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Met het Koebos en Langebos wordt circa 32,5 ha van een gro-
ter geheel op de grens van Lovenjoel, Pellenberg en Boutersem 
in de vallei van de Molenbeek door Natuurpunt beheerd. Het 
gaat om een Europees Habitatgebied met oude eikenbossen, 
elzenbroek- en bronbossen, kalkrijke hooilanden met dot-
tergraslanden en moerassen met riet en moerasspirea. Dit 
gebied herbergt vele zeldzame soorten zoals goudveil, bittere 
veldkers, reuzenpaardenstaart maar ook unieke soorten als 
gele zegge en kalkgebonden zeldzame mossen. Bij de beheer-

Mijlpaalactiviteit 40 jaar Natuurpunt Oost-Brabant: 10 jaar Koebos

Europese Natuur in de Molenbeekvallei en Koebos op de grens van Lovenjoel en Pellenberg.  
Nieuwe uitbreiding met 2,5 ha in Park Salve Mater.

Zondag 1 mei 2011: Koebos

Koebos: een Europees Natura 2000-gebied met unieke biodiversiteit in ontwikkeling aan de 
rand van de Leuvense agglomeratie. Een Life-project staat op stapel: hier wordt toekomst  
geschreven.

Afspraak: kasteel ‘de Maurissens’ (UZ Pellenberg), Welingerveld 6, 3212 Pellenberg. 
14u30: de geleide wandeling, start aan de ijzeren poort achter het kasteel. 
Tussen 14u00 en 16u00: vrij wandelen op speciaal voor de activiteit gemarkeerde wandelcir-

cuits van 4 en 9 km met landschapsposten onderweg waar uitleg gegeven wordt.  
Gelegenheid tot napraten bij een drankje en hapje nadien. 
Parellel hiermee vindt om 14u30 een kinderactiviteit plaats rond de diertjes in de poel, 
afspraak aan kasteel ‘de Maurissens’ (UZ Pellenberg), Weligerveld 6, 3212 Pellenberg.

Info: www.natuurpuntoostbrabant.be of 
Frank Claessens, 016 46 25 80, frank.claessen@med.kuleuven.be
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opties werden de eikenbossen, de elzenbroek- en bronbossen 
alle kansen gegeven om verder spontaan te ontwikkelen. Een 
reeks populierenbestanden werden omgevormd tot mooie 
elzenbroekbossen of eikenbos in ontwikkeling. Op een aantal 
weilanden die vroeger nogal intensief gebruikt werden, werd 
een bosuitbreiding gerealiseerd en werd op een andere plaats 
een educatieve poel en boomgaard aangelegd. 
Op hellingakkers is inmiddels een structuurrijk en soortenrijk 
grasland ontwikkeld waarin zelfs de gevlekte orchis versche-

Dottergrasland in Koebos. Foto Rik Convents
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nen is. De kalkrijke graslanden ontwikkelen ook zeer soorten-
rijk met unieke soorten als gele zegge. Alle experten zijn het 
erover eens dat het Koebos samen met het Zwartebos onze 
varianten zijn van de kalkrijke en kwelrijke hooilanden met een 
unieke soortensamenstelling. In het voorjaar is er de aspect-
bepalende bloei van o.m. pinksterbloem. Aspectbepalend in de 
winter is de massale aanwezigheid van de marentak. 
Er is een uitgestippeld wandelpad. De hooilanden worden 
sinds 10 jaar jaarlijks gemaaid, de rietlanden worden cyclisch 
gemaaid.
Een uniek gebied op de rand van de Leuvense agglomeratie, be-
reikbaar met openbaar vervoer vanuit het Park van Pellenberg. 

Sinds februari 2011 is ook 2,5 ha van het park van Salve Mater 
(Lovenjoel) door Natuurpunt verworven om als hefboom voor 
een duurzaam beheer van het park te fungeren. Dit is belang-
rijk als het leefgebied van o.m de ingekorven vleermuis en de 
grootoorvleermuis. Natuurpunt koestert deze soorten en de 
vrijwilligersploegen doen daar de nodige inspanningen voor. 

10 jaar inzet voor de uitbouw en het beheer van het Koebos 
wordt in het Internationaal jaar van de vrijwilliger en het lus-
trumjaar van NPOB als mijlpaalactiviteit bijzonder in de kijker 
gezet. Je bent uitgenodigd.

In het kader van 10 jaar Koebos vinden  
ook nog volgende activiteiten plaats:

Zaterdag 30 april 2011
Avondwandeling ‘Koebos Feest’: luisteren naar uilen en met de batdetector naar vleermuizen, 
kijken naar de inloopvalletjes voor kleine zoogdieren en de lichtbak voor nachtvlinders, het 
voedsel van onze vleermuizen, en ter afronding een kampvuur met drankje nadien.

Afspraak: 20u00, kasteel ‘de Maurissens’ (UZ Pellenberg), Weligerveld 6, 3212 Pellenberg

Zondag 1 mei 2011
Vanaf 6u00: vroege vogelwandelingen, om het uur een andere groep; max 35 pers per groep, 
spek met eieren, brood en koffie halverwege de wandeling verzorgd door Nobilis Viriditas in de 
Kleinveldweg. 
Vooraf inschrijven a.u.b.

Afspraak: kasteel ‘de Maurissens’ (UZ Pellenberg), Weligerveld 6, 3212 Pellenberg.
Info: Marc Artois, 0478 50 08 30, natuurpunt-lubbeek@skynet.be

Gevlekte aronskelk, Koebos. Foto Jules Robijns

Jonge helpers op Dag van de Natuur in het Koebos, 2008.  
Foto Katrijn Van den Driessche
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