
Het HAGEVEN
Neerpelt

PRAKTISCH

START
Er zijn 2 startplaatsen voorzien:
• Aan bezoekerscentrum De Wulp vertrekken 6 

routes met een lengte tussen 1,5 en 9,7 km.
- Drie daarvan lopen door het natuurgebied.
- Rood, oranje, groen door aangrenzend gebied.

• Aan de werkschuur van Natuurmonumenten kan 
men ook terecht voor 3 wandelingen.

TOEGANKELIJKHEID
• Stevige wandelschoenen zijn aangewezen.
• Het Hubert Lehaenpad is aangepast voor

rolstoelen en kinderwagens.
• Honden dienen kort te zijn aangelijnd.
• Cafetaria BC De Wulp open op woensdag 

van 13 tot 17u en weekends van 14 tot 18u.

CONTACT
• Natuurpunt Neerpelt / BC De Wulp

Tussenstraat 10, 3910 Neerpelt
011 802 677
dewulp@skynet.be
www.natuurpuntneerpelt.be

• Werkschuur Natuurmonumenten
Barrier 15a, 5571 TV Bergeijk (NL)

COÖRDINATEN
• BC De Wulp: 51.2487 – 5.4164
• Werkschuur: 51.2706 – 5.3994

WORD LID VAN

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

NATUUR.GIDS
Als nieuw Natuurpuntlid ontvang je een welkomst-
pakket met onze Natuur.gids met uitgestippelde 
wandelingen en fietsroutes in de mooiste natuur-
gebieden van België.

NATUUR.BLAD
Ontvang 4 x per jaar Natuur.blad, ons leden-
magazine 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, Tierra Natuurreizen, Pixbook …..

WWW.NATUURPUNT.BE/LIDWORDEN
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Welkom !
Het Hageven vormt in combi-

natie met De Plateaux een interna-

tionaal natuurgebied, beheerd door

Natuurpunt samen met de Vereniging

Natuurmonumenten. Het is een mozaïek van

heide, vennen, bossen en moerassen, waar de

Dommel zich een weg baant door een

prachtig landschap.

Europese topnatuur hersteld

De ecologische waarde van dit gebied is

groot. Het is een hotspot voor de Limburgse

natuur. Dankzij het Europese LIFE-project

‘Dommeldal’ kunnen belangrijke leefgemeen-

schappen zich herstellen.

Hoge graad van biodiversiteit

De vogels zijn de echte ambassadeurs van

het Hageven. Zo broeden er meer dan

zeventig soorten in het gebied.

De verschillende soorten waters zorgen voor

een grote verscheidenheid aan libellen.

Veertig soorten voelen zich hier thuis.

Maar het gentiaanblauwtje is misschien wel

hét pronkstuk van het natuurgebied. Door

zijn bijzondere levenswijze, afhankelijk van

andere levensvormen, is het een van de

ernstig bedreigde soorten die er voor komen.
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