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Wandelspecial Nationaal Park

Hoge Kempen
De groene long
van Vlaanderen

Het enige nationaal park van Vlaanderen heeft voor de geïnteresseerde 
wandelaar heel veel mooie natuur in petto maar ook cultuur en industriële 
geschiedenis. Vertrekkend vanuit een van de zes toegangspoorten profiteer 
je van een web aan gemarkeerde paden en slimme wandelwissels om dit 
verrassend natuurpark op je eigen ritme te ontdekken. 

Connecterra

Van steenkoolmijn tot trekpleister
Vlinders, bloemen, plassen en steenbergen (terrils), een grote kerk en 
elegante huizen: hoe een steenkoolmijngebied in Belgisch Limburg een 
groene wandelbestemming geworden is.

Lieteberg en Mechelse Heide

Berg en heide
Vanuit de poort Lieteberg betreed je, al of niet op blote voeten, de wereld 
van de insecten. Het thema van de Mechelse Heide daarentegen is puur 
‘wandelen’ door een stukje natuur van de bovenste plank. 

+ Fotowedstrijd: 

   ‘mooiste uitzicht’

www.nationaalpark.be
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Station As:  
sporen van een mijnlandschap
As is de bakermat van de steenkool
industrie die vijftig jaar lang zijn stempel 
op leven en landschap drukte. Je wan
delt door een decor van dennenbossen 
en de Bosbeekvallei is vlakbij.
Station As is de poort van het wiel, van 
de wielen van de duizenden fietsers die 
hier elk jaar voorbij komen. Centraal 
staat het oude stationsgebouw van As, 
waar je op het perron gezellig een 
streekbiertje kan drinken. Beklim ook  
de replica van de boortoren en over
schouw de bossen van het nationaal 
park.
Adres: Stationsstraat 124, B3665 As 

Pietersheim:  
genieten van adellijke stilte
In het zuidelijkste gebied van Nationaal 
Park Hoge Kempen zie je mooi de over
gang naar de vruchtbare Maasvallei. Van
uit Pietersheim ontdek je de dichte den
nenbossen, oude beukendreven, 
jeneverbessen en de uitgestrektheid van 
het Pietersembos. En het is hier muisstil!
Pietersheim is de poort met een adellijk 
verleden. Het domein was ooit jachtge
bied van de familie De Merode, een oud 
Belgisch, Duits en Nederlands adellijk 
geslacht, dat gelieerd was met de meeste 
Europese vorstenhuizen. Leer er meer 
over in de twaalfdeeeuwse Waterburcht. 
De kleintjes kunnen hun hart ophalen in 
de kinderboerderij of op de grote speel
tuin. Vergeet het Kabouterpad niet… dat 
is 40.000 kaboutervoetjes lang.
Adres: Neerharenweg 12,  
B3620 Lanaken

biken, paardrijden, minigolfen en ravot
ten in de speeltuin, kan je hier ook door 
een grote telescoop naar de sterren kij
ken.
Adres: Planetariumweg 19, B3600 Genk

Lieteberg:  
klimmen, dalen en genieten
Hou je van lieflijk groene valleien, ste
vige kuitenbijters en mooie vergezich
ten? Dan is wandelgebied Lieteberg 
jouw decor. Met als kers op de taart een 
stiltegebied met kabbelende beekjes en 
schilderachtige graslanden.
Lieteberg is de poort van de ‘microkos
mos’, waar je uitgebreid kan kennisma
ken met de wondere wereld van kleine 
kriebeldiertjes en fladderende vlinders. 
Binnen in Entomopolis leer je op speelse 
wijze de wereld van insecten kennen. 
Buiten kan je een verkwikkende tocht 
maken op het Blotevoetenpad.
Adres: Stalkerweg, B3690 Zutendaal

Mechelse Heide:  
waden door zeeën van heide
Tussen half augustus en half september 
barst de heide uit in tientallen tinten van 
roze en paars. Een niet te missen trakta
tie voor iedere wandelaar. Hier ligt het 
hoogste natuurlijke punt van het Natio
naal Park Hoge Kempen dat vergezich
ten biedt tot in Duitsland. Mechelse 
Heide is een buitenbeentje, want het is 
de enige toegangspoort waar je direct in 
het nationaal park bent en dat geen 
bezoekersonthaal heeft. De weidse 
heide spreekt voor zich.
Adres: Joseph Smeetslaan 280,  
B3630 Maasmechelen

Eén nationaal park,  
zes keer anders

Connecterra:  
op en top natuur
Het voormalige mijnterrein van Eisden is 
een kwarteeuw na de sluiting een bij
zonder stukje natuur geworden. Bergen 
en meren doen je haast in Noorwegen 
wanen. De mooie panorama’s vergen 
klimwerk tot op de top van de steenber
gen of terrils, maar zijn meer dan de 
moeite waard.
Connecterra is de hoofdtoegangspoort 
van het Nationaal Park Hoge Kempen. 
De ideale start voor je bezoek aan het 
Nationaal  Park. Duik het gebied in met 
een app of laat de kinderen de quiz 
doen. Uitgequizd? Dan is er nog een 
speeltuin die een paar uurtjes vertier 
geeft. Beklim de trappen van de 
schachtbok tot op 12 meter en krijg als 
beloning een mooi zicht op het terrein.
Adres: Zetellaan 54,  
B3630 Maasmechelen

Kattevennen:  
door dichte dennenbossen
Duizenden dennenbomen die zich in 
drommen rond je verdringen, terwijl de 
invallende zonnestralen een sfeervol 
schaduwspel opvoeren: in wandel
gebied Kattevennen spelen naald 
bossen de hoofdrol. 
Kattevennen is de toegangspoort van de 
‘macrokosmos’, met de Cosmodrome, 
als markantste oriëntatiepunt. In de koe
pel van de Cosmodrome verken je het 
heelal of volg je een bijzondere film. 
Behalve wandelen, fietsen, mountain

Welkom in Limburg, de groenste provincie van 
Vlaanderen! Hier is het enige nationaal park van 
Vlaanderen te vinden: Hoge Kempen. Dit natuur-
gebied van 5700 hectare strekt zich uit over  
Genk, As, Zutendaal, Maasmechelen, Lanaken en  
Dilsen-Stokkem. Weidse dennenbossen wisselen  
af met paarsbloeiende heide. Grote waterplassen  
markeren de plekken waar ooit de winning van zand  
en grind plaatsvond. De hoogste toppen bieden  
panoramische vergezichten. Het nationaal park is  
een droombestemming vlak bij huis! 

Het Nationaal Park Hoge Kempen heeft 
een uitgekiend, kwaliteitsvol netwerk 
voor fietsers, wandelaars en ruiters en is 
toegankelijk via zes toegangspoorten. 
Deze ‘poorten’ zijn voornamelijk aan de 
rand van het park gelegen, om de eigen
heid van de natuurpracht te bescher
men. Elke poort is verbonden met een 
eigen thema. Zo kan je het nationaal 
park op zes verschillende manieren 

beleven. Je vindt er gratis parkeergele
genheid, informatie over het gebied, 
horeca en tal van attracties voor jong en 
oud. Van minigolf en mijnstad naar blote
voetenpad, cosmodrome of stenenpad: 
er is voor ieder wat wils.

Een uitgekiend routenetwerk
Start aan een van de toegangspoorten 
en verken diverse landschappen via uit

Groene long  
van Vlaanderen

gestippelde wandelroutes: kwalitatieve, 
bewegwijzerde, lusvormige wandelingen 
die variëren tussen 3 kilometer en 
15 kilometer lengte. Wie graag routes 
combineert kan ze met de zogenaamde 
wandelwissels makkelijk aan elkaar kno
pen. De echte stappers kunnen zich 
wagen aan de langeafstands wandeling 
van 72 kilometer die de toegangspoor
ten met elkaar verbindt.

Meer weten? www.nationaalpark.be
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VAN STEENKOOLMIJN 
TOT TREKPLEISTER

Connecterra

Dit reusachtige, robuuste monument steekt 
ver boven het omliggende groene land-
schap uit, en wordt niet voor niets de 
‘mijnkathedraal’ genoemd. Ook de in het 
groen badende huizen zijn riant te noemen. 
Overal bomen, heggen, planten. Alles in de 
tuinwijk moest mooier, grootser, weelderi-
ger zijn dan bij de mijnen elders in het 
land.
De stilte in de verlaten straten van de – nu 
nog altijd bewoonde – tuinwijk deed ons 
helemaal vergeten dat het hier ooit een 
relatieve drukte vanjewelste moet zijn 
geweest. Er was een ziekenhuis, een winkel-
straat, een uitgaansbuurt. Restaurants en 
cafés openden hun deuren, maar ook kon 
men een filmpje pakken in een van de drie 
filmzalen. Scholen werden gebouwd, en 
een klooster, maar ook kwamen er mos-
keeën voor de mijnwerkers uit Turkije en 
Marokko. Een kerkje voor de Grieken. 
Aparte centra voor de Polen, Slovenen en 
Italianen. De ‘potloodminaret’ torent nog 
boven het groen uit. Belgen zag je hier nau-
welijks; zij waren er niet zo happig op om 
in de mijn te komen werken. In 1955 
waren er in Eisden maar liefst 7.340 mijn-

met ranger Nathalie Schoffelen, die zo van 
start zal gaan. Er heeft zich een groepje 
vlinderliefhebbers bij de toegangspoort van 
Connecterra verzameld.

Groene tuinwijk
We komen juist terug van de wandeling 
door de Tuinwijk van Eisden. Onder de 
indruk van de majestueuze huizen in de 
wijk, praten we wat na over de lokale mijn-
geschiedenis. “Op de zeer arme grind- en 
zandbodem woonde vroeger vrijwel nie-
mand. Je vond hier een heidelandschap. 
Totdat er steenkool in de grond werd ont-
dekt en uitgestrekte naaldbossen werden 
aangeplant om aan de vraag naar stuthout 
voor de mijnen te kunnen voldoen.” In dit 
dunbevolkte gebied was het een hels karwei 
om mijnpersoneel te vinden. Spoorlijnen 
werden aangelegd om mijnwerkers van 
heinde en verre naar de mijn, die vanaf 
1922 steenkool begon te produceren, te 
vervoeren. Ook zette de mijnmaatschappij 
houten busjes in om arbeiders in hun dor-
pen op te halen. Maar het meest bijzondere 
was ongetwijfeld het ontstaan van de 
groene Tuinwijk van Eisden, de cité 
genoemd, met huurwoningen voor de mijn-
werkers en hun families. 
De wandeling door de wijk toont aan dat 
kosten noch moeite werden bespaard om 
hier een onvervalste garden city te bouwen, 
naar een stedenbouwkundig ontwerp uit 
het negentiende-eeuwse Engeland. Als kers 
op de taart verrees in het centrum de pom-
peuze Sint-Barbarakerk (geopend in 1936). 

erst waren het Russi-
sche krijgs gevan genen 
die in de mijn van Eis-
den kwamen werken. 
Zij werden onder-
gebracht in armoedige 

barakken, hier een eindje vandaan. Daarna 
kwamen de Italianen. Zij kregen daarente-
gen prachtige huizen toegewezen met 
ruime tuinen. Om te voorkomen dat zij 

zouden gaan staken, haha!”, vertelt de 
medewerker van het bezoekersonthaal in 
Connecterra mij in geuren en kleuren, ter-
wijl hij mij een heerlijke cafè latte serveert, 
“De mijnmaatschappij had wel geleerd van 
de mijnen in Charleroi; daar was het een 
en al stakingen. Niet zo vreemd, want de 
mijnwerkers werden in kleine, dicht op 
elkaar staande huisjes ondergebracht.” We 
zijn in afwachting van de vlinderwandeling 

‘‘E

Fladderende vlinders op steenbergen of terrils, een 
kristalheldere waterplas, planten en bloemen in overvloed, 
een majestueuze kerk omringd door elegante woningen, en 
tal van wandelpaden die al dit moois toegankelijk maken. 
Verbluffend, dat een grijs steenkoolmijngebied in Belgisch 
Limburg zich zo succesvol heeft weten te ontpoppen als 
trekpleister van wereldklasse.

Tekst & beeld Monique van Gaal

werkers te werk gesteld. Werk dat overigens 
niet zonder risico was: zo’n driehonderd 
mijnwerkers zijn door de jaren heen veron-
gelukt. Tot kort na de sluiting van de mijn 
in 1987 werden er nog ondergrondse rond-
leidingen gegeven, waarbij men kilometers 
door lange gangen moest lopen en kruipen. 
Maar na sluiting is het gangenstelsel inge-
zakt en volgelopen met grondwater.

Vlinders in alle soorten en maten
De vlinderwandeling gaat van start. Met 
name van juni tot september zouden er veel 
verschillende soorten te zien zijn. Menig 
liefhebber heeft zich bij de groep aangeslo-
ten. “Vorige week ben ik nog meegegaan 
met een excursie op zoek naar kikvorsen. 
Dat was ook geweldig!”, vertrouwt een Bel-
gische wandelgenoot mij toe. Ik moet toe-
geven, een speciale interesse voor vlinders 
heb ik nooit gehad. Maar nu ik zoveel weet-
jes tot mij neem, de verschillen tussen dag- 
en nachtvlinders mij duidelijk worden. En 
terwijl wij de ene na de andere – soms heel 
kleine – vlinder of mot wat nader bekijken 
en bewonderen, begin ook ík enthousiast 
foto’s van deze mooie beestjes te schieten. 

Vanaf de Lange Terril, de berg met het allerbeste uitzicht.

Ranger Nathalie Schoffelen vertelt. De mijnkathedraal van Tuinwijk Eisden.

Majestueuze huizen in Tuinwijk Eisden.
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Lieteberg en Mechelse Heide

BERGEN EN HEIDE
Twee toegangspoorten met elk een geheel eigen insteek. 
Lieteberg is de poort van ‘de insectenwereld’. De 
wandelpaden voeren door naaldbossen en langs akkers en 
dorpen. Het thema van de Mechelse Heide daarentegen 
is ‘wandelen’. Dit is natuur van de bovenste plank, die 
mij kennis laat maken met de eindeloze diversiteit van 
Nationaal Park Hoge Kempen en omgeving.

r heerst topdrukte bij de toe-
gangspoort Lieteberg, en even 
vragen wij ons af of het filelo-
pen gaat worden. Gelukkig 
niet. Deze bezoekers zijn allen 
gekomen voor het populaire 

Blotevoetenpad: een parcours van twee 
kilometer dat enkel toegankelijk is op blote 
voeten. Ouders met kinderen staan in een 
lange rij voor een kaartje. Ook het onder-
grondse insectencentrum Entomopolis en 
het Insectenpad spreken met name de 
kleine wandelaars aan. Wij pakken echter 

de blauwe wandelroute en worden verrast 
door een weldadige rust.
Lieteberg in de gemeente Zutendaal is een 
van de toegangspoorten tot het Nationaal 
Park Hoge Kempen, en toch bevinden 
nagenoeg alle wandelroutes zich buiten het 
park. En dat merken we: behalve door 
dichte naaldbossen, komen we langs 
akkers, woningen en privépercelen. Even 
staan we stil bij een kolossale zwerfkei; een 
van de stiltestenen die in deze omgeving te 
bewonderen zijn. Erop valt een poëtische 
tekst te lezen van dichter Bernard Dewulf: 

E

zelfontbranding van de steenkoolresten, 
waarbij de temperaturen diep in de berg 
hoog op kunnen lopen. Op sommige dagen 
zouden er zelfs rookpluimen opstijgen 
vanaf deze nog ‘werkende’ terril, welke 
daarom ook weleens gekscherend de ‘Vesu-
vius van Eisden’ wordt genoemd. 

Handige wandelwissels
We verlaten de vlindergroep en vervolgen 
onze weg op eigen houtje. En dat is hier 
een makkie, want met de handige wandel-
kaart voor Connecterra vind je heel gemak-
kelijk je weg in het gebied. Het zijn vooral 
de wandelwissels, die zowel op de kaart als 
op de wandelpalen staan aangegeven, die 
ons een handje op weg helpen om onze 
eigen route uit te stippelen. Met de wan-
delwissels kun je eenvoudig van de ene 
wandelroute op de andere als het ware 
overstappen, om zo je wandeling aan je 
eigen wensen aan te passen. 
Vanaf de top van de Lange Terril zigzaggen 
we naar beneden langs de blauwe en de 
gele route, om onderaan de berg gekomen 
bij wandelwissel nummer 6 te kiezen voor 
de verbindingsroute naar wandelwissel 5 
aan de rode route. Verdwalen of fout lopen 
is er niet bij. We lopen door de bossen om 
de grote plas heen. Het water is glashelder, 
op de bodem liggen kleine keien. Twee 
zwanen, verder is het rust wat de klok slaat. 
Wanneer wij plotseling een zwavelgeur 
detecteren weten wij het: dat moet de Rode 
Terril zijn, al is hij vanaf het pad niet zicht-
baar. Nu en dan wijken de bomen en staat 
daar een uitnodigend houten bankje aan 
het water, waar wij onmiddellijk dankbaar 
gebruik van maken.

Men moet mij maar vergeven dat ik de 
namen van al die vlinders alweer vergeten 
ben, maar vanaf nu kijk ik toch met een 
heel ander oog naar deze natuurwonderen.
Ranger Nathalie neemt ons mee naar het 
pad dat eigenlijk een no-go area is voor 
bezoekers, vanwege de kwetsbaarheid van 
het terrein. Eerst volgen we nog de groene 
route, om dan westwaarts de Lange Terril 
op te klimmen. Hier zouden vlinders zich 
het liefst ophouden. In Connecterra vind je 
vier terrils: 50 à 60 meter hoge ophopingen 
van overtollig puin dat mee naar boven 
kwam met de ontginning van steenkool. 
Een deel van die grond is later weer 
gebruikt om de mijnschachten te dempen, 
maar wat overbleef werd bezaaid, waardoor 
de terrils er vandaag de dag buitengewoon 
groen bij liggen.

Vesuvius van Eisden
Gestaag klimmen we naar de top van de 
Lange Terril, de berg met het allerbeste uit-
zicht van de drie bewandelbare terrils (ook 
de twee toppen van de Tweelingterril zijn 
voorzien van paden). Ze noemen het hier 
zelfs ‘het mooiste panorama van Vlaande-
ren’, en wie ben ik om dit tegen te spreken? 
Diep beneden ons glinstert de waterplas 
die door ontgrinding is ontstaan, eromheen 
de overige terrils: de Tweelingterril en de 
Rode Terril. Prachtig! Alleen de Rode Terril 
is niet toegankelijk, vanwege de nog steeds 
aan de gang zijnde grondexploitatie. Deze 
oudste terril bevat meer steenkoolresidu 
dan de andere, omdat destijds (in 1922) 
het scheiden van steenkool en afvalsteen 
nog niet zo nauwkeurig in zijn werk ging. 
Gevolg hiervan is een continu proces van 

Tekst & beeld Monique van Gaal

Als beloning het zitbankje op de top van de heuvel op de Mechelse Heide.

Dan zien we ze weer opdoemen: de twee 
betonnen schachtbokken (mijnliften) die 
de toegang vormen tot Connecterra. Het 
teken dat onze wandeling ten einde is. De 
ene schachtbok is volledig gerestaureerd en 
is tot halverwege te beklimmen. De andere 
schachtbok is nog helemaal in oorspronke-
lijke staat, oud en versleten, maar daardoor 
juist de meest spectaculaire van de twee. 
Hier daalden vroeger mijnwerkers, paar-
den, machines en materialen met liftkooien 
tot wel 500 à 800 meter de grond in, terwijl 
miljoenen tonnen steenkool er hun weg 
naar boven vonden. De schachten, de ‘slag-
aders’ van een mijn, waren de belangrijkste 
vervoerswegen van het ondergrondse mijn-
bedrijf, en zorgden tevens voor de toe- en 
afvoer van lucht. 
We genieten nog wat na met een drankje 
op het gezellige terras, met uitzicht op de 
fotogenieke bokken, die samen met de ter-
rils symbool staan voor het rijke mijnverle-
den van Connecterra. 

“De dag heeft een schelp aan de oren gezet 
en de dingen gebeuren in een helder ver 
ruisen.” Een mooie gedachte…

De berg op
Weldra gaat het pad enigszins de hoogte in, 
de Hesselsberg op. ‘Berg’, wel een heel 
groot woord voor deze heuvel van 87 meter 
hoog. We staan boven op een van de zuid-
westelijke uitlopers van het Kempens Pla-
teau. De Hoge Kempen, of het Kempens 
Plateau, is ontstaan tijdens de laatste ijstij-
den toen de rivier de Maas stenen en keien 
meebracht vanuit de Ardennen. Zand dat 
met de zeewind mee werd gevoerd bedekte 
het puin. De overgang van het 45 tot 104 
meter hoge plateau naar de Maasvallei is 
abrupt en erg steil. Maar liefst de helft van 
deze 20 kilometer lange steilrand bevindt 
zich in het nationaal park. Een unicum in 
het verder vrij vlakke Vlaanderen!
Het Mariabeeld op de top van de Hessels-
berg springt direct in het oog. Hoe kan het 
ook anders? Het is spierwit en reusachtig 
groot. Vlak na de Tweede Wereldoorlog, in 

De schachtbokken die de toegang vormen 

tot Connecterra.

We lopen door de bossen om de grote plas heen.

Connecterra fungeert als hoofdtoegangspoort van nationaal 

park Hoge Kempen. Het gebied is omheind en voor het 

onderhoud betaalt men € 3,00 voor een dagticket. De 

handige wandelkaart kost € 2,50. Het park is open tot 18.00 

uur, maar men kan het park ook op een later tijdstip verlaten 

door het draaihek. Bij de hoofdpoort beginnen vier beweg

wijzerde wandelroutes, variërend van 1,4 km tot 10,9 km. Met 

de handige en overal gemarkeerde wandelwissels kun je de 

verschillende routes gemakkelijk combineren, zelfs met 

aangrenzende gebieden. Ook de afstand tussen twee 

wandelwissels wordt op kaart aangegeven. In een van de 

woningen in de tuinwijk is het Museum van de Mijnwerkers

woning gevestigd.

PRAKTISCHE INFORMATIE
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Accommodatie

Wij verbleven in een huisje van  

bungalowpark Landal Mooi Zutendaal, 

het ideale vertrekpunt voor een 

bezoek aan Nationaal Park Hoge 

Kempen.  

De toegangspoort Lieteberg bevindt 

zich op loopafstand (2 kilometer) van 

het park. Toegangspoorten Connec

terra en Mechelse Heide liggen op 

slechts een half uurtje rijden van het 

park.  

www.landal.nl/mooizutendaal

PRAKTISCHE INFORMATIE

klauterpartij, met als beloning het zitbankje 
op de top van de heuvel, vanwaar we even 
lekker kunnen genieten van het geweldige 
uitzicht. 

Kleine Grand Canyon
Bij wandelwissel nummer 37 stappen we 
over op de rode route, die hoog boven de 
waterplas in de voormalige zandgroeve 
loopt. Wanneer we afdalen naar het water, 
zien we dat het waterpeil nogal kan fluctue-
ren: een oude wandelpaal die de rode route 
aangeeft, staat thans diep onder water... 
Aan de andere zijde van het pad ontwaren 
wij nu een tweede waterplas; dit ietwat op 
een kleine Grand Canyon gelijkende gebied 
is gesloten voor wandelaars. Borden met de 
waarschuwing “drijfzand” moeten de 

als deze, enkele enthousiaste rangers die je 
een handje op weg helpen. 
In dit mooie gebied komen de handige 
wandelwissels ons extra goed van pas. Het 
plan is om van de gele route naar de rode 
over te stappen, en vervolgens van de rode 
naar de blauwe. Een wandeling van in 
totaal zo’n 7 kilometer. Met de wandel-
kaart in de hand is dat een koud kunstje. 
We pakken de gele route noordwaarts en 
het is meteen klimmen. Het bosrijke pad, 
dat hoog boven de uitgestrekte heide is 
gelegen, biedt schitterende vergezichten. 
En we hebben geluk, want de hei begint al 
aardig in bloei te staan. Gestaag dalen we 
weer, om nu door de paarse heidevelden te 
wandelen. Daar waar de gele en de rode 
route samenkomen volgt nogmaals een 

gers kwamen in opstand tegen de aristo-
craten. Midden in de nacht van 9 augustus 
leverden de opstandelingen slag met Duitse 
troepen die de verdreven Luikse prins- 
bisschop steunden. Het komische aan het 
hele gebeuren is dat de veldslag in het don-
ker zo chaotisch was verlopen, dat beide 
partijen nadien in de vaste overtuiging 
waren de veldslag glansrijk te hebben 
gewonnen. 

De hei op
De Mechelse Heide moet wel het aller-
mooiste deel van Nationaal Park Hoge 
Kempen zijn. Hier begon het ook allemaal 
in 1967, met de oprichting van het Staats-
natuurreservaat Mechelse Heide. De zwerf-
kei die ter nagedachtenis aan de officiële 

1946, werd op deze plek een gipsen Maria-
beeld geplaatst. Men was van plan hier een 
jeugdhuis met speelterreinen te bouwen, 
maar dat is er nooit van gekomen. Het 
beeld was echter alvast neergezet… Vier 
jaar lang stond het daar, tot het werd ver-
woest door een flinke storm. Kennelijk 
waren de inwoners van Zutendaal zo 
gehecht geraakt aan het beeld, dat er in 
1954 een nieuw, steviger exemplaar van 
maar liefst 6 meter hoog werd opgericht. 
Sterker nog, de plek werd een pelgrims-
oord. Elk jaar in oktober vindt er een 
‘kaarskensprocessie’’ van de kerk naar het 
beeld plaats.
Maar de Hesselsberg kent meer geschiede-
nis. Tijdens de Luikse Revolutie van 1790 
vond hier een veldslag plaats: Luikse bur-

oprichting van het nationaal park in 2006 
midden op de hei staat (aandachtspunt 
nummer 5 op de wandelkaart) had zich 
waarschijnlijk geen betere plek kunnen 
wensen. Behalve een prachtig heideland-
schap – zoals de naam al doet vermoeden 
– vind je hier uitgestrekte bossen, water-
plassen in voormalige zandgroeves en 
weidse vergezichten vanaf de hoogste pun-
ten van de Hoge Kempen. Dit is weer de 
steilrand van het Kempisch Plateau, en er 
moet dan ook zo nu en dan flink geklom-
men worden. De toegangspoort Mechelse 
Heide is bovendien de enige poort die wer-
kelijk binnen de grenzen van het nationaal 
park is gelegen. Een bezoekerscentrum 
vind je hier niet. Wel een schuilhut met de 
nodige informatie en, op een zonnige dag 

nieuwsgierige bezoeker doen omkeren. 
Dan volgt de laatste steile klim naar de zui-
drand van de zandgroeve, alwaar we bij 
wandelwissel 48 overstappen op de blauwe 
route. Verderop komen we op het aller-
hoogste punt van het plateau (aandachts-
punt nummer 1 op de wandelkaart). Het 
stenen platform op 104 meter hoogte biedt 
een ongeëvenaard panorama. In de verte 
ontwaren we de terrils en de schacht-
bokken van Connecterra, en ook de Sint-
Barbarakerk van Tuinwijk Eisden steekt de 
kop op boven het bosrijke landschap. Een 
waardig slotakkoord van de wandeling! Aan 
de voet van de heuvel aangekomen stappen 
we weer over op de gele route, om weldra 
dit prachtige rondje Mechelse Heide te 
hebben volbracht. 

Het Mariabeeld op de top van de Hesselsberg springt direct in het oog. Wandelen over de paarse heidevelden.

We komen we langs akkers, woningen en privépercelen. De rode route, die hoog boven de waterplas in de voormalige zandgroeve loopt.

Stiltesteen met poëtische tekst.

Wandelpaal met wandelwissel en routes op 

de Mechelse Heide.



Een schitterend uitzicht, een landschapspanorama: dat is 
vaak waar we het voor doen als we gaan wandelen. En daar 
hoef je zelfs niet altijd een heuveltop of berg voor te beklim
men. Mooie uitzichten liggen voor het oprapen om ons 
heen.  

Laat ons je beste foto zien van zo’n uitzicht, vermeld erbij 
wat de plek voor jou zo bijzonder maakt en maak kans op 
de mooie Wandelbox van Nationaal Park Hoge Kempen. 
Deze wandelbox bevat een set van 11 gedetailleerde  
wandelkaarten van alle gebieden in het natuurgebied. 
Hier bovenop krijgt de winnaar ook nog een netwerkkaart 
Hoge Kempen met aanduiding van alle wandelwissels in het 
park, waardoor combineren kinderspel wordt.

Fotowedstrijd
Toon ons je  
mooiste uitzicht 
en win  
een Wandelbox

Vóór 15 november 2016 sturen naar:

www.wandelmagazine.nu/winacties
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