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Vallei van Coolen  

• Natuurpunt heeft een gebied van 8 ha verworven via 
het RVK Jesseren. 

• Het gebied ligt in het beschermd landschap Coolen . 

    Abdijsite Kolen - Kolenberg 

    De bescherming als landschap betreft het 15de-eeuwse    
kruisherenklooster of Mariënlof, later omgevormd tot 
abdij en omgeving. De abdij bevindt zich te midden van 
een vrij gaaf bewaard gebleven landbouwgebied op de 
grens van Droog- en Vochtig-Haspengouw, doorsneden 
door de vallei van de Vilsterbeek en Kleine Herk. 

 



Beschermde site  



Huidig beheer  

• 1. Het bos bestaat hoofdzakelijk uit populieren 
met een goede onderbegroeing van 
essen/eiken . 

 

• 2. De loop van de Kolenbeek ontspringt in 
Rullencoven en mondt uit in de Kleine Herk. 
Rondom het beekje zal hoofdzakelijk een 
maaibeheer worden gedaan en begrazing. 

 



Toekomstig beheer 

• Linkerkant van het populierenbos wordt 
gekapt  met een heraanplant van zwarte 
populier en laten doorgroeien van de 
aanwezige essen en eiken tot een volwaardig 
loofbos. De rechterkant wordt  niet gekapt .  

 



Te kappen bos  



Graslandbeheer op de helling  

• Het grasland op de helling zal word beheerd 
als hooiland met een lichte na begrazing met 
schapen of koeien. 

• De site rondom de moeraszone zal 
hoofdzakelijk worden gemaaid in functie van 
de natte vegetatiesoorten zoals moerasspirea 
,dotterbloem en zwanenbloem (zeldzaam). 





Fauna & flora  

• Amfibieën : op termijn  kan er een poel 
aangelegd worden waar soorten als pad, bruine 
kikker , alpenwatersalamander en eventueel 
kamsalamander kunnen voorkomen . Op de 
helling is biotoop aanwezig voor de hazelworm . 

• Planten : door maaibeheer op de helling kunnen 
soorten knolsteenbreek, echte 
koekoeksbloem,gevlekte orchis voor komen. Op 
de natte gedeelte richten wij ons op de soorten 
dotterbloem, echte valeriaan, 
zwanenbloem,koninginenkruid,moerassperia …… 



• Vogels : soorten als de wielewaal , bosuil, en 
buizerd, middelste bonte specht  vinden hier een 
onderkomen. 

• Zoogdieren : ree ,spits-en bosmuis, eekhoorn  

• Vlinders : dagpauwoog , ecarisblauwtje, geanderd 
en groot koolwitje ,bosblauwtje zijn veel 
voorkomende soorten in dit gebied. 

• Kevers : onderzoek moet nog gebeuren in 2018 
maar klein vliegenhert is hier al waargenomen. 



Wandelgebied  

• De vallei van Coolen is opgenomen in de 
wandeltraject “verborgen moois “ van 
regionaal landschap Haspengouw&Voeren. 





Structuur Natuurpunt  

• Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in 
Vlaanderen met meer dan 100.000 leden en meer dan 
22.000 ha natuurgebied in beheer. 

• Plaatselijk  werkt Natuurpunt met 
vrijwilligers/beheerteams die  het beheer in 
ondersteuning  van een professionele ploeg uitvoeren . 

• Natuurpunt Borgloon doet ook aan educatie , 
monitoring,natuurstudie , beleid, geleide wandelingen 
, beheer van onze Loonse gebieden ….. 

• Onze website www.natuurpuntborgloon.be  

 

http://www.natuurpuntborgloon.be/

