Welkom in Domeinbos Melle

TURNHOUT

OUD-TURNHOUT

E34 A21

Historiek

VISPAAIPLAATS

Dit domein is ongeveer een 50 ha groot en eigendom van de Vlaamse Overheid. Ruim de helft van het domein bestaat uit de
Mellevijver, de rest uit een gevarieerde bosgordel en enkele open plekken. De vijver is ontstaan als zandwinningsput voor de
aanleg van de E34-snelweg.
Voordien was het een moerassig gebied in eigendom van de familie de l’Escaille.

Natuur in en langs het water
Oeverkruidvegetaties en vegetaties met kranswieren zijn hier goed ontwikkeld. Voor de oeverkruidvegetaties behoort de
Mellevijver zelfs tot de beste voorbeelden in Vlaanderen. Dit is dan ook de reden dat domein Melle deel uitmaakt van een speciale
Europese beschermingszone voor habitats (leefgebieden), een zogenaamd habitatrichtlijngebied. Een typische soort van deze
vegetaties is de drijvende waterweegbree, een waterplant die in gans Europa sterk bedreigd is.
Langs de noordoostelijke rand van de vijver groeit er een mooie rietkraag. Bossen met grove den, zomereik, berk, zwarte els,
blauwe bosbes, wilde gagel, koningsvaren, … vormen een groene gordel rond het water.
Het gebied is ook een belangrijke regionale pleister- en slaapplaats voor vogels. Vooral tijdens de wintermaanden is de
vijver in trek bij grote groepen watervogels waaronder meerkoeten, wilde eenden en
kokmeeuwen.

E3-VIJVER
Kleine modderkruiper

Als een vis in het water
De Mellevijver heeft de typische kenmerken van een baars-blankvoorn viswater: een grote
zichtbaarheid en diepte (tot +-15m), een voedselarm karakter en een lage visbiomassa.
Vissen zoals baars, rietvoorn, paling, brasem, zeelt, kleine modderkruiper, snoek en
zonnebaars voelen zich hier opperbest.
LEGENDE

Genieten van de natuur

= WEGEN EN PADEN

Wandelaars kunnen het wandelpad volgen dat rond de vijver loopt.

= AUTOSNELWEG
= WANDELPAD

Langs de oevers zijn 2 viszones afgebakend waar kan gevist worden (visverlof verplicht).

= GEMEENTEGRENS
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= WATER
= LOOFBOS
= NALDBOS
= RIETKRAAG
= GRASLAND
= LOODS
= OVERIG GEBIED
= INFOBORD
= ZEILEN
= WINDSURFEN
= DIEPZEEDUIKEN

Meer

koet

Drijvende waterweegbree

= PARKING

