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Grasland, ruigte
Bos, struweel
Moerasbos
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•
Eikelmuisroute 7,5 km
•
Vuursalamanderroute 7 km
Beide wandelingen bevatten pittige maar niet onoverkoombare hellingen. Voorzie stevig en waterdicht schoeisel. De
route is niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen,
maar omliggende verharde wegen bieden alsnog de
mogelijkheid om van het landschap te genieten.
Honden aan een korte leiband zijn toegelaten in het gebied.

Met de ﬁets
De startplaats bevindt zich tussen ﬁetsknooppunt 46 en 43
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Coördinaten startpunt 50.806924, 3.708686
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Je kan het Burreken steunen door een gift op IBAN BE56
2930 2120 7588 (BIC=GEBABEBB) met vermelding van
project 6602 - Burreken. Voor giften vanaf 40 euro wordt
een ﬁscaal attest afgeleverd.
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www.natuurpunt.be/natuurgebied/burreken
www.burreken.be - contact@burreken.be
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Vuursalamanderroute: 7 km
Eikelmuisroute: 7,5 km
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BEREIKBAARHEID
Openbaar vervoer
•
NMBS: Oudenaarde
•
De Lijn: Lijn 17 (Oudenaarde-Geraardsbergen),
halte Zegelsem - Teirlinckstraat
Lijn 61 (Oudenaarde-Ronse) halte Schorisse - Dorp
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V.U.: Chris Steenwegen • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen. Foto’s: Ronny Declercq, Wouter Cochie, Paul Muylaert, Shutterstock.com
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BURREKEN
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Bosanemoon

Welkom!

Eeuwenoud bos

In het hartje van de Vlaamse
Ardennen, tussen de

en dieren vinden hier een veilig leefgebied.

De bronnen van het Burreken
Het Burreken is een waterrijk gebied. Het heuvellandschap
werd gevormd door talloze bronnen en beekjes die zich diep in
de bodem hebben ingesneden. Zo ontstonden diepe dalen en
ﬁkse hellingen. Omdat het gebied een grote ecologische en
landschappelijke waarde heeft, werd het al in de jaren ‘80
beschermd. Bovendien maakt het Burreken - als Speciale
Beschermingszone - deel uit van het Europese Natura 2000netwerk waardoor het extra bescherming geniet. In 1981 kon
Natuurpunt een eerste perceel aankopen om een orchideeënweide veilig te stellen voor de toekomst. Vandaag genieten

Sleedoornpage

Houtkanten vol leven
Al eeuwenlang is het landschapsgebruik in het Burreken
kleinschalig en veelzijdig. Akkers en weiden worden er
afgezoomd met houtkanten, doornheggen en kaphagen.
Vroeger vormden dichte en doornige struiken een natuurlijke
prikkeldraad die het vee op de weiden hield. Een typische plant
in de houtkanten is de sleedoorn. Als één van de eerste bloeiers
van het voorjaar voorziet hij bijen en hommels van nectar. In
het najaar vormen zich op de doornige takken kleine pruimpjes
die zuur en wrang smaken, maar ideaal zijn om jenever of jam
van te maken. De vele hagen en houtkanten zorgen voor een
perfect leefgebied voor insecten, vogels en zoogdieren.
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Wist je dat?

X | P106230

komen van dit prachtige groen genieten; ook veel planten

or Antwerpen
| Afgiftekanto

het Burreken een unieke trekpleister. Niet alleen mensen

wandelaars van een natuurgebied van ruim 50 hectare dat zich
uitstrekt over drie beekvalleien. Samen vormen ze een
afwisselend landschap van bronbosjes, hooilanden, kleine
landschapselementen en gemengde loofbossen en bieden ze
eindeloze vergezichten.
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gebied met brede valleien en steile heuvels maken van
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stilte. De bloemrijke bossen
Eikelmuis

Juni, September,

Er heerst een opmerkelijke
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Verschijnt: Maart,

een sprookjesachtig stuk natuur.

Grauwe vliegenvanger

dorpskernen van Brakel,
Maarkedal en Horebeke, ligt

Zo vind je hier onder meer sleedoornpage, grauwe
vliegenvanger en eikelmuis terug.
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Natuur.Blad
biedt heel wat voordelen.
Ieder nummer bevat een
HANDIGE WANDELKAART en zet
steeds een natuurgebied in de kijker.

‘Sommige bossen van het
Burreken vinden we al terug
op de historische Ferrariskaart
uit 1775 en zijn minstens 250
jaar oud.’
Dat is niet alleen te merken aan de vele oude bomen maar ook
aan de talrijke voorjaarsbloeiers zoals wilde hyacint,
bosanemoon, gele dovenetel en daslook. Ze zorgen in het
voorjaar voor een kleurenfestijn van blauw, geel en wit. Op de
plaatsen waar het grondwater aan de oppervlakte komt,
vormen zich grote en kleine natte plekken. Door dat
mineraalrijk water groeien er zeldzame planten zoals goudveil,
hangende zegge en reuzenpaardenstaart. De gemengde
beuken- en eikenbossen vormen ook een ideaal leef- en
broedgebied voor tal van bosvogels.

Cadeau!

WORD LID VAN

Nieuwe leden ontvangen een
welkomstpakket met daar in
onze fraaie Fiets- en Wandelgids
met meer dan 30 wandel- en
ﬁ etstochten in de mooiste
natuurgebieden van België.

NATUURPUNT!

Samenwerking en streekverbondenheid
Natuurpunt werkt met vrijwilligers en professionele krachten
en krijgt daarbij steun van het Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen. Veel aandacht gaat naar interactie,
burgerparticipatie, streekverbondenheid en samenwerking.
Iedereen uit de buurt helpt mee aan het beheer van de natuur in
de Vlaamse Ardennen. Zo blijft de buurt betrokken en kan
iedereen nog lang genieten van het typische Vlaamse
Ardennenlandschap.

FIETS- EN WANDELGIDS
Als nieuw Natuurpuntlid ontvang je een welkomstpakket met
onze Fiets- en Wandelgids met meer dan 30 wandel- en
ﬁ etsroutes 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

Stilte en stoerheid
In het Burreken kan je nog genieten van de stilte. Het is één van
de weinige stiltegebieden in Oost-Vlaanderen. In een
stiltegebied ligt het geluidsniveau laag en overheersen
natuurlijke geluiden van water, wind en dieren. De natuur is er
sterk verweven met de landbouw.
Op je wandeling kruis je het pad van de stoerste en zachtste
medewerkers van Natuurpunt: de runderen en paarden;
zelfredzame dieren die weinig zorg vragen. Die grazers hebben
een sterke gezondheid, een goede weerstand tegen bar weer en
een grote zelfstandigheid. De dieren doen wat voorheen wilde
grazers in onze streken deden: het landschap halfopen houden.
De grazers maken deel uit van het ecosysteem en houden de
biodiversiteit in stand. Daarnaast zorgen vrijwilligers van
Natuurpunt er samen met de landbouwers voor dat het oude,
kleinschalige en veelzijdige cultuurlandschap bewaard blijft.

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:

Neem met je hele gezin gratis deel aan geleide wandelingen
en ﬁ etstochten.

NATUURPUNT WINKEL
Geniet 10% ledenkorting in de Natuurpunt Winkel op boeken,
verrekijkers, cadeautjes...

KORTINGEN BIJ ONZE PARTNERS
Sleedoorn

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 gratis onze wandelkaartjes en vogelgeluiden.
WWW.NATUURPUNT.BE/LIDWORDEN

