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Heiderbos
Het Vlaamse natuurreservaat 
Heiderbos, gelegen net ten 
noorden van Zeven-huizen in de 
gemeente As, werd in 1970 op-
gericht. Het natuurgebied strekt zich 
uit over ruim 100 hectare. 
Het Heiderbosis de laatste 
uitgestrekte jeneverbes-
heide van Vlaanderen (± 7.000 
jeneverbesstruiken). Natuur en 
Bos heeft heel wat exotische 
bomen gekapt, zodat de jenever-
bes de ruimte krijgt om zich te 
verjongen.

Startplaats
Instapplaats Heiderbos, Kantonnale Baan 16, 3665 As (aan het kruispunt 
voorbij dit adres de wegwijzer naar de kleine parking volgen)

Wandeling
We raden je de blauwe wandeling aan van 8,2 km. Als je dit een beetje 
lang vindt, kan je de groene wandeling van 4,5 km stappen. 
De wandelingen zijn prima aangegeven. Als je toch een wandelkaart wil: 
deze routes zijn aangegeven op de wandelkaart ‘Thorpark’.

De troeven van dit wandelgebied
• 7.000 jeneverbesstruiken 
• Ruime waaier aan bostypes
• Groenblijvende gaspeldoorn
• Mooie gele vlinderbloemen
• Tal van broedvogels

wandelen

bewegen - onthaasten - bezinnen

maandag 6 juli

vakantie is …
… wandelen met een+

ruim 100 hectare Heiderbos

Wandelen met een       : onthaasten
In het leven van elke dag moet er en willen wij zoveel, dat er vaak druk en 
haast mee gemoeid is. En als we dan even gaan wandelen om te ontspan-
nen zijn we - voor we het goed beseffen - ook weer aan het doorhollen.
Daarom deze oefening:
    - stap bewust trager dan je zou kunnen;
    - adem diep in en uit, vanuit de buik;
    - probeer al je ledematen te ontspannen;
    - voel bewust je lichaam, bijv. je voeten 
‘afrollen’ van hiel     tot teen.
    Door te onthaasten en te vertragen kom  
    je ook dichter bij ‘jouw ziel’.
    Probeer ‘conact te leggen’ met je ziel;  
    probeer je bewust te worden van die   
    mooie diepe kern in jezelf …
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Deze vakantietip is een initiatief van Zoekpunt, kerkplek in Shopping 2 
te Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie 
met een zinvolle beleving, een vakantie met een        .
Van woensdag 1 juli tot en met zaterdag 15 augustus is er iedere dag 
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-
pagina @DekenaatGenk en de website dekenaatgenk.be.
maandag  bezinnend wandelen
dinsdag  een gezond ontbijtje (link met kruiden/bloemen/vruchten die 
  in de Bijbel voorkomen)
woensdag  een open kerk bezoeken
donderdag  quality time met de kids (leeftijd 5-10 jaar) 
vrijdag   opruimen in je huis en in je hoofd
zaterdag een goed boek (inkijkexemplaar en te koop in Zoekpunt 
  en de week nadien uit te lenen)
zondag  rustdag met een inspirerende gedachte 

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lanaken, 
Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen, 
informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal Informatie-
centrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt). 
verboden op de openbare weg te werpen • dekenaatgenk.be  •           @DekenaatGenk
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