
Wandelaars Tom Linster
Boswitje Frans Pelsmaekers

Appelvink Luc Meert

Bosuil Luc Meert

Bechsteins Vleermuis Rollin Verlinde

Bijna duizend jaar geleden schonk de graaf van Loon het Jongen
bos aan een leenheer, die zijn naam gaf aan het domein. Midden 
18 de eeuw bouwde baron Van der Meer het kasteel aan de zuidkant 
van het bos. De klei voor de stenen werd ter plaatse gewonnen, 
want die zit als ondoordringbare laag amper een meter onder 
het oppervlak. Om de stenen te bakken liet hij nagenoeg alle 
bomen kappen. Nadien plantten zijn arbeiders het bos opnieuw 
aan, maar daarom vind je hier geen heel oude bomen meer. Eind 
vorige eeuw kocht het Vlaams gewest het domein en sindsdien 
wordt het gestaag uitgebreid.

Jongenbos situeert zich in de overgangszone van de zandige 
Kempen en het lemige vochtig Haspengouw. Die mix van bodem
types stimuleert het plantenleven, dat hier bijzonder rijk is. Vóór 
het bladerdek de bosbodem in diepe schaduw hult, rolt een tapijt 
van kleurrijke voorjaarsbloeiers zich uit. Felgeel speenkruid en 
helderwitte bosanemonen verjagen zo de grauwheid van de 
winter. Zomereik deelt de lakens uit onder de bomen, maar duldt 
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JONGENBOS
In het open agrarisch landschap van Haspengouw rusten enkele groene oases. Jongenbos 
met een kern van ruim honderd hectare, is één van de grootste. De mengeling van allerlei 
bostypen en bloemrijke graslanden zorgen voor een veelheid aan dieren en plantenleven.  
De rustige paden nodigen de bezoeker uit te genieten van dit unieke bos.

vele andere naast zich. De kern van het domein is een echt reser
vaat dat de beheerder geheel ongemoeid laat. Jongenbos herbergt 
tevens enkele van de nagenoeg verdwenen schraalgraslanden. 
Bedreigde planten zoals de blauwe knoop vinden dat leuk.

Hoe meer verscheiden de flora, hoe rijker het dierenleven. In 
kwijnende stammen hakt de middelste bonte specht zijn holte uit.  
De zeer zeldzame Bechsteins vleermuis zoekt hier in het donker 
feilloos naar insecten tussen de kronen van oudere bomen. Het 
bruin dikkopje fladdert dan weer langs zonovergoten ruigten. Of 
je nu houdt van warme hooilanden of koele bossen, Jongenbos 
heeft het allemaal.
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AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

Meer informatie over Jongenbos vind je
op www.natuurenbos.be/jongenbos

Contactgegevens
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid 
anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be 

Meer infoVoor dit gebied is een toegankelijkheidsregeling opgemaakt, een 
plan waar duidelijk is aangeduid wie, waar welkom is. De toegan-
kelijkheidsregeling kan je inkijken bij de gemeente Kortessem of 
Diepenbeek of op de website.
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