het late
tertiaire tijdperk (2 miljoen jaar geleden) gevonden in de
schelpenbank.

Bos vol leven
In het Zevenbergenbos vliegen tussen de kruiden vele zeldzame
vlinders zoals de iepenpage, de keizersmantel en af en toe de
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Sleutelbloem en bosanemonen

Cadeau!
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.

Natuurlijke buffer

bedekken bosanemonen en slanke
IJsvogel

kleine parelmoervlinder. In het voorjaar wemelt de Vlaspoel
vlak bij de Drogenhofschuur van de dikkopjes van gewone pad
en bruine kikker. Stekelbaarsjes, kleine watersalamanders,
vinpootsalamanders en alpenwatersalamanders jagen op de
kikkervisjes. Ook de weidebeekjuffer fladdert hier rond met
haar prachtige blauwe vleugels. De boomvalk vliegt wel eens
over de poel op libellenjacht. De poel is bovendien ook een
ideale drinkplaats voor steenmarter, wezel en vos.
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Gezien zijn ecologische waarde is het ‘bos van Ranst’
opgenomen als habitatgebied in het kader van het Europees
Natura 2000-netwerk. Het bos levert belangrijke
ecosysteemdiensten (diensten die de natuur geeft aan de
maatschappij).

Het bos slorpt CO2 op,
produceert zuurstof en zorgt
voor een bufferend
microklimaat.

belangrijk. Rechtopstaande oude stammen zorgen voor
broedplaatsen en kunnen zeer “zwammenrijk” worden. Oude
technieken zoals hakhoutbeheer geven de voorjaarsflora
maximale kansen. Ook werd er nieuw bos aangeplant, de
duizend eiken, linden, haagbeuken en elzen zijn al flink
gegroeid. Aan de randen plantten we inheemse struiken en
boomsoorten zoals hazelaar, meidoorn, sleedoorn en gelderse
roos. Tijdens de zomermaanden begrazen gallowayrunderen de
hooilanden. In de vallei van de Hogenaardseloop plaatsten we
nestkasten voor torenvalk en kleinere zangvogels, dit zorgt
tijdens de lente voor druk vogelverkeer. In het natuurgebied
werden ook enkele amfibieënpoelen gegraven die snel bevolkt
werden door padden en kikkers om er zich voor te planten
tussen de bloeiende waterviolier.

Het is een infiltratiegebied voor regenwater en zorgt voor een
zuivere aanvulling van het grondwater. Het bronwater van
Ordal wordt op een steenworp van het natuurgebied
ontgonnen. Langs de Keerbeek en de Hogenaardseloop is het
bos een natuurlijk overstromingsgebied. Bij hoge
neerslagpieken overstromen de beken in het bos. Op die manier
wordt het oppervlaktewater gebufferd zodat sommige laag
gelegen woonwijken in Ranst en in de Schijnvallei behoed
worden voor overstromingen.
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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- & 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

Natuurbeheer

Met je lidkaart van Natuurpunt geniet je ook heel wat
kortingen bij onder meer Schoenen Torfs, AS Adventure.

Natuurpunt beheert het bos met aandacht voor een variatie in
leeftijd en soorten van bomen en struiken. Ook dood hout is

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

HOOR ZE FLUITEN
Download gratis onze wandelkaartjes en vogelgeluiden.
WWW.NATUURPUNT.BE/LIDWORDEN
Sleutelbloem

