
Op stap
In de Vallei van de Mangelbeek lopen twee beweg-
wijzerde wandelroutes:
- Graaf de Theuxwandeling: geel (4,5 km) 
  Vertrekpunt: Kasteel Meylandt, Heusden
- Meylandtwandeling: rood (12,5 km) 
  Vertrekpunt: Domherenhuis, Dekenstraat 39,  Zolder

Stevige schoenen of laarzen zijn aangeraden. Honden 
zijn welkom, maar steeds kort aangelijnd. Loslopende 
honden veroorzaken stress bij het wild en de grazers 
in het gebied. 

gedreven door n a t u u r

Welkom in De Vallei van de Mangelbeek
Het natuurgebied ‘De Vallei van de Mangelbeek’ 
ligt tussen de dorpscentra van Heusden en 
Zolder. De woonkernen groeiden historisch op 
twee getuigenheuvels. Een tocht in de vallei 
van de Mangelbeek leidt je langs afwisselende 
landschappen en laat je kennismaken met 
natuur en historie van weleer. 

Wat maakt Limburgs Landschap vzw uniek?
Wij zijn al meer dan 50 jaar gedreven door natuur. 
De warmste provincie wordt dan ook niet zomaar 
de groene long van Vlaanderen genoemd. Hand in 
hand met onze vrijwilligers en leden - en met resprect 
voor andere natuurgebruikers - beheren en bescher-
men we zo’n 3000 ha natuur in Limburg. Als groene  
ambassade streven we naar nog meer en betere  
natuur en een gezonde leefomgeving voor de 
toekomst. Bovendien investeren we ook in  
cultuurhistorisch erfgoed. We stellen onze minst 
kwetsbare natuurgebieden open voor publiek en 
onze bezoekerscentra in Hengelhoef en De Wissen 
bieden jou de ideale uitvalsbasis om je te verbinden 
met onze natuur.

Ook gedreven door natuur? Word lid!
Als lid ontvang je:
• een leuk welkomstpakket met o.a. een wandelbox
• 4x per jaar het Limburgs Landschap Magazine
• 1x per jaar onze natuurfotokalender
• korting op activiteiten, cursussen en producten
En als lid neem je gratis deel aan wandelingen!
Meer info:

Limburgs Landschap vzw
Domherenhuis | Dekenstraat 39 | 3550 Heusden- Zolder
T +32(0)11 53 02 50 | www.limburgs-landschap.be

De Vallei van de Mangelbeek is een van de 
beekvalleien in De Wijers. De Wijers is een uniek 
gebied met meer dan 1000 vijvers. De regio strekt zich 
uit over Diepenbeek, Genk, Hasselt, Heusden-Zolder, 
Houthalen-Helchteren, Lummen en Zonhoven. Meer 
informatie over het gebied en wandelmogelijkheden 
vind je terug op: 
www.dewijers.be. 

Wat kan je hier nog ontdekken ?

De afvink-lijst
 
1. Domherenhuis
De vallei van de Mangelbeek ligt vlakbij het Domhe-
renhuis, de uitvalsbasis van Limburgs Landschap vzw. 
Ons secretariaat bevindt zich in de westelijke vleugel.  

2. Elzenbroekbossen en veenmossen
De aanwezigheid van waterplassen, open moeras, 
elzenbroekbossen en venig berkenbos wijst op de 
waterrijkdom van het gebied. Broek- of moerasbos-
sen zijn zo uniek dat men ze op Europees niveau be-
schermt als Habitatrichtlijngebied.

3. Kleine landschapselementen
Limburgs Landschap vzw herstelt en verbindt hooi-
landjes, graslandjes, akkertjes en oude houtwallen 
met zomereiken. Dit levert een natuurlijk netwerk op 
voor allerlei kleine dieren zoals insecten, vleermuizen 
en andere kleine zoogdieren.
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Meer natuur in Limburg?!

Kleine ijsvogelvlinder in Heusden-Zolder

De kleine ijsvogelvlinder is de adoptiesoort van de ge-
meente Heusden-Zolder. Het is een goede mascotte-
soort voor het typische en waardevolle beekdalland-
schap in de gemeente. De kleine ijsvogelvlinder houdt 
namelijk erg van vochtige bossen langs kleine beekjes, 
zoals de Mangelbeek en de Laambeek. 
Langs die beekjes en de vele vijvers van de Wijers, 
ontwikkelden zich in de loop der jaren waardevolle 
vochtige broekbossen, het ideale leefgebied voor de 
in Vlaanderen zeer zeldzaam geworden kleine ijsvogel-
vlinder.

Zie je een kleine ijsvogelvlinder vliegen? Geef dan je 
waarneming, liefst met foto, door aan info@limburgs-
landschap.be. 

Kleine ijsvogelvlinder op mest Rups op kamperfoelie
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