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Grasheide Scholen

Recreatie- en parkgebied Heerkenshoeve
Recreatie- en parkgebied Heerkenshoeve aan
de Tinstraat bestaat vooral uit sportvelden.
Langsheen de sportvelden liggen de graslanden
met enkele braakliggende terreinen, lange
bomenrijen en een mooie dreef. Door de grote
diversiteit, zowel functioneel als structureel zal
het groengebied in de toekomst een
multifunctionele inrichting krijgen met
een duidelijke scheiding tussen het
recreatiegebied en het natuurgebied.

/

Wist je dat
De naam van het gehucht Grasheide verbonden
is met de familie Gas, die vroeger eigendommen
bezat in het oostelijk en zuidelijk gedeelte van
Putte. De naam veranderde in de loop der jaren
van Gastheyde, Gasheyden naar Grasheide.

Natuurreservaat De Hoge
Beemortel

Galloway runderen ©Toerisme_Provincie_Antwerpen

Verken de mooiste plekjes van Lier, Nijlen, Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar
dankzij Wandelgebied Pallieterland, een verzameling van 33 wandellussen.
Van elke lus vind je een gratis fiche en een GPS-bestand op www.rlrl.be/recreatie.
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De Hoge Beemortel is een natuurreservaat
van 11 ha en is onderdeel van het grootste
natuurgebied van Putte (30 ha). In de
canadapopulieren huizen
niet alleen spechten maar ook de
maretak is in overvloed in deze bomen
genesteld. Doordat er heel wat zeldzame
plantensoorten zijn, vinden veel vogels
en andere dieren hier hun natuurlijk
biotoop. Met een beetje geluk kan je ook
Galloway-runderen ontmoeten tijdens je
wandeling. Dit koeienras, dat bestendig is
tegen gure weersomstandigheden, is door
Natuurpunt ingezet om het natuurgebied
te onderhouden. Het bos zelf is op z’n
mooist in het voorjaar, wanneer er duizenden
bosanemonen bloeien.

