
Natuur,	  recreatief	  en	  educatief	  Project	  Schandelose	  Heide.	  
	  
Met	  o.a.	  het	  natuurpad	  ‘volg	  de	  das”.	  
Dit	  is	  gelegen	  op	  het	  uitbreidingsgebied	  van	  het	  nationaalpark	  De	  Maasduinen	  de	  Schandelose	  Heide	  in	  Velden	  
Noord	  Limburg.	  
	  
In	  het	  gebied	  Schandelose	  is	  o.a.	  aangelegd:	  

a. Educatief	  pad.	  
b. Recreatief	  pad.	  
c. Het	  gebied	  heeft	  een	  enorme	  waarde	  als	  natuurwaarde	  voor	  de	  flora.	  
d. Het	  gebeid	  heeft	  een	  enorme	  waarde	  als	  natuurwaarde	  voor	  de	  fauna.	  
e. Het	  gebied	  creëert	  een	  overgangsgebied	  tussen	  het	  natuurgebied	  Ravenvennen	  wat	  gelegen	  is	  in	  de	  

natura	  2000,	  en	  de	  agrarische	  en	  bewoonde	  wereld.	  
	  

Onder	  a:	  	  
1.	  Op	  het	  pad	  is	  een	  arboretum	  aangelegd	  met	  uitleg	  over	  de	  grote	  diversiteit	  aan	  de	  geplante	  bomen.	  
2.	  Op	  het	  pad	  is	  een	  Coniferen	  pad	  aangelegd	  met	  uitleg	  over	  deze	  bomen.	  
3.	  Het	  IVN	  en	  de	  scholen	  bezoeken	  regelmatig	  deze	  paden.

	  
	  
Onder	  b.	  
1.	  Het	  pad	  wordt	  door	  vele	  wandelaars	  bezocht.	  Naar	  schatting	  ca.	  6000	  mensen	  per	  jaar.	  
2.	  Het	  pad	  wordt	  tevens	  bezocht	  door	  de	  door	  het	  IVN	  georganiseerde	  bio	  walk.	  
3.	  Het	  pad	  is	  voorzien	  van	  route	  paaltjes	  zodat	  de	  wandelaar	  de	  weg	  gewezen	  wordt.	  
4.	  Er	  is	  een	  kabouter	  pad	  aangelegd.	  
5.	  Door	  dit	  gebied	  lopen	  routes	  van	  het	  knopenlopen.	  



	  
Onder	  c.	  
1.	  Op	  het	  gebied	  krijgen	  bomen,	  struiken	  en	  planten	  maximaal	  de	  kans	  om	  tot	  ontwikkeling	  te	  komen.	  
2.	  Er	  is	  een	  grote	  diversiteit	  aan	  bomen	  en	  planten	  toegevoegd	  aan	  de	  al	  bestaande	  rijkdom	  aan	  bomen,	  struiken	  
en	  planten.	  
3.	  Het	  gebied	  wordt	  wekelijk	  bijgehouden	  door	  een	  werkgroep	  van	  het	  IVN. 

	  
	  
Onder	  d.	  
1.	  De	  das	  komt	  veelvuldig	  voor	  in	  dit	  gebied	  en	  kan	  rijkelijk	  aan	  voedsel	  komen.	  Vandaar	  de	  naam	  volg	  de	  das.	  
2.	  Er	  zijn	  door	  het	  IVN	  meer	  dan	  60	  verschillende	  soorten	  vogels	  waargenomen.	  
3.	  Er	  is	  een	  bijen	  oase	  aangelegd.	  
4.	  Er	  worden	  ondersteunende	  maatregelingen	  genomen	  voor	  de	  verschillende	  soorten	  vleermuizen	  die	  hier	  leven.	  
5.	  Er	  is	  een	  amfibieën	  poel	  aangelegd.	  



	  
	  
Onder	  e.	  
1.	  Het	  Limburgs	  Landschap	  beheert	  een	  uitgebreid	  natuurgebied	  in	  het	  gebied	  van	  de	  Ravenvennen.	  
De	  Schandelose	  Heide	  is	  een	  gebied	  wat	  tussen	  het	  beheergebied	  van	  het	  Limburgs	  Landschap	  ligt	  en	  een	  
agrarisch	  gebied	  en	  meer	  bewoond	  gebied.	  
Ook	  grenst	  dit	  gebied	  aan	  het	  Natura	  2000	  gebied.	  
	  
Te	  maken	  kosten:	  
Aanplanten	  bomen,	  beheer	  werkzaamheden,	  onderhoud	  paden,	  onderhoud	  bijenoase,	  info	  borden	  en	  route	  
aanduidingen,	  vleermuizen	  kasten	  maken,	  vleermuiskelder	  maken.	  
	  
Meer wetenswaardigheden over de natuur in het natuurpad kun je in de informatiehut bij het pad vinden. 
Iedere wandelaar kan het pad gebruiken voor een korte wandeling van ongeveer 1,5 km, al of niet 
gecombineerd met een wandeling via een knooppuntenroute tussen 18 en 81. 

 



Mensen die door een beperking niet zelfstandig van het natuurpad gebruik kunnen maken zullen we, 
afhankelijk van de aard van hun beperking, individueel of in kleine groepjes begeleiding geven. Ook 
zullen we educatieve wandelingen voor schoolklassen mogelijk maken. Voor die begeleiding moeten wel 
tijdig afspraken gemaakt worden.  

Je vindt het natuurpad door vanaf de provinciale weg N271 de afslag “begraafplaats” te nemen en de 
Molendijk helemaal uit te rijden. Ga dan linksaf (de Bong). Bij het eerste pad rechts, hoog aan de 
lantaarnpaal staat al een bordje met „de das‟. 

Die bordjes kun je dan verder volgen; de das geeft de richting aan. 
	  


