
11. Hagevenwandeling
Het Hageven is op een wonderlijke manier ontstaan. We duiken 
in de geschiedenis en krijgen zo meer inzicht in het natuurge-
bied. Ook kijken we naar beheer en welke soorten hier graag 
vertoeven. 

12. Lentewandeling

Ga met ons mee en leer verschillende kruiden kennen. Welke 
bloemen zien we het eerst? Ook de vogels zijn vlijtig in de weer. 
De wandeling kan je op maat reserveren.

13. Bomenwandeling

Hoeveel verschillende soorten bomen kan je opnemen? En kan 
je aan de hand van de blaadjes de boomsoort herkennen? Zijn 
er bomen die geen bladeren verliezen in de winter? Neem een 
gids mee en leer de bomen kennen van het Hageven!
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14. Beheerwerken

Beheerwerken zijn essentieel omdat de heide anders zou 
verdwijnen onder hoge dennen- en berkenbomen. We gaan 
dennen en berken uittrekken en uitscheppen. Twee keer per jaar 
maaien we de weides om meer kruiden en bloemen te krijgen. 
Je ruimt dan het maaisel op met rakels, rieken en in grote 
zakken slepen we het naar de hoop, waar na afloop op gespeeld 
mag worden. Extra: indien er gewerkt wordt, is de gids gratis 
bij een begeleide wandeling.

13. Educatief Natuurbeheer

Dit is een project voor scholen en bestaat uit drie delen. Eerst 
komt de gids naar jullie school en geeft een interactieve 
presentatie over natuur, beheer en milieuproblematieken. 
Vervolgens komen jullie een halve dag naar het Hageven en 
doen aan natuurbeheer. Vanaf de lente komen jullie nog een 
laatste keer terug en gaan op pad met de gids, doen jullie 
belevingsspellen én kunnen jullie een heus wateronderzoek 
doen.

“We zouden nooit zo van de 
aarde kunnen houden,  
als we er geen kindertijd in 
hadden beleefd.” 

George Elliot

Een begeleide activiteit aanvragen met 
jouw school, vereniging of bedrijf?  
 
De pakketten zijn aan te passen aan elke leeftijd. De huur 
van een gids kost 35 euro voor scholen. Binnen Pelt is dit 
gratis. Voor andere groepen is de kost 50 euro.

Heb je speciale verzoeken? Laat het ons zeker weten!

  Bezoekerscentrum Hageven 
Tussenstraat 10 • 3910 Pelt 
011-80 26 77 • bc.hageven@natuurpunt.be

Openingsuren 
In de zomer: dagelijks van 13u-17u
Andere dagen: woensdag van 13u-17u;  zaterdag en zondag 
van 14u-18u

Heideblauwtje
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In het groene Limburg vind je het Hageven, een oase van heide, 
vennen, bossen en graslanden. De Dommel baant er zich een 
weg langs een prachtig natuurlandschap. Het bezoekerscen-
trum is de ultieme toegangspoort tot die natuur. Hier starten 
bewegwijzerde wandelingen en je kan er uitblazen met een 
drankje in de grote zonnige tuin of in het gezellige café.
 
Bezoekerscentrum Hageven verzorgt ook allerlei educatieve 
activiteiten rond natuur en milieu, voor klassen, bedrijven, 
groepen en verenigingen. We maken graag een programma op 
maat. 

Een greep uit ons aanbod:

1. Fotozoektocht over trage wegen

Verken de trage wegen van de Grote Heide aan de hand van 
foto’s. Beantwoord elke vraag die bij de foto past en zoek zo het 
woord. Het juiste woord levert een gratis consumptie op! De 
tocht is 4 km - 2 euro per deelname. Er kan een gids gevraagd 
worden om info op kindermaat te geven.

2. Biotoopstudie

Verken het Hageven met een landschapswandeling en ontdek 
de verschillende biotopen. Doe er zelfs een biologisch en/of 
chemisch wateronderzoek bij! Je kan zowel met gids als 
zelfstandig wandelen, thema’s te bespreken.

3. Kriebeldiertjestocht

Tijdens de tocht gaan we op zoek naar de kleinste diertjes van 
het Hageven. Ontdek onze zwarte bijtjes, vang waterdiertjes 
met een schepnetje en onderzoek de bodem als echte weten-
schappers! 
Extra: bouw een insectenhotelletje voor de solitaire bij

4. Herfstige paddenstoelenspeurtocht

Ga samen met onze gids mee op speurtocht in het Hageven en 
laat je verrassen door de veranderingen die te zien zijn in de 
herfst. De dieren maken zich klaar voor de winter.
Voor de allerkleinsten toveren we dit om in een kabouterwan-
deling. Extra: bouw een egelhotel. 

5. Vogels en Veren

Met een verrekijker in de aanslag, gaan we op pad in het 
Hageven over kronkelende paadjes, op zoek naar onze geve-
derde vrienden. In de vogelkijkhut spelen we vogelbingo. 
Sommige vogels vertrekken in de herfst. We verzamelen veertjes 
en leren een aantal soorten kennen. 

6. Klimaatwandeling

Tijdens de wandeling gaat de aandacht naar de opwarming van 
de aarde. Want de klimaatverandering heeft op veel organis-
men een invloed, ook in het Hageven.

7. Leren werken met een kompas

Waar ligt het noorden, of het zuiden? Ga op stap met een gids 
en leer navigeren met een kompas.

8. Bodemonderzoek

Duik mee in de aarde. Ga aan de slag met een grondboor en 
onderzoek de verschillende lagen van de aarde. Een gids vertelt 
je over het Kempisch Plateau en het belang van de bodem en de 
planten en dieren die er leven. 

9. Vegers voor vlinders 

Op de heide leven verschillende vlindersoorten, maar helaas 
wordt de heide overwoekerd door grassen en bomen. De gids 
geeft je meer uitleg over de heide, de heivlinder en andere 
typische heidebewoners. Daarna steek je de handen uit de 
mouwen en haal je pijpenstrootje uit de grond. Met de wortels 
van het pijpenstrootje maakt iedere deelnemer een veger, net 
zoals de heideboeren het vroeger deden. Na afloop ben je een 
duurzame borstel rijker en is de heide een stukje gered.
De activiteit duurt een hele dag en kan doorgaan in de periode 
juli tot en met oktober

10. Dommelwandeling

Ga op pad met de gids en leer meer over de wondere waterloop, 
de Dommel. Waar ontspringt hij? Waar mondt hij uit? Welke 
soorten leven er allemaal? 

WORD LID VAN

NATUURPUNT!
Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van 
Vlaanderen en beschermt al meer dan 50 jaar 
planten, dieren en hun natuurlijke omgeving. 
En dat is nodig, want onze mooie natuur is bedreigd. 
Met jouw steun kunnen we onze natuur verder 
helpen. Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst 
meer van genieten. Het lidgeld bedraagt 27 euro 
voor het hele gezin. Sluit je aan en geniet volgende 
voordelen:

FIETS- EN WANDELGIDS

Als nieuw Natuurpuntlid ontvang je een welkomstpakket met 
onze Fiets- en Wandelgids met 66 uitgestippelde wandelin-
gen en fietsroutes in de mooiste natuurgebieden van België.

NATUUR.BLAD

Ontvang 4 x per jaar Natuur.blad, ons ledenmagazine 
boordevol informatie over de natuur.

WANDELINGEN EN FIETSTOCHTEN

Neem met je hele gezin gratis deel aan geleide wandelingen 
en fietstochten.

NATUURPUNT WINKEL
Geniet 10% ledenkorting in de Natuurpunt Winkel op boeken, 
verrekijkers, cadeautjes...
 
KORTINGEN BIJ ONZE PARTNERS
Met je lidkaart van Natuurpunt geniet je ook heel wat 
kortingen bij onder meer Schoenen Torfs, AS Adventure, 
Blue Bike, National Geographic Magazine en Pixbook.

HOOR ZE FLUITEN
Download gratis onze wandelkaartjes en vogelgeluiden. 

WWW.NATUURPUNT.BE/LIDWORDEN

Cadeau!
Nieuwe leden ontvangen een 
we l komst pakket met daar in 
een fraaie Fiets- en Wandelgids 
met uitge stip pel de wan de lin gen  
en fietstochten in onze mooiste 
natuur gebieden.


