
Scheps, gelegen in de vallei van de Grote Nete, is een 
ongerept natuurgebied. Geen verharde wegen en nauwelijks 
bebouwing. Er heerst rust. Toch is het er niet stil. Vooral de 
bosrietzanger is in Scheps in groten getale aanwezig en hij 
laat gretig zijn levendig gezang horen. De blauwborst is een 
minder luidruchtige, maar minstens zo getalenteerde zanger. 
Ook de wulp en de steenuil zwijgen niet. In Scheps is de 
natuur heel dichtbij. 

NATTE, RUIGE NATUUR

Het natuurgebied Scheps ligt in de bovenloop van de vallei 
van de Grote Nete in Balen, tussen de deelgemeente Olmen 
en het gehucht Scheps. Allerlei zijlopen, zoals de Asbeek, de 
Visbeek en de Hanske Selsloop, voegen zich hier bij de Grote 
Nete. De vallei is hier dan ook op haar breedst. 
De waterkwaliteit in de beken is goed, waardoor de visstand 
zeer gevarieerd is. Beekprik en bermpje zijn hier maar enkele 
voorbeelden van. 
 
Jarenlang is de vallei gebruikt voor kleinschalige landbouw. 
Door het graven van grachten en greppels kon het natte gebied 
enigszins ontwaterd worden. Maar vanaf de jaren tachtig 
stopten veel landbouwers ermee. De percelen waren te nat en 
te klein, en de opbrengst was te mager. Sindsdien worden de 
ontwateringsgrachten niet meer onderhouden en vernatte het 
gebied. De percelen verruigen en de natuur kan er weer haar 
gang gaan. Moerasplanten zoals engelwortel, moerasspirea, 
valeriaan, wederik, slangenwortel, moerasaardbei en wilde 
bertram geven kleur aan het landschap en trekken veel 
insecten aan. 

Om het moerassige natuurreservaat verder te ontwikkelen, 
zijn er een aantal amfibieënpoelen gegraven, waar kikkers, 
padden en salamanders een goede leefomgeving vinden. 
Door de verlanding tegen te gaan, wordt het moerasgebied 
verder uitgebreid. 

SCHEPS
WELKOM IN 

VOGELS IN WEILANDEN

In de vallei is een afwisselend natuurgebied ontstaan, met 
moerassen en broekbossen. Aan Olmense zijde zijn er nog 
veel weiden in gebruik. De graslanden van het Agentschap 
voor Natuur en Bos worden natuurvriendelijk beheerd. De 
percelen worden niet bemest, er worden geen bestrijdings-
middelen gebruikt en weidevogelpercelen worden niet 
gemaaid of gehooid voor 15 juni. De late maaibeurt moet 
zoveel mogelijk nesten van dieren of jongen redden.

Het behoud van die weilanden is zeer belangrijk. Weidevo-
gels zoals de wulp en de kievit hebben het hoge gras nodig 
om hun nest te verbergen. Daarnaast jagen ze boven en 
tussen het gras op allerlei insecten. Maar ook broedvogels 
zoals roodborsttapuit, blauwborst en ijsvogel voelen zich  
hier thuis. 

NATUURLIJK 
OVERSTROMINGSGEBIED

In Vlaanderen veroorzaken regenpieken steeds meer prob-
lemen. Woonwijken in valleigebieden lopen onder, straten 
staan blank. Pogingen om rivieren sneller het water te laten 
afvoeren, hebben niet het verhoopte resultaat gehaald.

Hoe kan die waterellende in de toekomst worden voorkomen? 
Door natuurlijke maatregelen. De meanderende waterlopen 
zijn grotendeels verdwenen. Zo wordt het water snel afgevo-
erd naar de Noordzee. Maar als het hard regent, blijken de 
rivieren niet genoeg water te kunnen bergen. 

Door de bovenlopen van rivieren meer te laten meanderen, 
breder te maken en bewust te laten overstromen, wordt de 
druk op de benedenstromen veel kleiner. Die maatregelen zijn 
lang niet overal haalbaar. In woongebieden kan een rivier niet 
zomaar breder worden en is overstromen al helemaal niet aan 
de orde. 

Daarom zal in Scheps en in andere natuurgebieden waarin 
bovenlopen van rivieren liggen, het water vrij spel krijgen. De 
vallei van de Grote Nete in Balen is zo goed als onbebou-
wd. Daardoor kan het waterbergend vermogen hier vergroot 
worden zonder schade voor de bewoning. Door de beekvallei 
te vernatten, wordt bovendien de natuurlijke waarde sterker. 
In droogteperiodes voedt de vallei de rivier met vers water. Zo 
gaan veiligheid en natuur hand in hand. 

GENIETEN VAN DE NATUUR

Het Moeraspad  van 5 kilometer en het Weidepad van  7 
kilometer doorkruisen het gebied. 
Hier en daar staan rustbanken. De picknickplaats op het 
eilandje ligt op een vijftigtal meter van de Zillendijk. Vanaf de 
Halflochtdijk kun je over een knuppelpad door een moeras 
wandelen en naar een vogelkijkwand aan de rand van een 
waterrijk gebied gaan.

Het startpunt van de wandelweg begint aan de parking langs 
de Halflochtdijk. Ga vanuit het centrum van Balen naar 
Leopoldsburg. Na anderhalve kilometer sla je, aan de oude 
kapel van Schoor, de weg Schoordorp rechts in. Een kilom-
eter verder, draai je schuin links de Sint-Odradastraat in. De 
tweede weg links is de Halflochtdijk. Het parkeerterrein ligt 
300 meter verder op de weg tussen knooppunt 52 en  51 van 
het wandelnetwerk Kempische landduinen.

Je kunt de wandelweg ook bereiken via de deelgemeente Ol-
men. Volg, vanaf centrum Olmen, de Broekstraat ongeveer 
anderhalve kilometer. Net voorbij huisnummer 115, aan de 
kruising met de Heiloopstraat, ga je linksaf. Het pad start op 
de onverharde weg op knooppunt 69 van het wandelnetwerk 
Kempische landduinen. 

Moeraspad: knooppunten 52-51-56-55-54-53-52
Weidepad: knooppunten 52-51-56-78-63-62-58-57-55-54-53-52
Andere knooppunten nabij het gebied: 59, 60, 61

De route tussen de fietsknooppunten 33 met Hoolstmolen en 
31, over de Zillendijk naar 32 en zo naar 39, loopt doorheen 
of langs het gebied.

Honden horen aan de leiband. Loslopende honden verjagen 
het wild dat hier met zoveel moeite beschermd wordt.

MEER INFORMATIE

Agentschap voor Natuur en Bos
Regio Netebronnen-Zuiderkempen
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 Antwerpen
Tel. 03 224 62 62  - Fax 03 224 60 90
Mail: ant.anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be/vordenstein
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