Nationaal Park Hoge Kempen: Natuur beschermen en toeristen
verwelkomen

Nationaal Park De Hoge Kempen in
België heeft een uniek concept om het
evenwicht tussen natuur, mensen en
toerisme in stand te houden. Het park
bestond tot 2006 uit talloze
natuurgebiedjes en privé-ontginningen
met elk hun eigen bewegwijzering en
inrichting. Sinds 2006 mag het
natuurgebied de naam Nationaal Park
Hoge Kempen dragen, een park met een
eenvormige inrichting en vijf
toegangspoorten.
Een zesde toegangspoort, dat de hoofdingang gaat worden zal in 2016 een feit
zijn.

Het Nationaal Park Hoge Kempen bevindt
zich in zes Belgisch-Limburgse gemeenten.
Om de bijzondere natuur te beschermen,
maar de toerist toch te laten meegenieten
van het park is gekozen voor het
toegangspoortenconcept. Elke gemeente
heeft zijn eigen toegangspoort tot het park.
Deze poorten zijn attracties op zich en zijn
gekoppeld aan de recreatieve initiatieven
die de gemeente al kent. Zo ligt de nadruk
bij de toegangspoort van de gemeente
Lanaken (Pietersheim) op de geschiedenis
en laat de poort een Romaanse burchtruïne
zien. De kinderboerderij, die hier gevestigd
is, trekt de kinderen in het bijzonder. Het
industriële verleden wordt weerspiegeld in
de toegangspoort bij de gemeente As
(Station As). De boortoren en het
afgedankte spoor komen hier weer tot
leven. Vrijwilligers onderhouden het
nostalgische treinmaterieel en het vervoer
van de toeristen over het oude spoor.
Wandelaars kunnen hun hart ophalen bij de toegangspoort van de gemeente
Maasmechelen (Mechelse Heide). De poort biedt toegang tot wandeltroutes op de
Mechelse heide, het Mechelse bos en de Kikbeekvallei. Gemeente Zutendaal
heeft de Lieteberg als toegangspoort. In de oude grindgroeve ligt een
bijenbevruchtingstation. Een ‘microkosmos’, een insectencentrum met vooral
spinnen en vlinders, voorziet de toeristen van informatie. De ‘macrokosmos’
vindt zijn gestalte in de toegangspoort bij de gemeente Genk (Kattevennen). De
Cosmodrome, een 360° projectiekoepel, maakt deel uit van deze poort, evenals
het stenenpad, dat een overzicht geeft van 500 miljoen jaar aardgeschiedenis.

De hoofdpoort zal gebouwd worden op het voormalige mijnterrein bij Eisden en
Lankklaar. Hier zal een ‘all-weather’-bezoekerscentrum worden ingericht, onder
het motto van edutainment (een combinatie van educatie en entertainment). Bij
deze hoofdpoort zullen ook de toeristen die wat langer in het gebied willen
blijven een comfortabele plek kunnen vinden.

Elke toegangspoort is een plek met een eigen identiteit die doorgang geeft tot
het Nationale Park Hoge Kempen. De poorten laten de toeristen de overgang van
de drukte van de bebouwde omgeving, met haar cultuur, organisatie en
vertrouwde elementen naar de rust, het onverwachte en verrassende van de
natuur beleven. De poorten bieden de toeristen al een natuurbeleving, een
gevoel de natuur te bezoeken, zonder dat de kwetsbare natuur in het park
bedreigd wordt. De recreatiesector in de regio is gebaat bij dit initiatief.
Dagjesmensen en verblijfstoeristen bezoeken de hotels en ‘bed- en breakfast’gelegenheden, die via cursussen op de hoogte worden gehouden van de
ontwikkelingen van het nationale park.
In vijf jaar tijd heeft het concept van de toegangspoorten van het Nationaal Park
Hoge Kempen zich bewezen. De toegangspoorten trekken zo’n 200.000
bezoekers per jaar meer en het aantal toeristen dat in de regio overnacht is
toegenomen met 16 procent. Als de hoofdpoort gereed is in 2016 wordt de
capaciteit nog eens vergroot met ca 300.000 toeristen per jaar. De natuur in het
park vaart ook wel bij het toegangspoortenconcept. Behalve dat de natuur zoveel
mogelijk wordt beschermd wordt er ook geld aan verdiend, wat weer deels ten
goede komt aan het behoud van het park. De zes gemeenten hebben ervaren
dat een mooi natuurgebied zeker toeristen kan trekken. Een goede balans tussen
natuur, mensen en toerisme is een kansrijk concept voor de recreatiesector.
Meer informatie vindt u op de website www.nationaalpark.be.
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