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MAASMECHELEN TOONT AMBITIE MET EERSTE EDITIE NATIONALE HEIDEDAGEN 
 
 
MAASMECHELEN - Tijdens het laatste weekend (zaterdag 1 en zondag 2 september) van de zomervakantie 
organiseert Maasmechelen de Nationale Heidedagen. Bij deze eerste editie – het is de bedoeling om er een 
jaarlijks terugkerend evenement van te maken – zijn er heel wat leuke attracties en bezienswaardigheden op 
en rond de heide. De heide bezoeken in het enige Nationaal Park van België waarbij het heidelandschap 
kandidaat UNESCO-werelderfgoed is. De naam ‘nationale’ heidedagen is dus niet uit de lucht gegrepen. 
 
“Natuurlijk is de heide op zich dè hoofdrolspeler. Net zoals de ontluikende bloesems in Haspengouw en de 

bloeiende hyacinten in het Hallerbos, vormt de heide de attractie op zich.” begint een trotse Erik Kortleven, 

voorzitter van Maasmechelen Leisure Valley, de ‘city marketing’ organisatie die de organisatie van de nationale 

heidedagen op zich neemt. “Meer dan 1000 hectaren heide kleurt tussen midden augustus en midden september 

purper en vormt het Nationaal Park om tot een idyllisch landschap.” 

“Met dit event willen we Maasmechelen (inter)nationaal op de kaart zetten”, gaat hij verder, “We doen dat met 

trots met heel wat partners zoals Agentschap Natuur en Bos, het Nationaal Park Hoge Kempen, de gemeente 

Maasmechelen, Toerisme Limburg en alle partners van Maasmechelen Leisure Valley”. 

 

Ook Brouwerij Kompel, die zopas nog op de World Beer Awards in de bloemetjes werd gezet met hun speciaalbier 

“Kompel Bellefleurs”, een goudblond honingbier van hoge gisting, hergist op de fles, is partner. De heidehoning is 

afkomstig uit het Nationaal Park Hoge Kempen/Mechelse Heide en zal kunnen gedegusteerd worden in een heus 

‘Heideterras’ aan het Zandloperpad, waar je ook kan smullen van lekkernijen uit de vintage foodtruckstands. 

 

“Terwijl iedereen kan genieten van de bloeiende heide kunnen de bezoekers ook kennismaken met 

randanimatie”, vult David Winkels van Maasmechelen Village (partner van Maasmechelen Leisure Valley) aan. Zo 

zal de imkermobiel van Lieteberg er staan, zijn er voorstellingen met schapen drijven, staan de Rangers klaar 

langs de wandelwegen en demonstreert het Agentschap natuur en Bos het ‘chopperen’ en ‘plaggen’ van de heide.  

 
GRATIS SHUTTLE NAAR DE HEIDE 
Omdat aan de toegangspoort Mechelse Heide slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen zijn, voorziet de 

organisatie in permanente shuttlebussen die vanaf de gratis parking aan het toeristisch kantoor (vlak bij Village 

Maasmechelen) de bezoekers naar het Zandloperpad brengen.  

 

Nog beter is om met de fiets te komen. Auto’s met fietsdragers volgen een speciale parkeerroute. De fietsers 

kunnen in première een fietslus van 25 kilometer met vertrek rond en in de heide inrijden. De fietsroute verbindt 

alle attracties en voert ook naar het Zandloperpad waar alle bezoekers op het heideterras kunnen genieten een 

natje en een droogje. Daarbij horen vintage foodtrucks en een speciaal biertje met heidehoning. 

 

Bovendien opent de ‘ecotron’ zijn deuren voor het grote publiek en belicht de wetenschappelijke waarde van de 

heide. Met Toerisme Limburg kunnen de bezoekers een voorproefje krijgen van de fietsbeleving ‘Fietsen door de 
Heide’ dankzij een virtuele fietstocht en voor de fotoliefhebbers lopen er fotoshoots. Voor jong en oud is er een 

vertelfestival over heidesagen en -legendes en een atelier waarin ze heidebezems kunnen maken. Heel wat van 

die attracties zijn te vinden rondom het Zandloperpad aan de toegangspoort Mechelse Heide (Salamander). 

 



 
 

NATUUR IS EEN WERKWOORD 
“Heide is een cultuurlandschap, zonder ingrijpen zouden bossen het heidegebied al snel inpalmen. Met meer dan 

1.000 hectare heide is de Mechelse Heide één van de grootste heidegebieden in Vlaanderen” stelt Lise Hendrick, 

regiobeheerder regio Kempen van Agentschap Natuur en Bos, “Om het heidegebied te behouden, passen we een 

consequent natuurbeheer toe. Het behoud van de heide is belangrijk omwille van cultuurhistorische redenen, de 

beleving en de typische dier- en plantensoorten die je hier terug kan vinden. Heide is met andere woorden natuur 

op Europees topniveau!” 

 

Ook Agentschap Natuur en Bos (ANB) is volledig mee met de organisatie van de Nationale Heidedagen. Een 

demonstratie van ‘plaggen’ (afsteken van heide) en ‘chopperen’ (frezen van heide) staat op het programma en de 

herder is aanwezig met zijn schaapjes. Zij grazen vooral op de moeilijk bereikbare plekjes. Er werd zelfs gedacht 

om – teneinde verjonging van de heide te demonstreren – op een gecontroleerde manier een stukje heide af te 

branden. “Deze zomer kunnen we dit omwille van de langdurige droogte natuurlijk niet doen”, vervolgt Lise 

Hendrick, “Het is nu zeer brandgevaarlijk. Door de lange droogte bloeit de heide deze zomer niet zo uitbundig als 

andere jaren, maar het gebied heeft troeven genoeg die een bezoek de moeite waard maken.” 

 

ECOTRON: HEIDE-ONDERZOEK VAN WERELDNIVEAU 
“Uit een bevraging van toeristen blijkt dat de aantrekkingskracht van het Nationaal Park, in hoge mate te danken 

is aan de heide”, zegt Johan Van Den Bosch, projectleider Nationaal Park Hoge Kempen, “Er is dus zeker ook een 

economisch aspect verbonden aan het behoud van de heide. De heide van groot cultuur-historisch belang: het is 

een cultuurlandschap gevormd door een rurale economie die meerdere eeuwen standhield. Niet toevallig is het 

Nationaal Park Hoge Kempen dan ook officieel kandidaat UNESCO-Werelderfgoed” 

 

“De bedreigingen voor het behoud van de heide zijn echter talrijk”, waarschuwt Van Den Bosch. “Eén daarvan is 

de onafwendbare verandering van het klimaat. Opeenvolgende warmere zomers, met de zomer van 2018 als 

uitschieter, laten onmiskenbaar sporen na in het landschap. Daarom startte Universiteit Hasselt, in samenwerking 

met andere onderzoeksinstellingen en universiteiten, een ambitieus onderzoeksprogramma rond de effecten van 

klimaatverandering op het voortbestaan van heide”, meldt Johan trots. Blikvanger van dit onderzoek is de 

Ecotron: futuristisch ogende koepels met heidevegetatie waarin een klimaatverandering nagebootst kan worden. 

Deze enorme installatie, uniek in de wereld, is tijdens de Nationale Heidedagen uitzonderlijk gratis, onder 

begeleiding van een Ranger, te bezoeken. 

 
AVANT-PREMIÈRE: FIETSEN DOOR DE HEIDE 
In navolging van het door Time Magazine bekroonde 'Fietsen door het Water', komt er ook in Maasmechelen een 

innovatieve fietsbeleving. Met de financiële steun van Toerisme Vlaanderen en van de gemeente Maasmechelen 

realiseert Toerisme Limburg een opvallende fietsbrug in het Nationaal Park. Igor Philtjes, voorzitter Toerisme 

Limburg vzw: “De fietsconstructie is een monumentale brug over de Weg naar Zutendaal en verbindt de 

knooppunten 550 en 551 van ons netwerk. Het wordt meteen ook één van de mooiste trajecten op het 

fietsroutenetwerk.” 

Het fietspad stijgt geleidelijk tot een hoogte van 6,5 meter, is 294 meter lang en loopt dwars door de heide in het 

Nationaal Park Hoge Kempen. 

'Met deze nieuwe fietsbrug slaan we twee vliegen in één klap. We zorgen niet enkel voor een veilige 

fietsoversteekplaats, maar we voegen ook extra beleving toe. De monumentale fiets- en voetgangersbrug biedt 

een schitterend uitzicht over het heidelandschap. Het grote succes van ‘Fietsen door het Water’ in Bokrijk willen 

we met sterke projecten verspreid over de provincie verderzetten.” Besluit Igor Philtjens. 



 
 

De brug is er nog niet, maar de bezoekers van de Nationale Heidedagen kunnen de fietsbeleving dit weekend al in 

avant-première ontdekken dankzij een fietstocht met virtual reality bril in de Toerisme Limburg lounge vlakbij het 

‘Heideterras’ aan het Zandloperpad. 

 

___________________________ 

VOOR MEER INFO: 

• Erik Kortleven  0479 58 34 40 

• Gert Vanderlee  0478 80 38 64 

• David Winkels  0478 91 91 40 

 

 

Nationale Heidedagen is een initiatief van Maasmechelen Leisure Valley vzw i.s.m. 

 

    
 

                 

 

 

 


