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Nationaal Park Hoge Kempen

Door Limburgse bossen en heidelandschappen

Verslag van Yanick B, 08 augustus 2011.

Zaterdag 6 augustus: Kattevennen – Kikmolen

Iedereen was zoals op afspraak tijdig in Kattevennen. Om 9u stonden we met 8 personen klaar aan de Poort van
Kattevennen, één van de officiële toegangspoorten tot het Nationaal Park Hoge Kempen. De route die we
voornamelijk zullen volgen is het de lusvormige route van 72km die doorheen heel het nationale park loopt. De route
wordt aangegeven met een dierenpoot op een plastic plaatje. Diverse lokale wandelroutes worden met kleurencodes
aangegeven op een gelijkaardige wijze maar het onderscheid tussen de diverse wandelingen is overduidelijk.

De route start met een stukje verharde weg tot net voor het Europlanetarium waar de Genkse sterrenwacht
gehuisvest is. We slaan hier rechtsaf en lopen voor het komende uur enkel maar op bospaden. Het lijkt soms alsof
we in rondjes lopen door het vele gezigzag in de bossen van Kattevennen maar op de kaart kan ik goed volgen. We
vorderen vlot en steken al vlug een eerste verharde weg in Terboekt over. We draaien een zandweg op in Papendaal
en lopen langs een oude omheining. 

 
We volgen de hoogspanningsleiding die boven onze hoofden soms een knetterend geluid maakt. Op zich stoort dit
niet maar de masten ontnemen je toch soms het echte natuurgevoel. Wat verderop komen we aan een camping waar
we de eerste pauze houden. Het is ondertussen al minder koel dan toen we vanmorgen startten en de twijfelende
zon breekt nu echt door. We wijken nu even af van de route om eerste stuk af te snijden. We volgen even wat
halfverharde weg van het Heikleuterpad en komen zo vlot via lokale wandelpaden aan de volgende poort, de
Lieteberg. Van hieruit kan er over een blotevoetenpad gewandeld worden maar dat doen we natuurlijk niet
aangezien we fullpacked zijn voor een weekendje hiken. We vervolgen onze route en komen zo in Roelen.

 

De groep van 8 poseert voor een foto en we vervolgen onze weg. Het middaguur nadert en ik begin al te stoefen
over de pannenkoeken die ik voor het middagmaal gebakken heb. 5 minuten later ben ik zeer stil aangezien ik die
lekkere pannenkoeken in de auto gewoonweg vergeten ben. De rest van groep kan het wel smaken, alleen Cynthia

Beschrijving
Het Nationaal Park Hoge Kempen ligt in het
oosten van (Belgisch) Limburg en verbindt Genk,
Zutendaal, Lanaken, Maasmechelen en As. Het
landschap wordt gekenmerkt door een zanderige
ondergrond, begroeid met heide en naaldbomen.

Geschatte totale afstand
Dag 1: 27km, 101m hoogteverschil
Dag 2: 28km, 218m hoogteverschil

Kaarten
Overzichtskaart 1:25000 Nationaal Park Hoge
Kempen in combinatie met de wandelkaartjes
van 1:15000 uit de wandelbox voor de lokale
wandelingen in het Nationaal Park Hoge
Kempen.

GPS coordinaten vertrekpunt
50.959162 (lat), 5.528509 (lng)

Deelnemers
Annelies G., Annelies V., Cynthia, Christophe,
Johan, Mathieu, Pieter, Yanick

Reisdatum 
van 06 augustus tot 07 augustus 2011

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Alle wandelaars kunnen dit aan.
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niet. Die had erop gerekend dat ze een goed besuikerd middagmaal kon genieten. Enkele mueslibars, peperkoek en
crackers later hebben we toch gegeten. Na de middagpauze gaan we terug op weg door het tot dan toe vlakke
landschap. Niet veel later begint het stijgen en dalen. We passeren nu aan Campus St. Barbara dat mooi verstopt
ligt in de Zutendaalse bossen. Na een knuppelpadje over de Asbeek komen we op een fietspad van het
knooppuntennetwerk Kempen & Maas waar we nog eens een korte pauze houden. Als we dit fietspad verlaten,
komen we in een bos terecht waarin brede brandlanen het pad vormen. We steken ongemerkt de Zijpbeek over. In
de verte horen we motorengebrul. We zijn namelijk zo goed geweest om net in het weekend van een internationale
crosswedstrijd te passeren langs het crossparcours van Duivelsberg. Op het lawaai na zou dit een ideale
kampeerplaats zijn: veel bosrand en veel uitgestrekte grasvelden.

  

Niet veel verder zien we de eerste caravans van de camping waar we onze tenten willen opslaan. Nu alleen nog de
ingang van de camping zoeken. We moeten helemaal rondlopen en steken een stukje af door over de Kikbeek te
springen. Als we aan de camping komen mogen we van geluk spreken dat onze kleine tentjes nog opgezet mogen
worden. De camping staat officieel vol… maar ze kan precies nog voller. De tentjes worden opgezet en het druppelt
een beetje als ik mijn tarp moet verzetten door een mierennest dat ik eerst niet opgemerkt had. Mensen die
passeerden lachen als ze de constructie bekijken.

Een drukte op de camping met op de achtergrond veel motorenlawaai. We mogen van geluk spreken als de rust
weerkeert rond het einde van de crossdag. Omdat er zoveel volk is, zijn er niet zoveel douchesleutels en is het om
de beurt douchen. Ongeduldig als ik ben, ga ik douchen in de koude douches van het zwemparadijs… Kort en zeer
snel douchen om niet veel later zuiver aan tafel aan te schuiven voor een lekkere videe-friet. Ideaal om een eerste
wandeldag af te sluiten.

Zondag 7 augustus: Kikmolen – Kattevennen

Al om 4u30 worden we gewekt door een haan die zich als ereburger van de camping gedraagt. Als ik toch probeer
om nog wat slaap te halen, is het om 6u30 alweer voorbij. De eerste campinggasten begeven zich al op weg. Om 7u
zijn we ongeveer allemaal uit de tent. Enkelen gaan aanschuiven voor het koffiekoekontbijt en een verse koffie aan
de campingshop. Anderen eten een rijstmaaltijd omdat ze goed zot zijn. Ik hou het bij een chocomelk met
soldatenkoeken.

Om 8u35 zijn we op pad. De route van het nationale park voorziet een verbindingsstuk tussen de camping en de
eigenlijke route waardoor we na 500m alweer op het echte pad lopen. We kruisen de autosnelweg richting
Nederland en komen zo aan een stuk heide. Het is nu ook enkele meters stijgen om tot een uitzichtspunt te komen.
We kunnen hier heel de omgeving aanschouwen.



  

Zoals steeds bij een luswandeling mogen we dan hetgeen we gestegen zijn ook weer dalen om zo aan de
toegangspoort van de Mechelse Heide te komen. Via het Mechelse Bos steken we een oude spoorweg over die
gebruikt wordt voor spoorfietsen. We zijn nu officieel op het voorlaatste kaartje van de lokale wandelwegen. Als we
de spoorweg overgestoken zijn, is het nog een stuk voor we aan Litzberg komen. Hier staat een grote hoeve van
waaruit de paardenliefhebbers het nationale park kunnen ontdekken. Als we even verder het Heuvelsven gepasseerd
zijn en nogmaals een oude spoorwegbedding volgen komen we uiteindelijk in As aan. Hier ligt een spoorwegmuseum
en nog een toegangspoort tot het nationale park. We besluiten om hier middag te eten. De kookvuurtjes worden
bovengehaald en Johan specialiseert zich in de oosterse keuken door het bakken van loempia’s met whisky en
zoetzure saus. Omdat er een regenwolk overtrekt spannen we vlug de tarp op zodat we bij een stortbui vlug
beschutting hebben. Veel moeite voor niets want de zon is alweer van de partij. Na het eten wordt er nog wat
gerust en wordt water bijgevuld.

 

Als we As verlaten is het even op verharde weg lopen. We draaien gelukkig wel weg van de grote baan maar voelen
toch het verschil met de voormiddag toen zo goed als alles onverhard was. Heel wat kronkels door het voormalig
militair domein later passeren we een fietsersbrug en ecoduct om zo terug in Kattevennen te geraken.

  

We passeren de golfclub van Genk en komen rond iets voor 16u aan bij het Europlanetarium. De poging om iets te
gaan drinken wordt gefnuikt door een vol terras en een niet zo meedenkende barverantwoordelijke… Geen tafel is
geen bediening en bestellen aan de bar kan dus niet want dan kan ik geen rekening opstellen. Gewoon buiten op de
bank ons laatste water opdrinken is dus de optie. Niet veel later nemen we afscheid van elkaar en vertrekt de
eerste huiswaarts.



Conclusie
Deze route is in feite een lange tweedaagse of een korte driedaagse. Zeer mooi om te wandelen, zeker

als je Limburg nog niet kent. Echt een route die je het hele jaar door kan wandelen!

TRANSPORT:

Met de auto zijn alle toegangspoorten van het nationale park vlot bereikbaar. Er is normaliter ook voldoende parkeerplaats
om je wagen veilig achter te laten. Je kan ook meer informatie vinden op www.nationaalpark.be. 
Indien je met de trein zou willen reizen, kan je dat tot het station van Genk. Hier is een verbindingsroute aangeduid met
een bruine X die je te voet kan volgen tot in Kattevennen. Het is ongeveer een klein uurtje wandelen van het station tot in
Kattevennen.

OVERNACHTEN:

Overnachtingsmogelijkheden worden goed aangegeven op de website van het nationaal park. Afhankelijk van je voorkeur kan
je de route aanpassen.
Meer info op http://www.rlkm.be/nl/hoge-kempen/overnachten/

BEVOORRADING:

Onderweg kom je regelmatig in de bebouwde kom, maar zeker niet door een centrum. Door om te lopen kan je natuurlijk
meer bevoorradingsmogelijkheden tegenkomen. Als je de route volgt, kom je wel steeds langs enkele campings waardoor je
toch gemakkelijk kan bevoorraden. Op de camping Kikmolen is er naast een frituur en een 24-h shop ook nog een restaurant.

PERIODE:

Deze wandeling kan je heel het jaar door wandelen. In de nattere periodes moet je wel opletten dat de zanderige
ondergrond tot modder herleid wordt waardoor het moeilijker wandelen is.

Reacties

Niemand heeft gereageerd tot nu toe.
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