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Start
De Pont 45, 2970 Schilde (parking)

• 4,8 km, oranje wandeling

• 1,3 km, groene wandeling

• rolstoelpad (bruin)

toegankelijkheid
Wandelaars zijn welkom in de Pont op de wandelpaden. 
Honden zijn welkom aan de leiband. 

ContaCt
Natuurpunt Schijnvallei

Turnhoutsebaan 343 • 2110 Wijnegem

03-354 55 06 • info@schijnvallei.be

www.schijnvallei.be

Steun 
Steun de Pont met een gift op rekeningnummer IBAN = 
BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt met vermelding 
‘7724 – Schijnvallei’.

openbaar vervoer
• Bus 410, halte Goudbloemlaan (1,5 km)

• Bus 610, halte Schilde kerk (1,4 km)
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  Welkom!
Natuurgebied de Pont maakt deel 

uit van het historische kasteel

domein Schildehof. Natuurpunt 

Schijnvallei beheert het gebied 

dat eigendom is van de gemeente 

Schilde. Dankzij het beheer leeft er een grote verscheiden

heid aan planten en dieren op een beperkte oppervlakte. 

De Pont en de omgeving vormen één van de natuurrijkste 

plekken in de Schijnvallei in Schilde.

Hulp van grazers

In het centrale deel van de Pont zorgt seizoensbegrazing met 
grote grazers zoals gallowayrunderen en pony’s voor een 
halfopen landschap. Verscholen in de hooiweide aan de 
noordelijke kant ligt een amfibieënpoel. De moerassige vijver 
met rietkragen vormt de ideale biotoop voor zeldzame vogels 
zoals de waterral, de roerdomp en de ijsvogel en voor juffers en 
libellen. Dankzij de jaarlijkse maaibeurt floreert het orchidee-
enrijke grasland. 

Pioniersbos

Van 1953 tot 1971 gebruikte men de natte laagte als stortplaats. 
Later overdekte de eigenaar het stort met lemige grond. Op 
andere plaatsen brachten baggeraars rond 1960 zand uit nabije 
waterspaarbekkens in de Pont. Ongeveer de helft van het 
huidige natuurgebied bestaat uit opgehoogde grond waardoor 
de oorspronkelijke vegetaties verdwenen. Hier en daar duiken 
zomereik en zwarte els op, maar er groeien nu vooral wilgen, 
een typische pionierssoort. 

Met een jaarlijkse maaibeurt creëren we kleine en grotere open 
plekken in het bos. De bloemenrijkdom maakt het er aantrek-
kelijk voor vlinders zoals het icarusblauwtje en het landkaartje. 

Hakhoutbos met kleur

Slechts een klein deel vlakbij de brug naar Oelegem bleef 
ongestoord en daar vind je ook nu nog een écht oud elzenbroek-

bos met kwel. Dit open, nat hakhoutbos houdt stand door om 
de tien jaar enkele bomen te kappen die nadien opnieuw 
uitschieten. Je vindt er dotterbloemen, sleutelbloemen en 
andere voorjaarsbloemen.

“het meer dan 100 jaar oude 
parkbos herbergt een 
zeldzame voorjaarsflora.”

Oud parkbos

In het voormalige kasteelpark torenen de beuken hoog boven 
het landschap uit. Dalkruid, salomonszegel en witte klaver-
zuring kleuren in het voorjaar het bos. Hier laat Natuurpunt de 
natuur zoveel mogelijk haar gang gaan. Dood hout neemt 
ongeveer een derde van het houtvolume in en brengt leven in 
het bos. Insecten, vogels én vleermuizen vinden er voedsel, een 
overwinteringsplek of nestgelegenheid. 

Natuur tegen overstromingen

De weidebeekjuffers profiteren hier volop van de goede water-
kwaliteit van het Groot Schijn. De meanders en de uitgebreide 
rietvegetatie die je in de omgeving nog kan zien, vangen veel 
water waardoor men stroomafwaarts minder snel overstro-
mingen heeft. In het rietland leeft de kleine karekiet. In de wat 
rommelige afwisseling van rietland, struweel en ruigte vindt de 
nachtegaal een ideale thuis. Op de min of meer oorspronkelijke 
oevers ter hoogte van de Pont kan je reeënwissels zien.

Buiten het Schildehof

Ten zuidoosten van het Schildehof ligt een open landschap met 
weilanden en hooilanden. Langs het fietspad, dat naar het 
Albertkanaal loopt, groeit de moesdistel. Op de Oelegemse 
waterspaarbekkens zie je – zeker tijdens de trekperiode en in de 
winter – altijd wel een paar speciale watervogels, zoals dodaars, 
fuut en meerdere eendensoorten.

Helpende handen
De herboristen van de werkgroep Dodoenstuin zorgen 
voor het herstel van de historische kruidentuin in 
samenwerking met de gemeente Schilde en Velt vzw. 
De werkgroep organiseert ook vormingen, workshops en 
voordrachten. 
Meer info: herboristenforum@gmail.com of bij 
Mieke Vanderhaeghen 0474-74 26 24
 
Sinds 1978 werken de natuurgidsen van Schilde actief in 
het Schildehof voor de aanleg en het onderhoud van de 
bloemen- en insectentuin. In de zomermaanden kan je 
deelnemen aan gratis rondleidingen. 
Meer info of aanvragen van wandelingen: 03-383 26 58.

De ‘Koninklijke Imkergilde Sint-Ambrosius van Schilde 
en omliggende’ bestaat meer dan honderd jaar en telt 
ruim zestig imkers. Ze is al meer dan dertig jaar betrok-
ken bij de studie van de selectie en veredeling van de 
carnicabij. 
Meer info of een bezoek aan de bijenhal? 
Paul Beullens 03-383 57 67 of Frans Van Gils 03-384 09 38.

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.
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Deze folder kwam tot stand dankzij de financiële steun van de Milieuraad van Schilde


