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NATIONAAL PARK IN EEN NOTENDOP 
 
Alles wat je al altijd wilde weten over het Nationaal Park Hoge Kempen. 
Vanuit één van de vijf toegangspoorten neemt een Ranger je mee op verkenning in het 
Nationaal Park en de omgeving. De Ranger voert je langs de mooie plekjes en laat je 
kennis maken met de speciale natuur van het Nationaal Park. 
Wil je wat meer te weten komen over de activiteiten aan de toegangspoort? Kies dan de 
juiste poort om deze activiteit te starten. Elke poort is opgebouwd rond een ander 
thema, je zult er beslist je gading vinden. 
 
Kattevennen: Hier staat de macrokosmos centraal met de sterrenwacht van het 
Lieteberg: Een bezoekerscentrum waar alles draait rond de microkosmos van de 
insecten, met onder andere een bijenbevruchtingscentrum, een vlinderserre voor 
vlinders van hier en een insectenmuseum. 
Station As: Dit oudste stationnetje van Limburg speelde een belangrijke rol bij de 
steenkoolontginning en het Limburgs mijnverleden. 
Pietersheim: Met zijn burchtruïne en historische dreven een stukje geschiedenis 
gekoppeld aan een ontspannend verblijf op de Kinderboerderij. 
Mechelse Heide: Dit is de wandelpoort bij uitstek, van hieruit kun je mooie 
 
Praktisch: 
- Locatie: Kattevennen – Lieteberg – Station As – Pietersheim – Mechelse Heide 
- Duur: 2 uur 
- Deelname: max. 25 personen per Ranger 
- Prijs: 50 euro per Ranger 
- Leeftijd: 6-96 jaar 
   
 
EEUWENOUDE VERHALEN KOMEN TOT LEVEN 
 
Mythen en volksvertellingen uit het Nationaal Park. 
Met een berkenbezem kan je heksen ontmaskeren, jeneverbessentakken werden 
gebruikt als ontsmettingsmiddel, de heide was van de gemeenschap, … 
Een Ranger vertelt je mythische verhalen en leert je over oude gebruiken. 
Ben je geboeid door mythen, sagen en leuke verhalen, dan is deze activiteit zeker een 
aanrader. 
 
Praktisch: 
- Locatie: Mechelse Heide of Pietersembos 
- Duur: 2 uur 
- Deelname: max. 25 personen per Ranger 
- Prijs: 50 euro per Ranger (inclusief drankje) 
- Leeftijd: 16-96 jaar 
 



 
IN HET SPOOR VAN DE NATUUR 
 
Laat de ontdekker in je naar boven komen en treedt samen met een Ranger in het spoor 
van de natuur. 
Op deze natuurwandeling maak je kennis met bijzondere dier – en plantensoorten die de 
Hoge Kempen te bieden heeft. Er wordt stilgestaan bij de maatregelen die de beheerder 
van het Nationaal Park neemt om deze soortenrijkdom te bewaren voor de toekomst. 
De Ranger op deze activiteit is tevens een ervaren natuurgids. 
Je hebt de keuze uit:  
- de Mechelse heide, een historisch heidelandschap 
- de Kikbeekbron met nieuwe natuur en natuurherinrichting 
 
Voor mensen met een stevige interesse in natuur! 
 
Praktisch: 
- Locatie: Mechelse Heide of Kikbeekbron 
- Duur: 2 uur 
- Deelname: max. 25 personen per Ranger 
- Prijs: 50 euro per Ranger 
- Leeftijd: 16-96 jaar 
   
NATUUR OP TOPNIVEAU 
 
Voor mensen met interesse in de specifieke natuurwaarden van de diverse biotopen in het 
Nationaal Park. (universiteitsstudenten, terreinbeheerders, natuurgidsen,…) 
Tijdens een boeiende tocht laat een Ranger je kennis maken met de bijzondere biotopen in 
Nationaal park. Hoe is deze natuur ontstaan en kan hij zich handhaven zonder menselijk 
ingrijpen? Welke onderzoeken worden uitgevoerd en wat zijn de resultaten daarvan. Op 
deze wandeling geen algemeenheden maar keiharde natuur! 
 
Praktisch: 
- Locatie: Kikbeekbron – Neerhaererheide - Ziepbeekvallei 
- Duur: 2 uur 
- Deelname: max. 25 personen per Ranger 
- Prijs: 50 euro per Ranger 
- Leeftijd: 16-96 jaar 
   
 
EARTHWALK 
 
Nooit … heeft de natuur het hart gebroken dat van haar houdt. (William Wordsworth) 
Een nieuwe vorm van natuurbeleving voor alle leeftijden. Een Bezoek aan de tuinen van 
Liliput, de onderwereld en andere activiteiten op deze wandeling laten je op een lichte, 
frisse manier om in contact te komen met de natuur en dit in elk seizoen. De nadruk ligt 
op het wakker maken van onze zintuigen en het verscherpen van de waarneming. Er 
wordt zo weinig mogelijk gepraat, de nadruk ligt op doen. Jong en oud is welkom. 
Earthwalk is één van de programma’s van The Institute for Earth Education uit de 
Verenigde Staten. 



 
Praktisch: 
- Locatie: elke toegangspoort 
- Duur: 2 uur 
- Deelname: max. 20 personen per Ranger 
- Prijs: 50 euro per Ranger 
- Leeftijd: 0-99 jaar 
 
 
EEN KEI VAN EEN NATIONAAL PARK 
 
Stenen zijn mysterieus en geheimzinnig, het zijn oude getuigen van de vorming van onze 
planeet zelf. Omdat stenen, grind en zand typisch zijn voor de bodem van de Hoge 
Kempen is dit ook de ideale plaats om hun geheimen te ontsluieren. Op deze wandeling 
leren we stenen ‘lezen’ met behulp van opdrachtjes en eenvoudige onderzoeksmaterialen. 
Deze activiteit is ook geschikt als klasuitstap. 
 
Praktisch: 
- Locatie: Mechelse heide - Kikbeekbron 
- Duur: 2 uur 
- Deelname: max. 25 kinderen per Ranger 
- Prijs: 50 euro per Ranger 
- Leeftijd: 10 - 14 jaar 
 
 
JUNIOR-RANGER 
 
Deze keitoffe activiteit is bestemd voor jongeren met een passie voor natuur, gezonde 
nieuwsgierigheid en speurdersbloed. In een interactieve wandeling met verschillende 
leer-, zoek-, doe- en beleefopdrachten worden de deelnemers klaargestoomd tot Junior 
Ranger. Gewapend met kompas, kaarten, verrekijkers en loepjes verwerven ze een 
zekere basiskennis over de natuur in het Nationaal Park Hoge Kempen. 
Junior Ranger is een natuurbelevingactiviteit voor jongeren die van een uitdaging houden 
en hun steentje willen bijdragen aan natuurbehoud. 
Deze activiteit is ook geschikt als klasuitstap. 
 
Praktisch: 
- Locatie: elke toegangspoort 
- Duur: 2 uur 
- Deelname: max. 25 kinderen per Ranger 
- Prijs: 50 euro per Ranger 
- Leeftijd: 8 tot 14 jaar. 
 



 
SCHATTENTOCHT 
 
Twee teams nemen het tegen elkaar op om als eerste de schat te bereiken. Met kaart en 
kompas gaan ze op zoek naar aanwijzingen om de code van de schatkist en de 
schattenkaart te bemachtigen. Wie is het meest alert, wie kan het beste speuren en 
waarnemen en wie kan de aanwijzingen juist combineren en vindt als eerste de schat? 
Twee Rangers zorgen voor aanwijzingen en een juist spelverloop. Dat de beste moge 
winnen! Deze activiteit is ook geschikt als klasuitstap. 
 
Praktisch: 
- Locatie: Mechelse heide - Pietersheim 
- Duur: 2 uur 
- Deelname: max. 40 kinderen  
- Prijs: 50 euro  
- Leeftijd: 8 tot 14 jaar 
 
 
TRAPPEN VAN POORT TOT POORT 
 
Flinke dagtocht per fiets van 42 km met picknick  
 
Deze fietstocht biedt je een overzicht van het Nationaal Park en de toegangspoorten. 
Onderweg maak je kennis met de schoonheid van de Hoge Kempen met zijn weidse zichten 
over de Maasvallei. We doorkruisen het Kempisch Plateau en dalen richting Maasvallei waar 
enkele mooi zijdalen er als vanouds nog ongerept bijliggen. We nemen de steilrand met stijl 
en laten ons in een comfortabele oude dieseltrein met fiets en al, genietend van een drankje, 
terug brengen naar de hoogten van het plateau. 
 
Onderweg is er een activiteit naar keuze aan de toegangspoorten Kattevennen of Lieteberg: 
het Europlanetarium, de Vlinderserre voor inheemse dagvlinders, of het Blote Voetenpad. 
Op aanvraag kan een bezoek aan het mijnwerkersmuseum in Eisden Tuinwijk. Het 
fietstraject duurt dan wel 20 minuten langer.  
 
Het is een ontspannende fietstocht met een cultureel tintje. 
 
Praktisch: 
- Locatie: Kattevennen – Lieteberg – Station As – Pietersheim – Mechelse Heide 
- Leeftijd: 16 tot 96 jaar 
- Tijdstip: van 9.30u tot 17.00u 
- Duur: 7,5u 
- Deelname: maximum 15 deelnemers per Ranger 
- Prijs: 250 euro per groep. (inbegrepen zijn de treinrit met fietsshuttle, een 

toegangsticket voor een poortactiviteit en een consumptie) 
- Extra: Picknick: zelf mee te brengen 
   Fiets: zelf mee te brengen 



 
NATIONAAL PARK PITTIG GEKRUID 

Een leuke doe-wandeling rond kruiden met als afsluiter het maken van een kruidenbereiding.  
 
Een Ranger leert je over wilde kruiden en hun eigenschappen en onder zijn/haar toeziend 
oog worden nuttige kruiden verzameld om daar vervolgens een lekkere bereiding van te 
maken. 
 
Afhankelijk van het seizoen gaat het over kruidenlimonade, kruidenkaas, soep of kruidige 
pannenkoeken. 

Praktisch: 
- Locatie: Heempark – Pietersheim - Lieteberg 
- Duur: 2,5 uur 
- Deelname: max. 20 deelnemers per Ranger 
- Prijs: 50� per Ranger 
- Leeftijd: 6-96 jaar 
 

MOUNTAINBIKE TOCHT 

Ben je een sportieveling en op zoek naar een uitdaging? Dan heb je mogelijkheid om met een 
Ranger het Nationaal Park te verkennen. 
Deze tocht van 2 uur, kan op niveau voor beginners en gevorderden. 
 
De huur van mountainbikefietsen kan geregeld worden maar is niet opgenomen in de prijs.  

Praktisch: 
- Locatie: Kattevennen 
- Duur: 2 uur 
- Deelname: max.16 deelnemers per Ranger 
- Prijs: 50 euro per Ranger (huur van een MTB niet inbegrepen) 
- Leeftijd: 16-96 jaar 
 
 
 
CONTACT 
Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw 
Projectbureau Nationaal Park Hoge Kempen 
Winterslagstraat 87 – 3600 Genk 
Contactpersoon :André Mulders 
T: +32 (0)78 15 04 27 
E : andré@rlkm.be 
www.nationaalpark.be 
 
 
 
 


