ZONDAG 25 SEPTEMBER

Win een
weekendje in
De Wijers

PROGRAMMABROCHURE

LAND
VAN
1001
VIJVERS
ONTDEK HET PROGRAMMA OOK OP

WWW.DAGVANDEWIJERS.BE
HASSELT • ZONHOVEN • HEUSDEN-ZOLDER • HOUTHALEN-HELCHTEREN • LUMMEN • DIEPENBEEK • GENK

WIN 150
plaatsen voor
'De Wijers
vanuit de
lucht'

Welkom in het land van 1001 vijvers!
60 jaar De Maten in Genk!

Proficiat!
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In het hart van Limburg ligt een prachtig land van 1001 vijvers
verborgen: De Wijers. Deze unieke streek herbergt heel wat
unieke dieren en planten, die zelfs op Europese schaal
mysterieuze roerdomp en het felgroene boomkikkertje al
uitgestorven zijn in Vlaanderen.
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zeldzaam zijn geworden. Zonder De Wijers zouden de

De

De streek dankt haar naam aan het oude woord voor vijver.
Geen wonder, want je vindt hier overal water. De vele vijvers
ontstonden ooit uit turfputten en onder impuls van de Abdij

Dit jaar viert een bijzonder stukje van De Wijers haar
60e verjaardag. Hoewel de naam ‘De Maten’ al in 1485
voor het eerst in de gemeenteregisters voorkwam, werd
het gebied pas in 1956 officieel als natuurreservaat erkend. Vandaag beheert Natuurpunt maar
liefst 285 hectare natuur in De Maten. In De Maten vind
je nog een authentiek vijverlandschap.
Al in de Middeleeuwen werden hier de eerste dijken aangelegd op de beek, zodat er kleine vijvers ontstonden.
Later groeide dit uit tot een heus vijvercomplex met
aan elkaar verbonden vijvers. De vijvers zorgden voor
de lokale boeren voor een hogere voedselproductie.
Vandaag zie je nog steeds hoe de boeren het landschap
ooit veranderden. De Maten wordt ook voorbereid op
een mooie toekomst. Natuurpunt, stad Genk, VLM en
andere partners hebben verschillende projecten om de
toekomst van dit unieke gebied te verzekeren.
Op de Dag van De Wijers herbeleef je de geschiedenis
van De Maten en duik je terug in de tijd. Een bezoekje
waard!

van Herkenrode, waar de kloosterzusters de vijvers gebruikten
om vis te kweken. Later namen families viskwekers die taak
over en tot op de dag van vandaag worden hier karpers gekweekt.
Naast de natuurlijke rijkdom, is De Wijers een streek met een
rijke geschiedenis en vele toeristische attracties. Denk maar
aan Bokrijk, Kelchterhoef of Circuit Zolder … En dat allemaal
in het hart van het economische leven in Limburg! Kom op
zondag 25 september zelf De Wijers ontdekken, proeven en
beleven op de Dag van De Wijers. We ontvangen je met open
armen op meer dan 14 locaties in de streek – ontdek snel het
programma in deze brochure.
Gedeputeerde voor leefmilieu
Ludwig Vandenhove

De Dag van De Wijers is een organisatie van het Regionaal Landschap Lage Kempen
en de verschillende partners in het gebied De Wijers.

www.dagvandewijers.be
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Oplage 76.200 ex gedrukt op milieuvriendelijk papier met FSC-label
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Uitkijktoren De Wijers, Zonhoven

PROGRAMMA:
HASSELT
Wandelgebied
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Opgelet: voor sommige activiteiten moet je je op
voorhand inschrijven. Dit doe je op het telefoon-
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Abdijsite Herkenrode
Herkenrodeabdij 4
3511 Hasselt
011 23 96 70 of 011 78 52 59
www.abdijsiteherkenrode.be
www.rllk.be
www.hasselt.be

Aansluitend wandelgebied
Kindvriendelijk
Bezoekersonthaal
/ infopunt

Horeca
Kindvriendelijk

Heb je nog een dringende vraag op de Dag van De
Wijers zelf? Bel dan naar het centrale nummer :

Kindvriendelijk
Bezoekersonthaal
/ infopunt

Domein Kiewit

Domein Kiewit
Putvennestraat 108
3500 Hasselt
011 21 08 49
www.hasselt.be/domeinkiewit

nummer dat vermeld staat bij de activiteit.

Bezoekersonthaal / infopunt
Wandelgebied

Abdijsite Herkenrode

Parking
Bezoekersonthaal
/ infopunt
Wandelgebied

0495 66 02 48

Rolstoelvriendelijk

Begrazingszone

Horeca

Parking

Parking

Duur
Aansluitend wandelgebied

Picknickplaats
Aansluitend Rolstoelvriendelijk
wandelgebied

Horeca
Kindvriendelijk

Parking

Aansluitend wandelgebied

Rolstoelvriendelijk
Aansluitend wandelgebied

Begrazingszone
Rolstoelvriendelijk

Duur
Begrazingszone

Duur

Picknickplaats

Waterbar en waterkwaliteitslabo: kom even langs aan de
waterbar voor een gratis glaasje water. Laat er meteen het
water uit de Demer of een vijver in je buurt testen.

Speelzone
Hondenlosloopzone

Speelzone
Hondenlosloopzone

Afstand

Speelzone

Logies

Logies

Heuvelachtig

HeuvelachtigAfstand

Afstand

Bezienswaardigheden (POI)

Bezienswaardigheden (POI)

De prachtige Abdijsite Herkenrode wordt ook wel de poort
van De Wijers genoemd. En dat is niet zomaar natuurlijk.
Hier wandel je door de grote poort het land van 1001
vijvers binnen. Op de Dag van De Wijers kan je in dit
historisch pareltje heel wat beleven.
Doorlopend tussen 13:30 u en 17:30 u
Klompengolf: golf eens tussen de koeien! Klompengolf
speel je in de wei, met klomp en een bal. (vanaf 10:00 u)
Waterspelletjes voor de allerkleinsten (vanaf 10:00 u)
Vlotten bouwen, vlottentocht en survivaltechnieken: voor
één keertje mag je op de beek varen met een écht vlot.
Tegelijk leer je water filteren en een shelter bouwen.

Speelzone
Picknickplaats

Heuvelachtig
Uitkijkpunt Hondenlosloopzone

• Springkasteel
Speelzone
Hondenlosloopzone

Afstand

Afstand

• Demonstratie van het distillatieproces
Speelzone Logies

Bezienswaardigheden (POI)

Logies

Heuvelachtig

Bezienswaardigheden (POI)

Heuvelachtig

HeuvelachtigAfstand

Afstand

Bezienswaardigheden (POI)

Bezienswaardigheden (POI)

Bezienswaardigheden (POI)

Bezienswaardigheden (POI)

11:00 u: • Kloosterparkwandeling
• Wateryoga in de sacramentskapel

Hondenlosloopzone

Uitkijkpunt Logies
Picknickplaats

De imkers van domein Kiewit nemen je mee in de
wondere wereld van de bij

10:30 u: Landbouwwandeling met de Herkenrodeboer

Picknickplaats
Aansluitend Rolstoelvriendelijk
wandelgebied

Duur

HeuvelachtigAfstand

WORKSHOPS & WANDELINGEN

Duur
Aansluitend wandelgebied

Duur
Begrazingszone

Verken met het Plezante Potenpad op een speelse manier
de natuur

Hondenlosloopzone

Parking

Uitkijkpunt
Begrazingszone
Rolstoelvriendelijk

Olympische Wijerspelen voor kinderen met spannende
wateropdrachten
Logies

Uitkijkpunt

Parking

• Bezoek de beeldentuin en de aangelegde tuinen

Speelzone Logies

Uitkijkpunt
Picknickplaats

Begrazingszone

Horeca

De Kiewitse vijvers vormen de blauwe draad langs de
avontuurlijke Wijerzoektocht voor jong en oud.
op zoek naar waterdiertjes

Speelzone
Picknickplaats

Heuvelachtig
Uitkijkpunt Hondenlosloopzone

Demonstratie schaapdrijven

Rolstoelvriendelijk

Doorlopend van 10:00 u tot 20:00 u

Hondenlosloopzone

Uitkijkpunt Logies
Picknickplaats

Proevertjes en weetjes “Waterkers, het superfood van onze
lage landen” (vanaf 10:00u)

Horeca
Kindvriendelijk

Doorlopend tussen 14:00 u en 17:00 u

Duur

Tentoonstelling Summer School over De Wijers (vanaf 10:00u)

Limburg Lavendel
Olmensbosstraat 25
3511 Hasselt
0475 71 58 25
www.limburglavendel.be

Aansluitend wandelgebied
Kindvriendelijk
Bezoekersonthaal
/ infopunt

In de lavendelhoeve van Limburg Lavendel waan je
je even in de Provence - en dat in Hasselt! Het is er
heerlijk vertoeven in de mooi aangelegde tuinen met
gezellig terras.

Duur
Begrazingszone

Parking

Limburg Lavendel

Domein Kiewit in Hasselt is dé zondagse uitstap voor de
echte Hasselaren. Geen wonder, want je belandt er in een
groene oase waar de allerkleinsten zich prima kunnen
uitleven in de speeltuin of het speelbos.
Uitkijkpunt
Begrazingszone
Rolstoelvriendelijk

Horeca
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Parking
Bezoekersonthaal
/ infopunt
Wandelgebied

• Hapjes met karper

13:00 u: Landbouwwandeling met de Herkenrodeboer

• Muziekoptredens tussen 14:00 u en 19:00 u

13:30 u: Kloosterparkwandeling ism Natuurpunt

Om 14:00 u en om 16:00 u

14:00 u: • Proevertjeswandeling (€ 9,50, ter plaatse betalen)
• Wijersafari met gids

• Verhaaltjes rond de kikkerpoel door Robrecht Leenders

• Landbouwwandeling met de Herkenrodeboer

• Rondleiding op het domein.
De rondleiding kost € 5/persoon. Op voorhand inschrijven
via info@limburglavendel.be of 0475 71 58 25.

• Waterkers, het superfood van onze lage landen,
workshop waterpesto maken
(€ 3, ter plaatse betalen)
15:00 u: • Kloosterparkwandeling ism Natuurpunt
• Landbouwwandeling met de Herkenrodeboer
16:00 u: • Proevertjeswandeling (€ 9,50, ter plaatse betalen)
• Wijersafari met gids
• Workshop waterkerspesto (€ 3, ter plaatse betalen)

De lavendelhoeve serveert speciaal voor de Dag van De
Wijers om 19:00 u een menu met dé streekvis uit het land
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van 1001 vijvers: de karper! Een unieke smaak op je bord.

Groene Delle

Reserveer op voorhand via info@limburglavendel.be of
0475 71 58 25.

Groene Delle
Waterlozestraat/Beuzestraat
3511 Hasselt (Stokrooie)
0476 35 43 84
www.stokrooie.be
www.hasselt.be

Historische fotosessie: verkleed je als ridder of
kloosterzuster en maak een unieke foto voor het nageslacht
Ezeltochtjes: maak een tochtje op de rug van een ezeltje

Wandelgebied

Boomklimmen: onder begeleiding zet je je eerste stapjes...
in een boom!

Ontdek het mooie natuurgebied Groene Delle aan de
rand van Hasselt. Een gids neemt je mee op pad door de
natuur. Je kan kiezen uit volgende wandelingen:

Waterdiertjes spotten

LEGENDE

Kindvriendelijk
Wandelgebied

Onderwaterverhalen, bellen blazen en knutselen met water
Historisch straattheater: Herkenrode herleeft - herbeleef
de rijke geschiedenis van de abdijsite van Herkenrode.

Bezoekersonthaal / infopunt

TIP: Test de waterkwaliteit bij jouw thuis - breng
op de Dag van De Wijers in Herkenrode een flesje

Kazoofanfare Moed en Volharding

water mee uit een vijver of beek in je buurt en test

Bezoek de Imkerij en stel al je vragen over bijen (10:00 u)

hoe zuiver het water is!

11:00 u en 15:00 u: Wandeling van 6,5 km. We starten op
de Waterlozestraat, ter hoogte van de terminushalte van
Buslijn H3 (kruising met Pikanshoefstraat)

Wandelgebied

Horeca
Bezoekersonthaal / infopunt

Info activiteit
Kindvriendelijk
Horeca
Rolstoelvriendelijk
Bezoekersonthaal / infopunt

Parking

Kindvriendelijk

Kindvriendelijk

13:30 u: Wandeling van 3,5 km. We vertrekken aan de
ingang van het bos op het einde van de Waterlozestraat.
Beide wandelingen zijn gratis, maar een vrije gift mag
altijd.

Aansluitend wandelgebied
Horeca

Horeca

Rolstoelvriendelijk
Parking

Parking

Begrazingszone
Aansluitend wandelgebied
Aansluitend wandelgebied

Duur

LOCATIES - DAG VAN DE WIJERS

Nieuw: Streekkaart De Wijers
In één oogopslag alle wandelroutes in De Wijers op kaart?

Kom met de fiets!

301

Volg de fietsknooppunten op de kaart naar
jouw favoriete plekje op de Dag van De
Wijers. Zo beleef je het land van 1001 vijvers
al zodra je thuis vertrekt. Volg één van de
fietslussen op de fietskaart van De Wijers,
te koop voor € 3 bij de toeristische diensten
van De Wijers. Of download gewoon de
nieuwe fiets-app van Toerisme Limburg op je
smartphone.

Dat kan vanaf nu met de nieuwe streekkaart. Die biedt je een
overzicht van het uitgebreide netwerk aan wandellussen in
het vijvergebied. Je ziet meteen waar je kan starten of welke
routes je aan elkaar kan knopen voor een langere wandeling.
De nieuwe streekkaart is de te koop bij de toeristische diensten
van De Wijers of op www.wandeleninlimburg.be

1 Abdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 4, Hasselt
2 Domein Kiewit, Putvennestraat 108, Hasselt

3 Groene Delle, Waterlozestraat/Beuzestraat, Hasselt

4 Limburg Lavendel, Olmenbosstraat 25, Hasselt

5 Heidestrand, Zwanenstraat 105, Zonhoven

6 Holsteenbron, Hengelhoefseweg 9, Zonhoven
7 Bezoekerscentrum Hengelhoef, Hengelhoefdreef 6,
Houthalen-Helchteren
8 De Plas Kelchterhoef, Binnenvaartstraat,
Houthalen-Helchteren
9 Bolderberg, Vrunstraat 155, Heusden-Zolder
10 Circuit Zolder, Terlaemen, Heusden-Zolder
11 Eversel-Ubbersel, Padbroekweg 1, Heusden-Zolder
12 Campus Diepenbeek, Agoralaan Gebouw D,
Diepenbeek
13 De Maten, Slagmolenweg 76, Genk
14 Schulensmeer,Demerstraat 60, Lummen
Knooppunt fietsroutenetwerk

ZONHOVEN
5

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Wandelgebied

Wandelgebied

Bezoekersonthaal / infopunt
Wandelgebied

Heidestrand
Camping en viskwekerij Heidestrand
Zwanenstraat 105
3520 Zonhoven
011 81 04 80
www.zonhoven.be
www.natuurenbos.be

Kindvriendelijk
Bezoekersonthaal
/ infopunt

Horeca
Kindvriendelijk

Horeca

Parking

Parking

Aansluitend wandelgebied

• 14:30 u + 16:00u: Viskweker Anton Bijnens neemt je
mee achter de schermen van zijn viskwekerij. Vertrek aan
infopunt De Wijers. Vooraf inschrijven verplicht via
011 81 04 80 of toerisme@zonhoven.be.

Rolstoelvriendelijk
Aansluitend wandelgebied
Wandelgebied

Begrazingszone
Rolstoelvriendelijk
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Bezoekersonthaal / infopunt
Wandelgebied

Hengelhoef
Bezoekerscentrum Hengelhoef
Hengelhoefdreef 6
3530 Houthalen-Helchteren
011 53 02 51
info@limburgs-landschap.be
www.limburgs-landschap.be

Kindvriendelijk
Bezoekersonthaal
/ infopunt

Horeca
Kindvriendelijk

Horeca

Parking

Parking

Aansluitend wandelgebied

Rolstoelvriendelijk
Aansluitend wandelgebied
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Wandelgebied

Bezoekersonthaal / infopu
Wandelgebied

Kelchterhoef
Domein Kelchterhoef, Recreatiepark De Plas
Binnenvaartstraat
3530 Houthalen-Helchteren
011 49 21 40
www.houthalen-helchteren.be
www.natuurpunt.be

Begrazingszone
Rolstoelvriendelijk

Kindvriendelijk
Bezoekersonthaal
/ infopunt

Horeca
Kindvriendelijk

Horeca

Parking

Parking

Aansluitend wandelgebied

Rolstoelvriendelijk
Aansluitend wandelgebied

Begrazingszone
Rolstoelvriendelijk

Bezoekersonthaal / infopunt

Duur
Begrazingszone

Duur

Picknickplaats

Duur

Horeca
Wandelgebied

Uitkijkpunt
Picknickplaats

Uitkijkpunt

Hondenlosloopzone

Speelzone
Hondenlosloopzone

Speelzone

Logies

Logies

Heuvelachtig

HeuvelachtigAfstand

Afstand

Bezienswaardigheden (POI)
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Holsteenbron
Camping Holsteenbron
Hengelhoefseweg 9
3520 Zonhoven
011 81 71 40
www.holsteenbron.be

Uitkijkpunt

Aansluitend wandelgebied
Kindvriendelijk
Bezoekersonthaal
/ infopunt

Rolstoelvriendelijk

Begrazingszone

Horeca

Parking

Parking

Duur
Aansluitend wandelgebied

Middenin één van de grootste heidegebieden in Limburg
- de Teut en Ten Haagdoorn - ligt de gezellige camping
Holsteenbron. Ook daar verveel je je tijdens de Dag van
De Wijers geen seconde!
Uitkijkpunt
Begrazingszone
Rolstoelvriendelijk

Duur
Begrazingszone

Hondenlosloopzone

Tentoonstelling en educatieve wandeling: ontdek in het
infopunt De Wijers hoe de viskwekers het landschap in de
Wijers vorm gaven

Hengelen: Kinderen die graag leren hengelen kunnen hier
hun hartje ophalen tijdens de initiaties hengelen.

Uitkijkpunt
Picknickplaats

Uitkijkpunt

Logies

Logies

Heuvelachtig

Afstand

Bezienswaardigheden (POI)

Bezienswaardigheden (POI)

Logies

Heuvelachtig
Hondenlosloopzone

Speelzone
Hondenlosloopzone

Schrijf je in voor 14 september 2016 via
info@limburgs-landschap.be met vermelding van
het aantal personen.

Afstand

Freddy Vandeburgh zorgt voor een gezellige muzikale sfeer
op het terras
Speelzone

Logies

Bezienswaardigheden (POI)

Heuvelachtig

HeuvelachtigAfstand

Afstand

Bezienswaardigheden (POI)

Bezienswaardigheden (POI)

Duiken met de vissen: initiaties duiken met flessen in een
duiktank met vissen (10:00 u-12:00 u / 13:00 u-17:00 u)
Roeiboottochtjes: stap in een roeibootje en vaar op één
van de grote vijvers van het Heidestrand.
Proef De Wijers: Laat je verwennen met lekkere
Wijerhapjes of bestel een heus Wijermenu bij Rotaryclub
Zonhoven en steun zo een van de vele goede doelen.
Het menu is verplicht op voorhand te reserveren via
http://rotaryclubzonhoven.be/home
Geleid bezoek waterzuivering: Camping Holsteenbron
zuivert haar eigen water. Hoe dat in zijn werk gaat, leggen
we graag aan je uit tijdens een geleid bezoek. Er is een
bezoek om 11:00 u en 14:00 u

12:30 u tot 14:45 u: Indianenkamp
Wat is jouw totemnaam? Wie zit er in de tipi?
Ontmoet Frank Running Wolf: "we trommelen op
een echte bizondrum en luisteren naar de prachtige
‘oceandrum’, ideaal om de arends- en bizondans te
oefenen. Het oerelement van deze indiaan is ‘water’.
Daarom neemt hij je mee op een boeiende reis op
zoek naar een schat van water.
Gratis. Max. 25 deelnemers. Voor kinderen van 6 tot
12 jaar, eventueel vergezeld van een (groot)ouder.
Schrijf je in voor 14 september 2016 via
info@limburgs-landschap.be met vermelding van
het aantal personen.

Picknickplaats

Uitkijkpunt
Picknickplaats

Uitkijkpunt

Hondenlosloopzone

Speelzone
Hondenlosloopzone

#1001 vlotten
Vanaf 13 uur kan je aan recreatiepark De Plas in
Houthalen-Helchteren gaan supporteren voor jouw
favoriete vereniging tijdens een spannende vlottenrace!
8 verenigingen uit Houthalen-Helchteren gingen de uitdaging aan om mee te doen aan een heuse vlottenrace
op De Plas. Hun leden staken de koppen bij elkaar voor
de constructie van een super drijvend vlot. Op de Dag
van De Wijers begint de echte strijd want dan bouwen
ze het vlot en moeten ze verschillende opdrachten uitvoeren. Supporters, smeer alvast jullie stembanden om
jullie favoriete team uitbundig naar de overwinning te
loodsen! We voorzien een leuke prijs voor het vlot dat
het eerst de eindmeet bereikt én voor het mooiste vlot.
Opbouw vanaf 13:00 u. Wedstrijd om 15:00 u.

Speelzone

Logies

Logies

Heuvelachtig

HeuvelachtigAfstand

Afstand

Bezienswaardigheden (PO

Bezienswaardigheden (POI)

De hele dag kunnen bezoekers zich uitleven en hun
overlevingstechnieken testen op de hindernissenbaan
- bij mooi weer OP het water, dus neem zeker je zwemgerief mee! Durf jij het aan?
Voor een verfrissend drankje of hapje kan je terecht in
cafetaria De Plas. De alom gekende Joe Hardy zorgt
van 17:00 u tot 18:00 u voor de muzikale noot.

Koetsentochten: Beleef De Wijers vanop een koets tussen
13:00 u en 18:00 u. Een uur lang kan je romantisch genieten van het landschap. Inschrijven kan op 011 81 71 40.
Een rit van 1 uur kost € 5/persoon
Logies

WANDELINGEN
• 10:00 u + 14:00u: Op stap met de boswachter
(laarzen nodig bij nat weer! - inschrijven niet nodig)

Speelzone

PicknickplaatsSpeelzone

Doorlopend tussen 10:00 u en 18:00 u

Waterpercussie: vergeet je zwemgerief niet, want wij gaan
IN de vijver muziek maken op het water. (vanaf 14:00 u)

Duur

Hondenlosloopzone

HeuvelachtigAfstand

Picknickplaats
Rolstoelvriendelijk
Aansluitend wandelgebied

Doorlopend van 10:00 u tot 17:00 u

Knutsel leuke watercreaties of word een waterbewoner.
(vanaf 14:00 u)

Picknickplaats

Speelzone
Hondenlosloopzone

Horeca
Kindvriendelijk

Duur

Aquaballs: loop over het water zonder nat te worden met
deze doorzichtige aquaballs. (vanaf 14:00 u)

Duur
Begrazingszone

Uitkijkpunt
Picknickplaats

Parking
Bezoekersonthaal
/ infopunt
Wandelgebied

Bezienswaardigheden (POI)

Maak kennis met de architecten van de Wijers op Camping
Heidestrand. De hele dag door beleef je er De Wijers in al
haar glorie.

12:30 u tot 14:45 u: Water & vuur expeditie
Onder deskundige begeleiding van ‘Becomingwildman Angelo Valkenborgh', trek je op ‘overlevingstocht’ door natuurgebied Hengelhoef.
Wist je dat een mens slechts 3 dagen zonder water
kan overleven? Kom in je element en ontdek waar je
water kan vinden, hoe je water kan zuiveren of wat
je kunt creëren met water & vuur. Elke deelnemer
ontvangt een ‘goodiebag’ met overlevingsmateriaal
en -tips. We sluiten af met een puur natuur forelproevertje, een Ter Dolen-bier & een djembésessie aan het tipikamp.
Deelnameprijs: € 10,50 (niet-leden), € 8,5 (Leden
Limburgs Landschap).
Max. 40 deelnemers. Zelf meebrengen: een mes,
een petfles.
Duur
Begrazingszone

Kindvriendelijk

WANDELINGEN
• 14:00 u: Samen met Natuurpunt kom je te weten
welke diertjes er leven in het water van De Wijers.
Start aan de infostand aan de Plas. Ken je het Beestige
Bomenpad al? Via deze kinderwandeling 'Ken je het
beestje, ...' ontdek je samen met een Natuurpuntgids
alle geheimen van het domein Kelchterhoef. Je blijft
hangen op te gekke speelelementen zoals de dierentwister en de Wijersmemory. Start aan de infostand
aan De Plas.
• 16:00 u: - Ontdek de uitgevoerde en geplande
waterwerkzaamheden in de omgeving van Limburg
Golf. Aangepast schoeisel is aanbevolen. Start aan
de infostand aan De Plas.

Bezoekersonthaal / infopunt

HEUSDEN-ZOLDER

11 Eversel-Ubbersel

Kindvriendelijk

Horeca
Wandelgebied
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Avonturenwandeling
Padbroekweg 1
3550 Heusden-Zolder
www.eversel.be

Parking
Bezoekersonthaal
/ infopunt
Wandelgebied

Bolderberg visvijver

Aansluitend wandelgebied
Kindvriendelijk
Bezoekersonthaal
/ infopunt

Visvijver Bolderberg
Vrunstraat 155
3550 Heusden-Zolder
www.vvkgammarus.be
www.heusden-zolder.be/toerisme
www.natuurpunt.be

Horeca
Kindvriendelijk

Rolstoelvriendelijk

De KWB Bolderberg organiseert een fietstocht
tussen de 3 Wijer-activiteiten in Heusden-Zolder
(Bolderberg, Eversel-Ubbersel, Circuit Zolder). Zij

Wandelgebied

Begrazingszone

Horeca

Parking

Parking

Duur
Aansluitend wandelgebied

houden halt bij alle activiteiten in Heusden-Zolder.

Bezoekersonthaal / infopunt

Vertrek om 13:30 u aan de visvijver Bolderberg Kindvriendelijk

Picknickplaats
Rolstoelvriendelijk
Aansluitend wandelgebied

Vrunstraat. Max 30 km.
Horeca
Wandelgebied

Uitkijkpunt
Begrazingszone
Rolstoelvriendelijk

Duur
Begrazingszone

Duur

Hondenlosloopzone

Speelzone
Picknickplaats

Uitkijkpunt Logies
Picknickplaats

Uitkijkpunt

Heuvelachtig
Hondenlosloopzone

Speelzone
Hondenlosloopzone

Afstand

Bezienswaardigheden (POI)

Speelzone

Logies

Logies

Heuvelachtig

Een bezoek aan een visvijver mag tijdens de Dag van De
Wijers natuurlijk niet ontbreken. Dat kan bijvoorbeeld aan
de visvijver van Vliegvisclub Gammarus in Bolderberg.
HeuvelachtigAfstand

Afstand

Bezienswaardigheden (POI)

Doorlopend van 10:00 u tot 17:00 u

Bezienswaardigheden (POI)

Informatie en workshops over vliegvissen en vliegbinden.
Kinderen en volwassenen vanaf 8 jaar mogen leren vliegbinden en ontdekken de verschillende soorten insecten.
Wie ouder is dan 10 jaar mag écht leren vliegvissen en een
lijntje uitwerpen aan de vijver.
De Imkerij Selectiestand Bovy is voor de gelegenheid
verhuisd naar de visvijver en laat je de wondere wereld
van de honingbij ontdekken. Samen met Natuurpunt
Heusden-Zolder kan je - om de solitaire bijen te helpen een mooi bijenhotel maken.

Apenbrug en kikkerpoelen
Havenstraat 29
3550 Heusden-Zolder
www.scoutseversel.be

DIEPENBEEK

Wandelgebied

Bezoekersonthaal / infopunt

12 Campus Diepenbeek

Kindvriendelijk

Wandelgebied
Horeca

Campus Diepenbeek
Bushalte Diepenbeek Universiteit, Agoralaan Gebouw D
3590 Diepenbeek
011 49 18 74
www.diepenbeek.be

Bezoekersonthaal / infopunt
Parking

Kindvriendelijk
Aansluitend wandelgebied

Horeca

Wandelgebied

Parking

Bezoekersonthaal / infopunt

Rolstoelvriendelijk

Het klimaat op aarde verandert. In de Limburgse natuur
zien we al verschuivingen en zijn planten en dieren bedreigd.
Tijdens deze wandeling vertelt een klimaatgids je
op een bevattelijke manier over de invloed van de klimaatwijziging op De Wijers en Campus Diepenbeek.
Vertrek om 14:00 u aan de bushalte Diepenbeek Universiteit
(Halte 401475), Agoralaan, Gebouw D (Universiteit) op
Campus Diepenbeek. Max. 25 deelnemers.

Begrazingszone

Vogel- en zoogdierenopvangcentrum
Strabroekweg 32
3550 Heusden-Zolder
www.vogelenzoogdierenopvangcentrum.be
Aansluitend wandelgebied

Kindvriendelijk

Rolstoelvriendelijk

Horeca

Begrazingszone

Parking

Duur

Aansluitend wandelgebied

Duur

10 Circuit Zolder

Parking
Bezoekersonthaal
/ infopunt
Wandelgebied

Picknickplaats

Aansluitend wandelgebied
Kindvriendelijk
Bezoekersonthaal
/ infopunt

Uitkijkpunt

Circuit Zolder en Parking The Wheels
Terlaemen 30 + 4
3550 Heusden-Zolder
011 85 88 89
www.heusden-zolder.be/toerisme
www.thewheels.be
www.circuit-zolder.be

Horeca
Kindvriendelijk

Rolstoelvriendelijk

Hondenlosloopzone

Horeca

Parking

Begrazingszone
Picknickplaats

Rolstoelvriendelijk

Uitkijkpunt

Begrazingszone

Hondenlosloopzone

Duur

Speelzone

Picknickplaats

Logies

Uitkijkpunt

Speelzone

Parking

Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht.
Inschrijven kan tot maandag 19 september via
leen.frenssen@diepenbeek.be of 011 49 18 74.

Duur
Aansluitend wandelgebied

Logies

Picknickplaats
Rolstoelvriendelijk
Aansluitend wandelgebied

Heuvelachtig

Uitkijkpunt
Begrazingszone
Rolstoelvriendelijk

European Solar Challenge & Clean Week 2020
Van elektrische fietsen en elektrische studentenwagens tot
de beste elektrische wagens, alles komt aan bod op Circuit
Zolder. Tegelijkertijd laden de beste zonnewagens én een
bataljon Tesla's (nieuw!) de batterijen op voor een unieke
24-uren race op de ILumen European Solar Challenge.
Maak kennis met de hernieuwbare paardenkracht van
morgen: van elektrische fiets tot luxewagens. Start op
zaterdag 24 september om 12.00 u. De wedstrijd eindigt
op zondag 25 september om 12.00 u. Je kan doorlopend
gratis gaan kijken!
Duur
Begrazingszone

Duur

Logies

Logies

Heuvelachtig
Hondenlosloopzone

Speelzone
Hondenlosloopzone

Speelzone

Hondenlosloopzone

Logies

Afstand

Bezienswaardigheden (POI)

Heuvelachtig

HeuvelachtigAfstand

Afstand

Bezienswaardigheden (POI)

GENK

PicknickplaatsSpeelzone

Uitkijkpunt
Picknickplaats

Uitkijkpunt

Afstand

Bezienswaardigheden (POI)

Bezienswaardigheden (POI)

Proef het ambachtelijk Wijersbierbrood van El Parachutero
en het Wijersbier van amateurbrouwer Louis Hauquier.

Heuvelachtig

Hondenlosloopzone

In de levendige dorpen Eversel en Ubbersel (HeusdenZolder) bruist het ook tijdens de Dag van De Wijers
van de activiteit. Maak ook hier kennis met het typisch
Wijersbier van amateurbrouwer Louis Hauquier.
Afstand

Speelzone

Bezienswaardigheden (POI)

Logies

Heuvelachtig

De avonturiers onder ons kunnen tussen 14:00 u en
16:00 u vrij vertrekken op een avonturenwandeling door
de bossen van Soest. Onderweg komen ze heel wat
opdrachten tegen. Vertrek aan Sint Baaf, Padbroekweg 1.
Afstand

Bezienswaardigheden (POI)

Of ga meteen voor de ondertussen legendarische
apenbrug over de vijver, gemaakt door de Scouts van
Eversel. Wie het liever wat rustiger houdt, kan kiezen
voor het didactisch pad langs de kikkerpoelen van Eric
Loenders, waar je tegelijk naar waterdiertjes kan speuren.
Dit kan tussen 14:00 u en 17:00 u. (Havenstraat 29)

13 Genk

Wandelgebied

Bezoekersonthaal / infopunt
Wandelgebied

Kindvriendelijk
Bezoekersonthaal
/ infopunt

Proficiat!

De M a
ten

De Maten
De Slagmolen
Slagmolenweg 76, 3600 Genk
011 29 88 39 of 0499 57 95 76
www.natuurpunt.be
www.vlm.be
www.provinciaalnatuurcentrum.be
Horeca
Kindvriendelijk

Horeca

Parking

Parking

Aansluitend wandelgebied

Rolstoelvriendelijk
Aansluitend wandelgebied

Begrazingszone
Rolstoelvriendelijk

De Maten bestaan dit jaar maar liefst 60 jaar en dat wordt
uitgebreid gevierd op de Dag van De Wijers. Hier duik je
dan ook terug in de tijd en worden de landschapsschilders
en fotografen van de vijvers in Genk opnieuw tot leven
gebracht. 'Living History in Nature'.
Duur
Begrazingszone

Duur

Picknickplaats

Uitkijkpunt
Picknickplaats

Van 14:00 u tot 16:30 u kan je op eigen tempo wandelen en
Emiel Vandoren, Jean Massart, Alfons Jeurissen en Platte
Pier (heidelandbouwer) tegen het lijf lopen. Zij vertellen hoe
het in hun tijd (net voor de mijnontwikkeling) eraan toe ging
en waarom ze precies daarom naar de Maten kwamen. Vissen en visteelt hoorde ook bij die streekontwikkeling, en dat
thema komt ook aan bod op het parcours.
Uitkijkpunt

Hondenlosloopzone

Speelzone
Hondenlosloopzone

WANDELINGEN
Aan de visvijver vertrekken verschillende wandeltochten
met gids. De wandelpeters van het Regionaal Landschap
Lage Kempen bewandelen dagelijks de routes en kennen
de streek van naaldje tot draadje. Ze geven met je veel
plezier uitleg over De Wijers.

Kennismaking vijvergebied rond Kasteel Terlaemen en
Circuit Zolder
Ontdek de prachtige omgeving van het Circuit Zolder en
het statige kasteel Terlaemen. Om 10, 11, 13 en 14:00 u
vertrekt een wandeling.

In de buurt ligt het Vogel- en zoogdierenopvangcentrum,
dat zijn deuren opengooit op de Dag van De Wijers.
Spring eens binnen en ontdek welke dieren hier worden
opgevangen en verzorgd. De vrijwilligers geven je met veel
plezier een woordje uitleg. De deuren zijn open van 14:00 u
tot 17:00 u. (Strabroekweg 32)

Speelzone

Logies

Logies

Heuvelachtig

HeuvelachtigAfstand

Aan de Slagmolen valt er nog veel meer te beleven tussen
11:00 u en 17:00 u:
• Wijersmarkt waar bezoekers kennis kunnen maken met
de Wijers in al haar facetten: proef de streekproducten!
• gezellige animatie om De Wijers spelenderwijs te
ontdekken
• bezems binden, badges maken
• wateronderzoek ism Provinciaal Natuurcentrum
• informatie over de toekomstige projecten van de VLM
aan de Slagmolen, Stiemerbeek en De Wijers
• taverne de Slagmolen is uitzonderlijk geopend
Afstand

Bezienswaardigheden (POI)

Bezienswaardigheden (POI)

10:00 u + 14:00 u
• Begeleide wijerswandeling van 9 km. Vertrek aan de
kantine van de visvijver Bolderberg - Vrunstraat.

Kinderanimatie aan The Wheels tussen 10:00 u en 17:00 u

10:00 u + 13:00 u + 15:00 u:
• Korte Bolderbergwandeling van ca 4 km met begeleiding.
Vertrek aan de kantine van de visvijver Bolderberg-Vrunstraat.
Ook geschikt voor mensen in rolstoel en kinderbuggy’s.

Barista/theesommelier Anja van Beans and Leaves laat je
kennismaken met de fijnste zinneprikkelende aroma's
van kwalitatieve koffie en verse thee. Proef ook hier het
ambachtelijke Wijersbier.

Rijden met autootjes met afstandsbediening
Rijden met EMX, springkasteel

TIP: Kom met de fiets! Een bewaakte fietsenparking wordt
voorzien aan de Slagmolen/streekproductenmarkt.

LUMMEN

Kindvriendelijk

Horeca
Wandelgebied

Schulensmeer

Spotterskaart De Wijers

Schulensmeer
Demerstraat 60
3560 Lummen
013 44 12 37

Aansluitend wandelgebied
Kindvriendelijk
Bezoekersonthaal
/ infopunt

Horeca
Kindvriendelijk

“Nooit geweten dat
hier zoveel verschillende
dieren zaten!”

Rolstoelvriendelijk

Begrazingszone

Horeca

Parking

Parking

Duur
Aansluitend wandelgebied

© Monique Bogaerts
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Parking
Bezoekersonthaal
/ infopunt
Wandelgebied

Picknickplaats
Rolstoelvriendelijk
Aansluitend wandelgebied

Uitkijkpunt
Begrazingszone
Rolstoelvriendelijk

Duur
Begrazingszone

Duur

Hondenlosloopzone

Speelzone
Picknickplaats

Uitkijkpunt Logies
Picknickplaats

Uitkijkpunt

Heuvelachtig
Hondenlosloopzone

Speelzone
Hondenlosloopzone

Speelzone

Logies

Afstand

Bezienswaardigheden (POI)

Het Schulensmeer en het schulensbroek zijn ideaal voor
een dag vol waterbeleving! Sport en natuur gaan hier hand
in hand om het hele gezin een avontuurlijke ervaring te
bezorgen. Kom kajakken of waterdiertjes scheppen en leer
zo natuur in je buurt beter kennen.
Logies

Heuvelachtig

HeuvelachtigAfstand

Afstand

Bezienswaardigheden (POI)

Bezienswaardigheden (POI)

Doorlopend van 10.00 - 17.00 uur
• Bezoek het pompgemaal met rondleiding door Vlaamse
Milieumaatschappij
• Waterdiertjes pleziertjes met gids
• Fotozoektocht en natuurbingo
• Leer over honing en inheemse bijen aan de stand van
Limburgse Zwarte Bij vzw
• Suppen (stand up paddling) op de Demer: Met een
surfplank en een peddel vaar je een stukje van de Demer
af. Wie durft? (€ 5)
• Kajak op het Schulensmeer (€ 2 euro per half uur)

De nieuwe spotterskaarten van De Wijers laten je op
een leuke manier de dieren van De Wijers kennen. En
dat zijn er heel wat! Zelfs mensen die al hun hele leven
in het gebied wonen, trekken hun ogen open als ze zien
dat er zoveel prachtige dieren in het gebied wonen. Van
woudaap tot bootsmannetje, je ontdekt ze allemaal in
deze prachtige reeks van 6 vrolijke kaarten. Neem ze mee
op je wandeling of geef ze cadeau aan de (klein)kinderen.
Uren pret verzekerd!
Op de Dag van De Wijers kan je de spotterskaarten kopen
aan de infostand van het Regionaal Landschap Lage
Kempen aan de abdijsite Herkenrode voor slechts € 7.

WANDELINGEN
Om 10.00 u en 14.00 u: Natuurwandeling met uitleg over
de geschiedenis van het Schulensmeer en Schulensbroek
(8 km of 5 km)

Deel en Win!
Deel onze actie op de facebookpagina van Regionaal
Landschap Lage Kempen en win een verblijf in het land
van 1001 vijvers!
In vakantiehuis De Woudaap logeer je letterlijk aan de vijvers van De Wijers.
Je ontwaakt er met het gesnater van de watervogels en hoort misschien wel de
mysterieuze roep van de roerdomp. En wie weet ontmoet je tijdens je wandeling in
het gebied wel de woudaap, de vogel naar wie dit vakantiehuisje vernoemd werd.
Wij mogen een weekendje voor 2 personen weggeven in De Woudaap
(enkel geldig buiten de vakantieperiodes, tot en met juni 2017).
Snel dus naar onze facebookpagina, delen en winnen!

