
Op stap
In de natuurgebieden Platte Lindenberg en Vossen-
berg lopen verschillende bewegwijzerde wandel-
routes. Vertrekken kan je best aan de parking bij de 
Kapel van de Weerstand (Brugstraat, Rotem) of de 
Driepaalhoeve (Driepaal, Dilsen).
Stevige wandelschoenen zijn aangeraden. Honden 
zijn welkom op de paden, maar steeds kort aangelijnd.  
Loslopende honden veroorzaken stress bij de wilde 
dieren in het gebied. 

De leuke-plekjes-afvink-lijst :
1. Bospoelen
Water brengt leven, zeker in het bos. Daarom zijn  
waterpartijen in het landschap belangrijk. Zelfs een natte 
plek op een pad kan zorgen voor een biotoop met allerlei 
beestjes en planten. De poel die je hier kan zien werd dan 
ook speciaal aangelegd met deze bedoeling.

2. Wintereik
In dit oude bos staan zowel zomer- als wintereiken. De 
wintereik is zeldzamer dan zijn broer de zomereik, die ook 
op rijkere gronden groeit. Ondanks hun bladeren die sterk 
op elkaar lijken, kan je de twee soorten in de zomer vrij  
gemakkelijk uit elkaar houden: de wintereik heeft een 
lange bladsteel, terwijl de zomereik een korte bladsteel 
heeft. Een ezelsbruggetje om het te onthouden: een korte 
broek in de zomer(eik), een lange broek in de winter(eik). 
Voor de vruchtsteel geldt het omgekeerde: de wintereik 
heeft een eikel met een (zeer) korte steel, terwijl die van  
de zomereik een (lange) steel heeft.

3. Steilrand
Je kan hier duidelijk zien dat je hier de steilrand van het  
Kempens Plateau kruist. Steile hellingen en zelfs diepe 
kloven. Je kuiten zullen het geweten hebben. Het levert  
wel prachtige hellingbossen op.
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Welkom in natuurgebied Platte Lindenberg - 
Vossenberg
In de natuurgebieden Platte Lindenberg en  
Vossenberg snijdt de steilrand van het  
Kempens Plateau zich van noord naar zuid  
door het landschap. Een goede eeuw geleden 
werden grote delen van  het gebied bebost met 
dennen voor de mijnbouw. Maar je vindt er 
ook structuurrijke, oude bossen met zomer- en  
wintereiken. Op open plekken vind je soms nog 
de typische heideplanten, zoals struikhei, die 
hier vroeger massaal groeiden en het gebied  
kleur gaven. 
 
Al wandelend krijg je misschien het gevoel dat je 
in de bergen vertoeft, maar dat is niet zo. Tijdens 
de ijstijden was de Maas een wilde gletsjerrivier 
die grote hoeveelheden zand en keien vanuit het 
zuiden naar hier voerde. Door het afzetten van 
dit puin ontstond het Kempens Plateau. De Maas 
schuurde in verschillende fases opnieuw een 
vallei uit in haar eigen puin. Hierdoor ontstond de 
50 meter lager gelegen Maasvallei. Daar waar het 
plateau plots overgaat in de vallei bevindt zich 
een breuklijn of de steilrand van het Kempens 
Plateau, zo’n 20 km lang.
Al wandelend ga je zeker ontdekken dat dit het 
landschap heel wat structuur heeft gegeven. 

Meer natuur in Limburg?!
Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw wil 
zoveel mogelijk Limburgse natuur behouden voor 
de toekomst. Dit doen we door de aankoop en het 
beheren van gebieden. 
We beschermen niet enkel wat rest, maar herstellen 
ook wat verloren ging en ontwikkelen nieuwe natuur. 
Door rekening te houden met de draagkracht van de 
natuur, zijn niet alle plekjes even toegankelijk, maar 
krijgen ze zo wel de kans om zich te ontwikkelen!

Ook gedreven door natuur? Word lid!
Dat kan al door 15 euro (20 euro voor Nederland) over 
te schrijven op rekeningnummer BE 28 4564 0220 
0120 van Limburgs Landschap vzw. Je ontvangt van 
ons dan een leuk welkomstpakket en krijgt viermaal 
per jaar ‘Limburgs Landschap magazine’ in je bus. 
Als lid neem je gratis deel aan alle wandelingen en 
krijg je korting op bepaalde activiteiten, cursussen of 
producten. Voor meer info: 

www.limburgs-landschap.be 

Limburgs Landschap vzw
Domherenhuis | Dekenstraat 39 | 3550 Heusden- Zolder
T +32(0)11 53 02 50 | www.limburgs-landschap.be
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Robert Delbroek Wat kan je hier nog allemaal ontdekken ?
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Dilsen -  
Stokkem

Platte Lindenberg - Vossenberg
Ontdek de Hoge Kempen
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De ‘Hoge Kempen’ in Limburg 
is vooral bekend van het 
gelijknamige ‘Nationaal Park’. 

Samen met onze natuurgebieden Bergerven behoren de Platte 
Lindenberg en Vossenberg tot het Nationaal Park.
Vertrekkende vanuit de verschillende toegangspoorten kan je 
gaan genieten van de schitterende landschappen en natuur in deze 
prachtige regio.

www.nationaalpark.be

Natuurgebied
Bolderberg

Natuurgebied
Waterlozen

Natuurgebied
Weyerman

Wandelroutes
 Platte Lindeberg 9,9 km
 Platte Lindeberg 12 km
 Bergerven 9 km
 Bergerven 14,7 km

Symbolen

 Start wandelroute Picknickbank

 Informatiepaneel Parkeerplaats

 Horeca  
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