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Het Gewestbos Ravels, is een ideaal gebied om de na-
tuur te beleven. En voor ieder wat wils, er zijn ruiter- en 
menroutes, een MTB-parcours, toegang voor mushers 
en geocachers. En een groot netwerk voor fietsers en 
wandelaars. 

Topnatuur in Gewestbos Ravels
In de Turnhoutse Kempen strekt het Gewestbos van 
 Ravels zich uit over een oppervlakte van 930 hectare. Het 
is onderverdeeld in verschillende deelgebieden: Overhei-
de,  Gewestbos Ravels Noord en Gewestbos Ravels Zuid. 

Het gebied is niet alleen populair bij recreanten. De reste-
rende vennen en heide zijn een paradijs voor insecten en 
amfibieën. Hier vliegen zeldzame schoonheden zoals hei-
deblauwtje, bruine winterjuffer en grijze zandbij. Bij het 
water vind je de gewone pad en verschillende salaman-
der- en kikkersoorten. De graslanden en heide herbergen 
ook bijzondere planten, zoals de kleine zonnedauw, moe-
raswolfsklauw, heidekartelblad en gevlekte orchis. De af-
wisseling tussen bos en open terrein zorgt ook voor een 
gevarieerde vogelfauna, met soorten als bosuil, wespen-
dief, havik, nachtzwaluw en geelgors.

Grote variatie aan bomen
Een grote variatie aan naald- en loofbomen maakt dit bos in-
teressant. Naast de klassieke dennen zoals grove den en Cor-
sicaanse den staat er ook de Weymouth, Oostenrijkse, Rigida 
en Contorta den. De aanwezigheid van Douglas, lork, fijnspar, 
grote zilverspar, Hemlock en levensboom getuigt van de vroe-
gere experimentele aanplantingen met vooral naaldbomen. 
De meest voorkomende loofboom is Amerikaanse eik. Daar-
naast vormen zomereik, beuk en ruwe berk de belangrijkste 
vertegenwoordigers van de inheemse soorten.

Wandelen in de natuur
Wil je graag avontuurlijk wandelen, dan moet je zeker de 
wandelingen in Gewestbos Ravels-Zuid proberen. Hier kan je 
aangeduide wandelingen proberen van verschillende afstan-
den. 

De Bruggeskeswandeling is 10 km en de langste. De bosar-
beiders van Natuur en Bos hebben deze wandeling helemaal 
uitgewerkt en aangeduid. Zeker de moeite en je komt er zoals 
de naam al zegt, ook veel bruggetjes tegen. Deze wandeling 
is ook digitaal beschikbaar op de gratis app ‘Wikiloc’ onder 
‘Gewestbos Ravels (zuid)’. schapenbegrazing bij het Kesseven © Luc Van Assche
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Fietsers in Gewestbos Ravels © Eric Luyten
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De andere wandelingen, uitgestippeld in samenwerking 
met Natuurpunt, zijn minder lang (afstanden tussen de 
2,6 en 8 km) maar kan je onderling ook combineren. 

Bij zeer nat weer, kan het drassig zijn op sommige plaat-
sen. Goede wandelschoenen zijn dus een goed idee. Met 
een buggy is het lastig, de bruggetjes zijn redelijk smal en 
de ondergrond is niet verhard. 

Honden zijn welkom maar moeten tijdens de wandeling 
aan de leiband. In het gebied is er ook een hondenzone 
aanwezig waar ze even los kunnen. 

MEER INFO
https://www.natuurenbos.be/gewestbosravels

CONTACTGEGEVENS
Agentschap voor Natuur en Bos
anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be/contactgegevens

Verantwoordelijke uitgever: Marie-Laure Vanwanseele
Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
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