
Wanneer 
gebeuren de 
natuurherstelwerken?
Het omvormen van de natuur zal een werk van 
lange adem worden, verspreid over meerdere 
jaren. Een eerste fase van de werken gebeurt 
in de winter van 2019. Over een oppervlakte 
van 14 ha zal er heide, schrale graslanden en 
landduinen hersteld worden. Hoe diverser het 
landschap, hoe meer dier- en plantensoorten 
er zich thuis zullen voelen. 

“

— Landschap van 
 de toekomst.
 Een divers landschap 
 met bos, heide 
 en landduinen.

Maak alvast kennis
met de bijzondere 
planten en dieren 
die hun thuis gaan 
vinden in het 
Wild- en Wandelpark

— Landschap vandaag.
 De landduinen zijn 
 begroeid met bomen.
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Waarom zijn 
de werken 
nodig?
Onder de dennenbomen, die voor de mijnbouw 
werden aangeplant, liggen eeuwenoude 
zandbergen verborgen. De landduinnatuur is zo 
zeldzaam en bedreigd dat Europa het Wild- en 
Wandelpark Molenheide een topgebied vindt. 

De komende jaren slaan het gemeentebestuur 
van Houthalen-Helchteren, het Agentschap 
voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap 
Lage Kempen samen met de vrijwilligers van het 
Wild- en Wandelpark Molenheide de handen in 
elkaar om het park aan te pakken, met steun van 
Europese en Vlaamse subsidie. Natuurwerken 
zullen hand in hand gaan met investeringen in 
de boskantine en de wandelpaden.

Om deze natuurdoelen te kunnen realiseren, 
zal er een deel van de dennenbomen op de 
landduinen gekapt worden. Dit betekent geen 
verlies voor de natuur. De zanderige duinen zijn 
immers niet ‘dood’ maar net heel interessant 
voor zeldzame diertjes, mossen en plantjes. 
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Weer zand 
en heide in Wild- 
en Wandelpark 
Molenheide
 Wat zijn de plannen 
 voor het park? 

— Zo zal een deel van 
 het landschap er in 
 de toekomst uitzien.
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—  Voor de werken worden naast 
 grote machines ook af en toe 
 stevige trekpaarden ingezet, 
 die zonder moeite de stammen van 
 de landduinen kunnen slepen.

Wie over een paar jaar 
gaat wandelen in het 
park, krijgt heel wat meer 
afwisseling. Naast bos, 
wandel je door paarse 
heide, over landduinen en 
waardevolle graslanden.” 

Meer weten? Surf dan snel naar ...
wildenwandelparkmolenheide.be

—  Molenheide blijft ook in de
 toekomst een wandelpark waar 
 mensen kunnen genieten van de 
 rust, de diertjes kunnen bekijken 
 of gezellig iets kunnen drinken 
 in de boskantine.
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