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Legende

De Boskantine

Midden in het Wild- en Wandelpark kan je de boskantine 
terugvinden met aangrenzend de speeltuin. Hier kan je in alle 
rust genieten van de natuur terwijl de kinderen zich uitleven 
op de speeltuin onder het waakzaam oog van de ouders. Ook 
de hond is welkom maar moet aangelijnd zijn om het wild niet 
te verstoren.

Parking 

Wild- en Wandelpark Molenheide
Molenheidestraat 5, 
3530 Houthalen Helchteren
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Startplaats:

V.U. Ludwig Vandenhove, 
Regionaal Landschap Lage Kempen vzw
Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren
Tel +32 11 78 52 59
www.rllk.be - www.wandeleninlimburg.be

Toerisme Houthalen-Helchteren
Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren
Tel +32 11 49 21 40 
www.toerismehouthalen-helchteren.be

2,7 km

ca 50 min

Reeënpad 

3,7 km Everpad
ca 1u20

1,6 km

ca 30 min.

Kinderpad

Wettelijk depot D2018/10.676/1

1 km0

Zitbank

Logeermogelijkheid

Toekomstig heideherstel6

Toekomstig landduinherstel7
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Neem je afval mee naar huis

Honden steeds aan de lijn



Wild- en Wandelpark           Weer duin en heide in Molenheide

Onder de dennenbomen, die voor de mijnbouw werden 
aangeplant, liggen eeuwenoude zandbergen verborgen. De 
landduinnatuur is zo zeldzaam en bedreigd dat Europa 
Molenheide een topgebied vindt.

Om de landduinen te herstellen en paarse heide te kunnen 
beleven in Molenheide, worden de zandheuvels weer zichtbaar 
gemaakt. Hiervoor worden in de winter van 2019 
dennenbomen gekapt. Dit betekent echter geen verlies voor de 
natuur. De zanderige duinen zijn immers niet ‘dood’ maar net 
heel interessant voor zeldzame diertjes, mossen en planten. Er 
zijn heel wat soorten die volledig aangepast zijn aan het leven 
op het open zand en op de heide!

Wie over een paar jaar wandelt in Molenheide, krijgt heel wat 
meer afwisseling. Naast bos wandel je door paarse heide, over 
landduinen en waardevolle graslanden. Hoe diverser het 
landschap, hoe meer dier- en plantensoorten er zich thuis zullen 
voelen.

De natuurwerken gaan hand in hand met investeringen in de 
kantine en de wandelpaden. Molenheide blijft een wandel- 
park, waar mensen kunnen ontspannen, genieten van de rust of 
naar de everzwijnen en andere beestjes kijken. En natuurlijk 
gezellig iets te gaan drinken in de kantine ...

Ontdek Europese topnatuur!

Het Wild- en Wandelpark is naast een populair wandelpark ook 
een bijzonder waardevol ‘Natura 2000-gebied’. Het Natura 
2000-netwerk is het grootste samenhangende ecologische 
netwerk in de wereld en strekt zich uit over 27 Europese 
landen. Ook Vlaanderen engageert zich om in dit netwerk 
tegen 2020 waardevolle planten en dieren te beschermen en 
hun leefgebieden te ontwikkelen en te herstellen.

In het park worden de komende jaren stap voor stap 
leefgebieden voor zeldzame soorten hersteld of gecreëerd. In een 
eerste fase wordt over een oppervlakte van 14 ha heide, schrale 
graslanden en landduinen hersteld. Dit gebied vormt voor veel 
soorten een belangrijke stapsteen tussen de uitgestrekte 
heidegebieden van het Kamp van Beverlo en het militair 
schietveld van Houthalen-Helchteren. Bijzondere planten en 
dieren zoals nachtzwaluw, gladde slang, groentje, kleine 
zonnedauw ... zullen hier hun weg vinden. Maar wandelaars 
blijven natuurlijk ook heel erg welkom!

Molenheide
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de landduinen zullen op termijn terug zichtbaar worden

er komt terug natte heide  in Molenheide ©
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de heivlinder is een soort die hier goed zal aarden
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Wild- en Wandelpark Molenheide is een 100 ha groot 
natuurgebied, waar je inheemse dieren in hun natuurlijke 
leefomgeving kan terugvinden. In het park zijn drie korte, 
bewegwijzerde wildpaden uitgestippeld. Hou je ogen en oren 
goed open, want onderweg ontmoet je reeën, everzwijnen, 
eekhoorntjes, konijnen en bijen.  Stop voor een drankje in de 
boskantine terwijl de kinderen genieten in de speeltuin.
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