Welkom in

TEUT - TENHAAGDOORNHEIDE
Schapen heidebeheer

De Teut in Zonhoven vormt samen met Ten Haagdoornheide in Houthalen-Helchteren
een uitgestrekt natuurgebied van meer dan 1700 hectaren en mag zich het grootste
heidegebied van Midden-Limburg noemen. De afwisseling van beekdalen, vennen,
duinen, bossen, akkertjes en heideterreinen nodigen uit voor een aangenaam bezoek.
Dus trek je wandelschoenen aan, spring op je fiets of ontdek dit prachtige stukje
natuur te paard.
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Wandelaar in De Teut
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De mysterieuze holstenen in het natuurreservaat werden zo’n
7.000 jaar geleden gebruikt als polijststenen. Dit is een eerste
indicatie dat het gebied al zeer lang geleden werd bevolkt. Ook
daarna heeft de mens het landschap continu veranderd. Oerbossen
werden gekapt voor primitieve akkers en graasweiden. Omdat
de gronden snel verarmden, werden de gronden weer verlaten
en er kwam heide in de plaats. In de verschillende beekvalleien
werd destijds turf gestoken. Zo ontstonden er waterpartijen die
werden ingericht voor viskweek. Hooilanden werden aangelegd
om te voorzien in noodzakelijke veevoeding. Door de ontginning
van steenkool in de zeer nabije omgeving, werden woeste gronden
bebost met naaldhout dat diende als stuthout in de mijngangen
en werd een kolenspoor dwars door het gebied gelegd, dat nu
dient als fietspad. Het unieke van dit reservaat is dat deze rijke
geschiedenis zijn sporen heeft achtergelaten, resulterend in een
gevarieerd landschap met broekbossen, vijvers en vennen, naalden loofbossen, heide en graslanden.

Bescherming
Om het gevarieerd landschap in stand te houden, worden diverse
beheerwerken uitgevoerd. Honderden schapen begrazen de heide
en graslanden onder toezicht van onze herders. Zij zorgen voor
een structuurrijke vegetatie met kiemplaatsen voor jonge planten
of schuilplaatsen voor nuttige insecten. De dennenbossen worden
soortenrijker gemaakt door loofbomen aan te planten of hun
spontane kieming te stimuleren. Hiervoor worden weleens bomen
gekapt om plaats te maken voor nieuwe bomen. Dit is ingrijpend,

maar de resultaten zijn wel zeer beloftevol. De vijvers worden
zodanig beheerd dat kikkers en libellen er het perfecte leefgebied
vinden. Daarnaast zorgt Natuur en Bos voor het onderhoud
van de parkings en wandelwegen en wordt er geïnvesteerd in
hondenlosloopzones en zitbanken.

Voor stappers en trappers
Duizenden wandelaars, fietsers en ruiters komen jaarlijks naar dit
reservaat om te ontspannen. Een uitgebreid netwerk van routes
zijn uitgestippeld en bewegwijzerd. Ook je hond is welkom aan de
leiband of zonder leiband in één van de vier hondenlosloopzones.
Om het zowel voor mens als natuur aangenaam te houden is het
verplicht om op de paden te blijven en de rust te bewaren.

De Wijers
Teut-Tenhaagdoorn maakt deel uit van de Wijers, een land van
1001 vijvers. Het waterlandschap is gelegen in het hart van Limburg.
Ontdek de onthaalpunten en belevenissen op www.dewijers.be.
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Meer info
Meer informatie over Teut-Tenhaagdoorn
vind je op
www.natuurenbos.be/teut-tenhaagdoorn
www.dewijers.be
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Contactgegevens
Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid
anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be
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