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• Op het beroemde Limburgse fietsroutenetwerk
hebben we 5 prachtige fietslussen uitgestippeld
die je de mooiste plekjes van De Wijers laten
zien. Je vindt ze op de fietskaart De Wijers, te
koop op www.dewijers.be.
• Download de Toerisme Limburg fietsapp en
ontdek nog zoveel andere routes. Of stel je
eigen route samen op www.visitlimburg.be/nl/
fietsen
• Liever wat te smullen onderweg? Kies dan voor
één van de ‘Happen en Trappen’ fietsroutes
door De Wijers. www.happenentrappen.be
• Alle praktische informatie over fietsroutes en
uitdagende mountainbikeroutes vind je op
www.dewijers.be/fietsen.
• Fiets huren? Dat kan via fietsparadijslimburg.be
of www.visitlimburg.be/nl/fietsen
#dewijers
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Land van 1001 vijvers
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Welkom in dit adembenemend decor van meer dan 1.000 vijvers waar
honderden zeldzame dieren en
planten zich thuis voelen.
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VVV-Toerisme Houthalen-Helchteren
Pastorijstraat 30, Houthalen-Helchteren
www.toerismehouthalen-helchteren.be

Dienst Toerisme Diepenbeek
Servaasplein 14-15, 3590 Diepenbeek
www.diepenbeek.be
UiTbalie Lummen
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56,
3560 Lummen
www.lummen.be
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Uitkijktoren Wijvenheide
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Logeren in gastvrij Limburg
9
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Waar je ook logeert, de ontvangst in Limburg
is hartelijk. De Wijers en omgeving hebben een
ruime keuze aan logies. Kies voor een charmeverblijf, een gezellige B&B, een familiehotel of
luxeverblijf. Voor fietsers zijn er fietsvriendelijke
logies mét alle nodige fietscomfort. Campings,
vakantieparken en hoevetoerisme zijn dan weer
een absolute aanrader voor gezinsvakanties.
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HASPENGOUW

Onthaalpunten De Wijers
1

Bolderberg / Domein Bovy

2

Heidestrand

3

Kelchterhoef

4

De Maten

5

Bokrijk

6

Domein Kiewit

7

Abdijsite Herkenrode

8

Demerstrand

9

Schulensmeer

Toerisme Heusden-Zolder
Vrunstraat 6, 3550 Heusden-Zolder
www.heusden-zolder.be
UiTpunt Zonhoven
Heuvenstraat 4, 3520 Zonhoven
www.zonhoven.be
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2

www.dewijers.be

Toeristisch Onthaal Limburg - Hasselt
Maastrichterstraat 59, 3500 Hasselt
www.visithasselt.be
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Fiets door het water, beklim een
uitkijktoren en picknick op een eiland
in de vijver. Of ontdek de ongerepte
natuur te voet met de vele wandelroutes. Uiteraard mag ook een stevige portie watersport niet ontbreken.
De onthaalpunten ontvangen je met
open armen en maken je graag wegwijs. Laat je onderdompelen in het
land van 1001 vijvers …

Toeristisch Onthaal Limburg C-mine
C-mine 10 bus 2, 3600 Genk
www.visitgenk.be
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3
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Het bijzondere lappendeken van vijvers ontstond onder meer door het
kweken van vis. Eerst door kloosterlingen, later door commerciële
viskwekers. Met de statige Abdijsite
Herkenrode, historische parken en
indrukwekkende kastelen ademt
De Wijers geschiedenis. Het
is die combinatie van water,
natuur en cultuur die de streek
zo bijzonder maakt.

Meer info?

NATIONAAL PARK HOGE KEMPEN
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Domeinen en parken
1

Domein Hengelhoef

2

Wild- en wandelpark Molenheide

3

Molenvijverpark

4

Park Den Dijk

5

Park Rooierheide

6

Limburg Lavendel

7

Heempark

8

La Biomista

9

Domherenpark en Vallei van de Mangelbeek

Startplaatsen wandelroutes
1
2

3
4

Bolderberg-Viversel
Galgeneinde 22, Heusden-Zolder
Platwijers-Wijvenheide
Zwanenstraat 105, Zonhoven of
Paalsteenstraat, Hasselt
Herkenrode
Herkenrodeabdij 4, Hasselt

Bijzondere fietsbeleving
1

2

3

De Teut
Hengelhoefseweg 9, Zonhoven

5

Hengelhoef-Ten Haagdoorn
Hengelhoefdreef 1, Houthalen-Helchteren

6

Kelchterhoef-Ten Haagdoorn
Kelchterhoefstraat 7, Houthalen-Helchteren

4

Fietsen door het Water
Knooppunt 91, Genk
www.visitlimburg.be/nl/fietsendoorhetwater
Fietsen op Circuit Zolder
Terlaemen 30, Heusden-Zolder
www.circuit-zolder.be/experience/avondfietsen
Geologische fietsroute
Herkenrodeabdij 4 of domein Kiewit, Hasselt
www.provinciaalnatuurcentrum.be/
geologischefietsroutedewijers
Hasseltse fietslussen
Herkenrodeabdij 4 of Maastrichterstraat 59,
Hasselt
www.visithasselt.be/nl/hasseltse-fietslussen

7

Bokrijk-Kiewit
Kasteel Bokrijk, Craenevenne, Genk of
Domein Kiewit, Putvennestraat 108, Hasselt

5
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De Maten
Slagmolenweg 76, Genk

Houthalense fietsroutes
Pastorijstraat 30, Houthalen-Helchteren
www.toerismehouthalen-helchteren.be
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Greenspot Schulensbroek
Demerstraat 60, Lummen

Kastelenroute
Vrunstraat 6, Heusden-Zolder
www.heusden-zolder.be

10

Dauteweyers-Dorpsbemden
Stationsstraat 27, Diepenbeek

7

Populierenroute
Gemeenteplein Lummen
www.lummen.be

11

Lange Afstandswandeling De Wijers
Station Zonhoven, Halveweg, Zonhoven

8

Schansenroute
Heuvenstraat 4, Zonhoven
www.fietsroute.org/fietsen/
fietsroute/Schansenroute

Alle wandelroutes vind je
op www.dewijers.be/wandelen
en www.wandeleninlimburg.be

9

Knooppunt 100-themaroutes
Stationsstraat 27, Diepenbeek
www.diepenbeek.be/fietsknooppunt-diepenbeek

Alle logies vind je op www.visitlimburg.be

Cultuurhistorisch erfgoed
1

Kasteel Meylandt

Actie en plezier
1

Action Park

2

Kluis en Kapel O.-L.-Vrouw van Loreto

2

Boottocht op het Albertkanaal

3

Bezoekerscentrum Greenville

3

Off Road Segway Experience

4

Mijnsite De Schacht & ZLDR Luchtfabriek

4

Openluchtzwembad Terlaemen
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C-mine

5

Uitkijktoren Wijvenheide
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Thor Park
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Ballonvaarten Kelchterhoef

7

Emile van Dorenmuseum
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Kasteelbrouwerij Ter Dolen
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Pomphuis en Laambroekvijvers
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Kasteel Prinsenhof

11

De Holsteen - rendierjagerspad

12

Viskwekerij Vandeput
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Kleen Meulen en Lummensbroek
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Vissen in De Wijers

Onthaalpunten De Wijers

Met meer dan 1001 vijvers kan je in De Wijers uitstekend hengelen. Voor openbare wateren heb je een visverlof nodig, aan te vragen
via www.natuurenbos.be/visserij. Per locatie
check je best even het eigen reglement. Prachtige hengellocaties zijn de visvijvers van Hengelhoef, Bolderberg, Schulensmeer, Bokrijk,
Heidestrand, de Pomperik en Park Dijkbeemden. Op www.dewijers.be/te-water vind je alle
informatie over vissen in De Wijers.

1

Bolderberg:
‘De Wijers in ’t klein’
Wandel over het water, volg Martin de IJsvogel en knuffel de dieren op het gezellige Domein Bovy. Beklim de
Bolderberg, bewonder het adembenemende zicht op
Terlaemen en kom even tot rust aan de Kluis.

Domeinen en parken
1

Galgeneinde 22, Heusden-Zolder
www.heusden-zolder.be — www.limburgs-landschap.be

2

Heidestrand:
‘Lappendeken van vijvers vol leven’
Bovenop de uitkijktoren geniet je van een adembenemend zicht op een lappendeken van honderden vijvers.
Spot watervogels of bezoek de authentieke familiale viskwekerij. Bij warm weer kan je afkoelen in de natuurlijke
zwemvijver of het openluchtzwembad met waterglijbanen en duiktoren.

De Wijers is een belangrijke streek voor heel
wat zeldzame dieren en planten. Met de 6
spotterskaarten kan je zelf op zoek gaan naar
de watervogels, moerasvogels, libellen, amfibiëen, vissen of waterdiertjes. Ze zijn te koop bij
de toeristische diensten van De Wijers of op
www.rllk.be.

3

Kelchterhoef:
‘Avontuur op het water ’
Via eeuwenoude hoeves ontdek je de avontuurlijke vijvers. Wandel over water, plets met je voeten over de
hangbrug en picknick op een eiland. Of neem een duik
in de natuurlijke zwemvijver, waar je ook kan watersporten of klimmen en zwieren in het ‘adventure’-bos.

1

2

2

Bolderberg

Dauteweyers

Wild- en wandelpark Molenheide
In dit wandelpark van 100 ha maak je kennis met de
typische fauna en flora van de Kempen. Snuif de geur
op van dennennaalden en wandel over duizenden jaren
oude landduinen met knoestige eikenstoven … Even
verpozen kan in de boskantine, terwijl de kinderen ravotten in de speelzone.

Kelchterhoefstraat z/n, Houthalen-Helchteren
www.toerismehouthalen-helchteren.be
www.natuurenbos.be

Molenvijverpark
In dit park in het centrum van Genk kan je wandelen of
heerlijk picknicken in een origineel en verbluffend mooi
kader. Enkele mooie plekjes werden omgetoverd tot
‘Camp Carré’: belevingsvolle picknickplekken die de natuur, ‘slow time’ en sociale contacten centraal zetten. Je
kan er ook een bootje huren en roeien op de vijver!

3

4

Het hele jaar door kan je met een gids op stap
in De Wijers. Kies uit het aanbod in onze activiteitenkalender, reserveer een wijergids op
www.dewijers.be/groepen of kies één van de
educatieve pakketten uit het ruime aanbod
voor scholen en groepen.

De Maten (Slagmolen):
‘Topnatuur in een historisch wijerlandschap’
Deze verborgen parel is één van de oudste natuurreservaten in België. Hier lees je de geschiedenis van De Wijers in het landschap, met een nog authentieke ketting
van aaneengeschakelde vijvers met duinen, heide en
zeldzame planten en dieren.

4

4

Abdijsite Herkenrode

5
5

Bokrijk:
‘Fietsen door het Water’
Het water op ooghoogte zorgt hier voor een unieke natuurbelevenis. Door het uitgestrekte vijverlandschap bereik je het interactieve Openluchtmuseum en één van
de grootste buitenspeeltuinen van het land.

6

6

Met de kinderen op stap?
Koop dan het interactieve doeboek boordevol
spelletjes en weetjes. Ontdek samen met Robbie
Roerdomp de Wijers in vogelvlucht en spaar mee
voor een cool Wijersgadget!
Te koop in de infokantoren toerisme
of op www.dewijers.be

Domein Kiewit:
‘Beestig ravotten in ‘t groen’
Stap over avontuurlijke knuppelpaden en beleef poelen
en vijvers van dichtbij. Ontdek de soms mysterieuze geschiedenis van het domein, bezoek de kinderboerderij
met speeltuin en smul van een picknick aan de vijver.
Putvennestraat 108, Hasselt
www.domeinkiewit.be — www.natuurpuntlimburg.be

7

DeWijers
Land van 1001 vijvers

8

In het hart van Limburg ligt een uniek natuurparadijs met meer dan 1.000 vijvers verborgen:
De Wijers. De talrijke waterplassen vormen een
adembenemend decor voor wandelaars, fietsers
en levensgenieters. De Wijers is een thuishaven
voor zeldzame planten en dieren en combineert
deze topnatuur met statige erfgoedsites en avontuurlijke activiteiten voor jong en oud. Benieuwd?
De onthaalpunten ontvangen
je met open armen en maken je graag wegwijs.
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Kelchterhoef

12

Bezoekerscentrum Greenville
Het oude hoofdgebouw van de Kempische steenkoolmijnen is omgevormd tot een groen bedrijvencomplex.
In het bezoekerscentrum maak je een wandeling doorheen de tijd. Je start bij het mijnverleden en eindigt bij
de toekomst op het vlak van energie en materialen.

Viskwekerij Vandeput
Maak kennis met de rijke geschiedenis van de lokale
viskweek, leer alles over de kweek van zoetwatervissen
en sta oog in oog met de vissen. Afhankelijk van het
seizoen kan je hier ook talrijke vissoorten ’live‘ bewonderen. Tijdens het bedrijfsbezoek maak je ook kennis
met het prachtige natuurgebied waarin de kwekerijen
gelegen zijn.
Boomsteeg 40, 3520 Zonhoven
www.zonhoven.be/toerisme
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Mijnsite De Schacht & ZLDR Luchtfabriek
In 1992 sloot de mijn van Zolder. Vandaag herbeleef je
het mijnverleden op deze prachtige mijnsite. In ZLDR
Luchtfabriek ontdek je hoe men op 800m diepte kon
ademen en werken. Of hoe het voelt om in een oneindige schacht te staan. Combineer je bezoek elke 2e en 4e
woensdag met de sfeervolle multiculturele markt.

Kleen Meulen & Lummensbroek
Dit 7 ha grote vijvergebied in Lummen is een oase van
rust. In de broedeilanden vinden eenden en reigers een
broedplaats. Elke zaterdag treedt de watermolen in werking en geeft de molenaar met veel passie uitleg.
Mangelbeekstraat 56, Lummen
www.natuurpunt.be

C-mine
C-mine is een pareltje van industrieel erfgoed en brengt
je de verhalen van de mijn op een hedendaagse, creatieve en belevingsvolle manier. Wil je weten hoe donker het
echt was in de vroegere steenkoolmijn of de mijnwerkers
aan het werk zien? Ga dan op C-mine expeditie en breng
een levensecht virtueel bezoek aan de mijn van Winterslag.

Actie en plezier

1

De Teut

Thor Park
Aan de oude mijnen van Waterschei ligt vandaag het Thor
Park. Achter de gebouwen wandel je in een uniek landschap van mijnterrils, vijvers en zand. Je kan er picknicken
in een prachtig kader en regelmatig worden er kunstprojecten georganiseerd.

2

Boottocht Albertkanaal
Met een boottocht op het Albertkanaal doorkruis je De
Wijers eens op een andere manier. Rederij Limburgia
biedt verschillende cruise-formules aan.
Scheepvaartkaai 5D, 3500 Hasselt
www.rederijlimburgia.be

Limburg Lavendel
Hier waan je je in de Provence, omringd door paarse lavendelvelden. Bezoek de dierenweide, moestuin, mediterrane tuin en het natuurpark, ontdek hoe lavendelolie
gemaakt wordt of geniet op het terras van de heerlijke
geuren.

7

Emile Van Dorenmuseum
Dit huis van landschap en kunst in villa ‘Le Coin Perdu’
blikt niet enkel terug op het verleden en de landschapsschildertraditie van het station d’artistes Genck (18401940), maar bouwt ook een actuele en hedendaagse werking uit. Regelmatig zijn er nieuwe tentoonstellingen en
worden hedendaagse kunstenaars uitgenodigd om zich te
laten inspireren door het Genkse landschap.

3

8

De Maten

La Biomista
Op de fundamenten van het mijnverleden en de oude
dierentuin van Zwartberg neemt La Biomista je mee
in de unieke visie van kunstenaar Koen Vanmechelen.
Terwijl je in een 24 hectare park de weg vindt door een
openluchtexpositie met tal van zijn (levende) kunstwerken en installaties worden universele maatschappelijke
onderwerpen als diversiteit en mensenrechten tastbaar
en bespreekbaar dankzij de taal van de kunst.

Domein Bovy

Domherenpark en Vallei van de Mangelbeek
Het kasteel Domherenhuis dateert uit 1795 en behoorde oorspronkelijk aan de familie de Villenfagne de Vogelsanck. Vandaag vind je hier de kantoren van Limburgs Landschap vzw. Bij het kasteel hoort een groot
park in Engelse landschapsstijl. Het park is vrij te bezoeken.

9

Pomphuis en Laambroekvijvers
Het voormalige pomphuis van de mijn van Houthalen dateert van 1939. Van hieruit pompte men koelwater uit de
bestaande vijver naar de steenkoolmijn. Na de mijnsluiting geraakte het pomphuis in verval. De installatie bestaat
uit twee aparte gebouwen: het grootste deel staat op de
oever, het kleinere werd geplaatst in de vijver. Een korte
groene wandeling gidst je door de waardevolle omliggende ‘Laambroekvijvers’.
Stationstraat 120, Houthalen-Helchteren.
www.limburgs-landschap.be
www.toerismehouthalen-helchteren.be
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Demerstraat 60, Lummen
www.schulensmeer.be — www.natuurpunt.be

Openluchtzwembad Terlaemen
Een verfrissende duik nodig? Dat kan in het zwembad van
Terlaemen. Met zijn 60 meter lange glijbaan, peuterbad
en grote ligweide is plezier verzekerd.
Kerkstraat 110, 3550 Heusden-Zolder
www.toerisme.heusden-zolder.be

5

Uitkijktoren Wijvenheide
Het prachtig panoramisch zicht vanop de uitkijktoren doet
je beseffen hoeveel vijvers er in De Wijers gelegen zijn.
Zwanenstraat 105, 3520 Zonhoven
www.zonhoven.be/toerisme

Te koop bij toeristische infokantoren
of via www.wandeleninlimburg.be

Platwijers

4

Eikendreef 21, 3530 Houthalen-Helchteren
www.terdolen.be

Wandelbox De Wijers
De mooiste wandelroutes van De Wijers werden gebundeld in een handige box. Meer dan
200 km wandelplezier voor slechts 17 euro.
De apart verkochte Lange Afstandswandeling
gidst je 76 km lang door het land van 1001
vijvers. Te lang? Kies dan voor één van de
dagstappers. De wandelkaart met bijhorende
wandelgids kost 5 euro.

Kasteelbrouwerij Ter Dolen
Een kasteelbrouwerij die op ambachtelijke wijze en met
grote passie ‘Ter Dolen’ brouwt.. Hier proeft de patroon
zijn bier nog dagelijks om de kwaliteit te garanderen. Op
het terras of in het authentieke brouwerijcafé kan je genieten van een ter plaatse gebrouwen biertje en een heerlijk
stukje Ter Dolen-kaas. Elke zaterdag, zondag en feestdagen zijn er om 15 u. rondleidingen.

Off Road Segway Experience
Verken De Wijers, rechtstaand op een segway. Een
begeleider is van begin tot einde bij je. Op een korte
initiatie leer je hoe je het toestel stuurt door naar voren
en achteren te leunen.
Vrunstraat 157, 3550 Heusden-Zolder
www.iventura.be

Henri Decleenestraat 21, Genk
www.emilevandorenmuseum.be

Heempark
Milieu- en natuurcentrum Heempark bestaat uit vijvers
en bossen, maar ook aangelegde tuintjes met groenten
en kruiden. De kinderen kunnen zich uitleven op de
speeltuin of de neerhofdieren bewonderen. Bezoek de
bijenhal of neem deel aan één van de vele activiteiten in
de zomer (zondag).

Dekenstraat 39, 3550 Heusden-Zolder
www.limburgs-landschap.be

Action Park
Beleef een spannende dag op het touwenparcours,
de death ride, het waterparcours, de klimmuur en de
speleobox onder ervaren begeleiding. Of ga de uitdaging
aan op de BMX-piste, het mountainbikeparcours of het
oriëntatieparcours. De oriëntatiekaarten koop je in het
sportcentrum.
Tulpinstraat 42, Hasselt
www.hasselt.be/nl/actionpark

André Dumontlaan 67, 3600 Genk
www.thorpark.be

Marcel Habetslaan 60, Genk
www.labiomista.be
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Schulensmeer:
‘Veelzijdig natuurlijk’
Deze uitgestrekte waterplas is het ideale decor voor
watersporters, hengelaars en wandelaars. De prachtige
graslanden van het omliggende Schulensbroek hebben
een onweerstaanbare aantrekkingskracht op meer dan
250 vogelsoorten.

Park Rooierheide
Bij het klooster van Royerheide hoorde een park dat de
paters Passionisten ontwikkelden en gebruikten als hun
kloostertuin. In 1999 verlieten de paters hun klooster en
werd het park gemeentelijke eigendom. Op een kleine
oppervlakte van 12 ha vind je glanshaverhooiland, vijvers, bos en oude dreven.

Hoogzij 7, 3600 Genk
www.heempark.be

Demerstrand:
‘Knooppunt van sport en natuur’
Binnen of buiten: aan het Demerstrand staat sport centraal. Knooppunt 100 ligt in het hart van Limburg, met
heel wat sportieve activiteiten binnen bereik. Wandel in
de idyllische Dauteweyers, fiets tussen de vijvers of ravot je rot in ‘t groen.
Stationsstraat 27, Diepenbeek
www.diepenbeek.be
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Hengelhoefseweg, 3520 Zonhoven
www.zonhoven.be/toerisme

C-mine 10, 3600 Genk
www.c-mine.be – www.visitgenk.be

Olmenbosstraat 25, 3511 Hasselt
www.limburglavendel.be

Abdijsite Herkenrode:
‘Reflectie van een roemrijk verleden’
Beleef de middeleeuwen in de prachtige, waterrijke omgeving van deze monumentale vrouwenabdij, die mee
aan de basis lag van De Wijers. Laat je inspireren door
de tuin en proef van de abdijproducten.
Herkenrodeabdij 4, Hasselt
www.abdijsiteherkenrode.be — www.natuurenbos.be

5

Park Den Dijk
In het centrum van Zonhoven ligt het idyllische wandelpark Den Dijk. De allerkleinsten houden zeker van het
Lotje Wandelpad, een heksig-leuke wandelzoektocht met
Lotje, met leuke doe- en denkopdrachten.

Patersplein, Diepenbeek
www.diepenbeek.be

Bokrijklaan 1, Genk
www.bokrijk.be

De Holsteen
De Holsteen is de enige vaste polijststeen in Vlaanderen, die gebruikt werd door prehistorische boeren om
hun bijlen te polijsten. Hij ligt in een rijke archeologische zone waar 11.000 jaar geleden ook rendierjagers
kampeerden. Het rendierjagerspad brengt je langs beide locaties. Meer weten? Bezoek de permanente tentoonstelling over het prehistorisch verleden van Zonhoven in het gemeentehuis.

Marktplein, Heusden-Zolder
www.heusden-zolder.be

Dijkbeemdenweg, 3520 Zonhoven
www.zonhoven.be
www.lotje.net/lotje_wandelpad.html

Slagmolenweg 76, Genk
www.visitgenk.be
www.natuurpunt.be/natuurgebied/de-maten

Kluis en kapel van O.-L.-Vrouw van Loreto
In 1673 al liet pelgrim Lambert Hoelen, na een bezoek
aan het bedevaarthuisje van Loreto, een replica bouwen op de Bolderberg. Het werd een belangrijk bedevaartsoord en tot op vandaag woont hier een kluizenaar.
Neem gerust een kijkje in de kapel en bewonder het
panoramisch zicht.

Centrum Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren
www.greenville.be

Molenstraat 68, 3600 Genk
www.visitgenk.be

Op pad met een gids
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Kluisstraat, 3550 Heusden-Zolder
www.heusden-zolder.be

Molenheidestraat 5, 3530 Houthalen-Helchteren
www.toerismehouthalen-helchteren.be

3

Kasteeldomein Meylandt
Het Kasteel Meylandt dateert in zijn huidige vorm uit
1907. Vandaag zetelt hier de Academie voor beeldende
kunsten. Het park is vrij te bezoeken.
Meylandtlaan 20, 3550 Heusden-Zolder
www.heusden-zolder.be

Hengelhoefdreef 6, 3530 Houthalen-Helchteren
www.limburgs-landschap.be
www.vakantieparkhengelhoef.be

Zwanenstraat 105, Zonhoven
www.zonhoven.be/toerisme — www.heidestrand.be
www.natuurenbos.be — www.natuurpunt.be

Spotten maar!

Domein Hengelhoef
Domein Hengelhoef huisvest niet alleen een vakantiepark en Holiday Suites, waar je naar hartenlust kan
zwemmen of zonnebaden, maar ook het gezellige bezoekerscentrum van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw. In en rond dit typisch Kempische vakwerkhuisje beleef je het vroegere leven op de heide. Je kan
er in alle rust iets drinken of meedoen met één van de
leuke (natuur)activiteiten die er regelmatig georganiseerd worden. Een bezoek aan de imkerij, speelbos,
schapenstal of de heide- en insectentuin kan natuurlijk ook! Het is de ideale uitvalsbasis om natuurgebied
Hengelhoef en de nabijgelegen heidegebieden Teut en
Ten Haagdoorn te verkennen.

Cultuurhistorisch erfgoed

6

Ballonvaarten Kelchterhoef
Zin om het lappendeken van honderden vijvers in De
Wijers eens vanuit de lucht te ontdekken? Dat kan met één
van de ballonvluchten die opstijgen vanop Kelchterhoef of
elders in De Wijers.
Kelchterhoefstraat, Houthalen-Helchteren
www.jantimmers.be  —  www.balloonessentials.be
www.ballonvaartlimburg.be  —  www.skaai.be

Kasteel Prinsenhof
Dit waterslot werd in de 13e eeuw gebouwd door de graven van Loon. Nadien (16e eeuw) kwam het in handen
van de prins-bisschoppen van Luik, die er kwamen jagen en rusten. Het park werd aangelegd door prins-bisschop Erard van der Marck. In deze periode kwam keizer Karel er zelfs op bezoek. Na de verwoesting door
Franse soldaten in de 17e eeuw werd het pas in het begin van de 19e eeuw terug opgebouwd. Het park is vrij
toegankelijk.
Prinsenhofweg 21, Hasselt
www.visithasselt.be

Samen sterk
De Wijers is zo mooi dankzij de inzet van heel wat
natuurbeheerders, publieke en private eigenaars.
Zij maken de natuur dagelijks mooier voor mens
en dier.

www.dewijers.be

Bezoekersonthaal

Hondenlosloopzone

Fietsroutes

Zwemmen

Horeca aanwezig

Kindvriendelijk

Hengelen

Cultuurhistorisch
erfgoed

Picknickplek

Wandelroutes

Uitkijkpunt

Watersport

Ontdek ze op:
www.dewijers.be/werken-in-de-wijers.

Domein Kiewit

Schulensmeer

