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De Wolfsputten bieden een grote variatie van plantengemeen-

schappen:

• In het bronbos: reuzenpaardestaart (1), daslook (2), bosrank,

bronkruid 

• Aan de poel: zanichellia, grote boterbloem, grote waterweeg-

bree 

• In het eiken-haagbeukenbos: boshyacint (3), narcis (4), bos-

anemoon, kamperfoelie, salomonszegel 

• In de elzenbroek: keverorchis, eenbes, ruwe iep, valeriaan,

slanke sleutelbloem, ruig klokje 

• In het berkenbos: adelaarsvaren, bosviooltje, kleine maagden-

palm

• Doornstruwelen: sleedoorn 

• Op droge graslanden: kruidvlier, sint-jacobskruiskruid, gele

morgenster, gevlekte orchis 

• Op vochtige graslanden: echte koekoeksbloem, blauwe water-

ereprijs, wolfspoot, gele lis, smeerwortel (5)

6 Het dode hout blijft liggen en biedt onderdak en voedsel aan

vogels, insecten en zwammen

7 De bewoonde wereld is nooit ver af. Bij goed weer ziet men

het Atomium, de basiliek van Koekelberg en de flatgebouwen

van Brussel.

8 Het Kluizenbos werd in 2003 grondig opgeruimd (voor de

aankoop door de gemeente was het een reuze sluikstort) en

ingericht als natuurgebied. De nieuwe poel moet  een veilige

rustplaats worden voor allerlei amfibieën.

9 De tuinbouw heeft ondanks de oprukkende verstedelijking

nog standgehouden op enkele plaatsen.

10 Dilbeekse kalkzandsteen was bij de gotische bouwmeesters

zeer gegeerd. De Wolfsputten waren een van de vele steen-

poelen ten westen van Brussel.

11 Tussen het natuurreservaat en de drukke Bodegemstraat lig-

gen rustige moestuinen.
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Dilbeek
WOLFSPUTTENWANDELING



De Wolfsputten 
vormen zonder meer het kroonjuweel
van het Dilbeeks natuurpatrimonium.
Door zijn omvang, zijn soortenrijkdom,
zijn geologische structuur en zijn rijke
geschiedenis hoort het gebied zelfs tot
de meest belangwekkende in Vlaanderen. Het was hier dat in de
15de eeuw ‘de steen van Dyelbeke’ werd geproduceerd. De Dil-
beekse Sint-Ambrosiuskerk werd uit deze kalkzandsteen opgetrok-
ken en geniet hierbij van het vleiende gezelschap van de Brusselse
Sint-Goedele en het Leuvense stadhuis. 
De Wolfsputten bieden ook een rijke variatie aan biotopen: bossen,
graslanden, ruigten en akkers in allerlei gradaties van vochtigheid
en voedselrijkdom. De kalkrijke bronnen in het zuiden van het ge-
bied zorgen voor een heel specifieke flora in de centrale beekvallei.
De Wolfsputten strekken zich uit ten noorden van Cultureel Cen-
trum Westrand. Het gebied beslaat zowat 90 ha.
Op de inventaris van de Wolfsputten prijken 335 plantensoorten,
76 vogelsoorten, 37 soorten slakken en 16 soorten zoogdieren.

De eigendommen van de Vlaamse Gemeenschap en van de ge-

meente Dilbeek, samen ca 43 ha, zijn sinds 2001 Vlaams natuurre-

servaat onder beheer van de afdeling Natuur.

INFO NODIG? 

Toeristische folders, fietsroutes, wandelroutes, monumentenmap-
pen en nog veel meer zijn te verkrijgen op de gemeentelijke cul-
tuurdienst, Gemeenteplein 1, 1702 Groot-Bijgaarden. 
Openingsuren: elke werkdag van 9 tot 12 u 

en op donderdagavond van 18 tot 20u.
Tel. 02/467.60.10
Fax. 02/467.60.26
cultuur@dilbeek.be 

Meer info vind je ook op: www.dilbeek.be
www.natuurpunt-dilbeek.be
www.dilbeekserfgoed.be
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Wolfsputten
wandeling
• Lengte: 8 km
• Laarzen wenselijk
• Geen buggies
• Honden aan de leiband


