
WELKOM IN HET LINDEN- EN 
CHARTREUZENBOS 

Het Lindenbos en het Chartreuzenbos liggen vlak bij elkaar, 
aan de zuid- en noordoostzijde van de uitgestrekte Hagelandse 
heuvelrug tussen Holsbeek, Linden en Kessel-lo. Diepe holle 
wegen, het grillige landschap en de mooie vergezichten maken 
deze bossen en hun omgeving zeker het bezoeken waard. 

Het Lindenbos is 35 ha groot en bestaat uit mooie oudere 
beuken- en eikenbossen. Het werd in 1991 aangekocht door 
de Vlaamse overheid en ingericht als wandelbos.
Het Chartreuzenbos is sinds 1996 eigendom van de Vlaamse 
overheid. Het ligt een 500 meter verder naar het oosten en is 
een afwisselend bosgebied van meer dan 70 ha. In het oosten 
en noordoosten van het domein vormen zeer steile hellingen 
de overgang naar de Wingevallei.

EEN STUKJE GESCHIEDENIS

Eind 18e eeuw bestonden de vlakkere delen van de zogenaamde 
Kesselberg vooral uit heide. Op de Ferrariskaart (1777) wordt 
de omgeving vermeld als ‘Vlierbeekse heide’. De omringende 
hellingen waren toen al bebost. Dit was ondermeer het geval 
voor het grootste deel van het Lindenbos en de steile hellingen 
ten oosten van de hoofddreef in het Chartreuzenbos, de 
noordelijke helling richting Holsbeek en de huidige Kesselberg. 
De heide werd later omgezet in landbouwgrond, nog later 
werd een groot deel van dit gebied verkaveld en het westelijk 
deel van het Chartreuzenbos werd bebost.
De omgeving van het Chartreuzenbos was tot voor de 
Franse revolutie eigendom van de Kartuizerorde (‘Les pères 
Chartreux’). Vandaar trouwens de naam ‘Chartreuzenbos’.
In de periode van de Brabantse omwenteling (1789) en de 
Franse inval (1792) werden de goederen van de kerken en 
kloosters geseculariseerd en ontbonden. Heel wat van die 
eigendommen kwamen in handen van OCMW’s. Zo werden 
ook een aantal percelen in het Chartreuzenbos eigendom van 
het OCMW van Leuven. Het grootste deel van het Linden- 
en Chartreuzenbos kwam echter in handen van particuliere 
eigenaars. 

NATUUR EN NATUURBEHEER

In het Linden- en Chartreuzenbos komen een aantal mooie 
holle wegen voor. Het gaat om oude verbindingswegen die 
door erosie zeer diep ingesneden raakten, vooral op de 
overgang van de vallei naar de heuvel. In de flanken merk je 
op verschillende plaatsen de bruine ijzerzandsteenbanken. 

De gronden op de Diestiaanheuvels zijn van nature arm en 
zeer moeilijk te bewerken. 
Op de iets vlakkere terreinen, zoals centraal in het 
Chartreuzenbos, ontstaat bij regen een tijdelijke 
grondwatertafel, die later even snel opnieuw verdwijnt en 
zorgt voor moeilijke groeiomstandigheden: zeer nat in de 
winter, droog en keihard in de zomer. 

De onvruchtbare bodems zorgen ervoor dat de bosvegetaties 
eerder van het voedselarme type zijn. Van nature overheerst 
zomereik, berk en beuk. De aangeplante grove den, 
tamme kastanje en Amerikaanse eik doen het op dergelijke 
standplaatsen vrij goed, hoewel vooral de laatste, door 
zijn uitheems karakter en agressieve verjonging, eerder 
een probleem dan een zegen is. In het Chartreuzenbos 
komen uitgestrekte bestanden kastanjehakhout voor, een 
bosbeheersvorm die tot in de 19e eeuw zeer algemeen 
voorkwam als bron voor brand- en geriefhout. 
Het bosbeheer dat het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB) in het Linden- en Chartreuzenbos voert, is gericht op 
het geleidelijk verhogen van het aandeel van de inheemse 
loofboomsoorten via periodieke dunningskappingen, waarbij 
de gewenste boomsoorten bevoordeligd worden.

HOE TE BEREIKEN?

Met de auto
Het Lindenbos en Chartreuzenbos bereik je met de auto het 
gemakkelijkst vanuit de dorpskom van Linden. De parking 
van het Lindenbos ligt langsheen de Kasteeldreef. Het Char-
treuzenbos bereik je langs de Kortrijkstraat of via de Leming. 

Met het openbaar vervoer  
Het Lindenbos is met de bussen van De Lijn vlot te bereiken: 
lijn 371, halte ‘Bleekbos’ (één bus/uur)

CONTACTGEGEVENS

Agentschap voor Natuur en Bos Vlaams-Brabant
Beheerregio Hageland
Hertstraat 24A, 3221 Nieuwrode (Holsbeek)
Tel: 016 24 17 40 Fax: 016 28 05 75
vbr.anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be 
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DE HAGELANDSE HEUVELS

De Hagelandse heuvels zijn fossiele zandbanken die gevormd 
werden voor de kust van de zogenaamde Diestiaanzee. De 
zandbanken hadden een ZW-NO-oriëntatie, net zoals de 
zandbanken voor de huidige Noordzeekust. De zandbanken 
bestaan uit kleihoudende zanden en zijn rijk aan glauconiet, 
een blauwgroen ijzerhoudend kleimineraal dat bij contact aan 
de lucht oxydeert tot bruinrood limoniet. Het is dit limoniet 
dat een harde ijzerzandsteenkap vormt op de heuvels. Het 
ijzergehalte van de laag is zo hoog dat ze in de Ijzertijd (750-25 
v. Chr.) geëxploiteerd werd en in veldovens tot ijzer gesmolten. 
Met wat geluk vind je nu nog ijzerslakken uit die periode.

zicht op het Chartreuzenbos

Op open plaatsen tref je vooral soorten aan die typisch zijn 
voor heischrale graslanden: struikheide, bochtige smele, 
pijpenstro, valse salie, muizenoortje, brem en dergelijke.
Centraal in het Chartreuzenbos werkt het ANB aan het herstel 
van een voor de streek zeldzaam type vochtig heischraal 
grasland met o.a. soorten als dopheide, trekrus, knolrus, 
bosdroogbloem, fraai en liggend hertshooi, tormentil, blauwe 
bosbes en tandjesgras.
Verspreid over het bos komen enkele poelen voor die we met 
een gepast beheer geschikt houden voor amfibieën en libellen.

ER OP UIT 

Het Linden- en Chartreuzenbos zijn op zich voldoende uitge-
strekt voor een fikse wandeling in een bijzonder fraaie omge-
ving. In beide domeinen zijn ook speelzones voor kinderen 
voorhanden. Aan de oostrand van het Lindenbos is er een 
losloopzone voor honden waar je trouwe viervoeter zonder 
leiband kan rondlopen. 

Zoek je het iets sportiever, dan kan je vanuit het Chartreuzen-
bos de Chartreuzenbergwandeling volgen richting Holsbeek, 
via de Meesbergwandeling doorsteken richting Kesselberg of 
op eigen gevoel richting Wingevallei trekken waar zowel het 
ANB als Natuurpunt vzw ook andere domeinen beheren. De 
holle wegen en steile hellingen in de omgeving vormen het 
uitgelezen parcours voor een mountainbiketocht met pit!

Hou de omgeving wel genietbaar voor iedereen: laat geen vuil 
achter, hou honden aan de leiband, maak geen overbodig la-
waai en respecteer als fietser of ruiter de hiervoor aangeduide 
paden. 
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