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WELKOM IN  

AERDSHOUW 

Begin 18de eeuw werden de kasteelhoeves ‘De Aertshouw’ en ’Het Reelis’ bij het kasteel De Schans—hier vlakbij— 

gebouwd.  In 1841 is ‘De Aertshouw’ 313 ha groot.  Een deel van dit landgoed was toen al bebost.  De boerderij 

werd rond 1965 afgebroken, maar de monumentale beuken en de dikke hakhoutstoven van eik, beuk en kastanje 

in dit bos zijn nog stille getuigen uit die tijd.  

Bokkenrijders (rijk verleden) 

‘Benden Daal’ werd deze plek 

door de plaatselijke bevolking  

genoemd, omdat de Bokkenrij-

ders hier samenkwamen om de 

nabijgelegen boerderijen aan te 

vallen.  

 

Bosplaatsen 

Dit boscomplex van 85 ha vormt 

samen met de Bosbeekvallei 

een stapsteen tussen de Dui-

nengordel en het Nationaal Park 

Hoge Kempen.  

Het huidige boscomplex bestaat 

uit drie bosplaatsen: Aerds-

houw, De Hagen en Dornerhei-

de.  

Aerdshouw, 56 ha groot, werd 

in 2014 omgedoopt tot het ‘Jan 

Spaas’-bos.   

Planten en dieren 

De monumentale kastanjebo-

men, beuken, zomer– en win-

tereiken zijn de veteranen van 

het bos. De bosvloer van de ou-

de boskern is bedekt met ade-

laarsvaren, bramen en blauwe 

bosbes. Hengel, een halfpara-

siet, staat in de bosrand. In de 

poelen leven padden en kleine/

alpenwatersalamanders. Vleer-

muizen jagen er op insecten en 

schuilen in de ingerichte kelders  

of boomholten. De zonbesche-

nen bosranden trekken vlinders 

zoals bontdikkopje, kleine ijsvo-

gelvlinder aan en zijn een veili-

ge broedplaats voor veel zang-

vogeltjes. Het afwisselend land-

schap rond de Aerdshouw is het 

ideale territorium voor de wes-

pendief. 

Bosbeheer 

De centrale boskern heeft vooral 

een ecologische functie. Het be-

heer is afgestemd op de planten 

en dieren die hier leven. In de 

meer recente bosdelen wordt op 

een duurzame manier kwalitatief 

hout geproduceerd van Grove en 

Corsikaanse den, Douglas en 

Fijnspar. Dit bos kreeg daarom 

een FSC-label. Recent wordt hier 

de QD-methode toegepast voor 

hoogwaardig kwaliteitshout.  

Beleef het bos 

De Aerdshouw is deel van een 

uitgestrekt netwerk van wandel-, 

fiets-,  mountainbike-, en ruiter-

routes. Je kan hier genieten van 

de rust en de stilte. In het bui-

tenklasje zijn kindjes hartelijk 

welkom? 

 

De toegankelijkheidsregeling van dit gebied is het plan waarin staat 

aangeduid wie, waar welkom is.  Deze toegankelijkheidregeling kan 

je inkijken bij de stad Maaseik  MEER INFORMATIE OVER AERDSHOUW 

VIND JE OP WWW.NATUURENBOS.BE./AERDSHOUW  

CONTACTGEGEVENS 

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS  REGIO HOGE KEMPEN

 E-MAIL LIM.ANB@VLAANDEREN.BE   

TEL 011/74.24.50  WEB WWW.NATUURENBOS.BE 

Tamme kastanje       Wespendief 

 

HET JAN SPAAS-BOS 

Hengel             Kleine IJsvogelvlinder 


