DeWijers

Alles wat je
altijd wilde weten
over De Wijers
~
12-99 jaar

BEZOEKERSGIDS

~
www.dewijers.be

~
Land van 1001 vijvers —
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Welkom in De Wijers,
land van 1001 vijvers

WijerWeetjes
• Wijer is de oude benaming voor een
viskweekvijver.
• Het symbool van De Wijers is niet voor niets
een roerdomp. Samen met de felgroene
boomkikker en de zeldzame woudaap voelt
deze mysterieuze reigersoort zich hier
helemaal thuis.
• De Wijers is meer dan water alleen. Ontdek
ook de glooiende heide, uitgestrekte bossen
en geheimzinnige moerassen.

Je bent hier op één van de meest waardevolle natuurplekken van
Europa: landschapspark De Wijers. Een adembenemend decor van
meer dan 1.000 vijvers in prachtige beekvalleien, waar honderden
zeldzame dieren en planten zich thuis voelen. Dit schitterende
waterparadijs strekt zich uit over 7 gemeenten in het hart van
Limburg. Goed voor meer dan 2.000 ha vijverlandschap!

www.dewijers.be

VISKWEEK

Het bijzondere lappendeken van vijvers ontstond vooral door het
kweken van vis. Eerst door kloosterlingen, later door commerciële
viskwekers. Ingenieuze systemen van dijken en grachten creëerden
snoeren van aaneengeschakelde vijvers in en langs de beken. Ook
vandaag nog worden heel wat vijvers gebruikt voor de viskweek.
De vijvers en vennen in De Wijers zorgen zo voor een unieke
fauna en flora.
RIJK VERLEDEN

Met de statige Abdijsite Herkenrode, historische parken - zoals
Kelchterhoef, Hengelhoef, Bokrijk, Kiewit en Domein Bovy - en
indrukwekkende kastelen ademt De Wijers geschiedenis. De streek
heeft dan ook heel wat toeristische trekpleisters: van Circuit Zolder
tot Demerstrand en van het Schulensmeer tot het mijnverleden.
Het is die combinatie van water, natuur en cultuur die de streek
zo bijzonder maakt.
ACTIEF BELEVEN

De Wijers is een unieke streek vol leven, betoverende natuur en
inspirerende cultuur. 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.

#dewijers
—
Fietsen door het Water

Laat je onderdompelen in het land van 1001 vijvers …

—
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ontvangen je met open armen. Ze zijn het ideale
vertrekpunt voor je bezoek aan De Wijers. Je vindt
er meer informatie over De Wijers, kan er kaarten
kopen of meteen vertrekken voor een wandel- of
fietstocht. Alle praktische info over de onthaalpunten
vind je op www.dewijers.be
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Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is er het doeboek
De Wijers in Vogelvlucht. Bezoek alle negen onthaalpunten,
ga op avontuur met Robbie Roerdomp en spaar voor een
uniek Wijers-geschenk! Te koop op www.dewijers.be of
bij de toeristische dienst.

Tongeren
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1001 vijvers
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IN DE BUURT
—
• De Teut en Ten Haagdoorn:
glooiende purperen heide
www.natuurenbos.be
www.dewijers.be
• Prehistorische polijststeen - de Holsteen
en het rendierjagerskamp
www.zonhoven.be
• Viskwekerij Vandeput: ontdek hoe een viskweekbedrijf werkt en bewonder de vissen
uit de vijvers. (april-oktober)
www.zonhoven.be/toerisme
ONZE TIP
—
Combineer een klim naar de top van
de uitkijktoren met een bezoekje aan de
vogelkijkhut iets verderop en probeer zoveel
mogelijk watervogels te spotten. Je vindt ze
op de spotterskaarten!

—
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HEIDESTRAND

IN DE BUURT

DEMERSTRAND | Knooppunt 100

—

—

—

Zwanenstraat 105
3520 Zonhoven
www.zonhoven.be/toerisme

• Dauteweyers: spot boomkikkers in dit
prachtige stukje vijvernatuur
www.natuurpunt.be/natuurgebied/diepenbeeksedemervallei-dauteweyers-dorpsbemden

Stationsstraat 27
3590 Diepenbeek
www.diepenbeek.be/diepenbeek-ontdekken

LAPPENDEKEN VAN VIJVERS VOL LEVEN

• De Dijken: de Demer en Caetsbeek vloeien
samen in een romantisch natuurgebiedje.
www.diepenbeek.be

Bovenop de 15 meter hoge uitkijktoren zie je meteen
waarom de viskwekers de ‘architecten van De Wijers’
zijn. Hier geniet je van een adembenemend zicht
op een lappendeken van honderden vijvers. Vanuit
de kijkhutten spot je zeldzame watervogels en
andere dieren. Bezoek zeker de authentieke familiale
viskwekerij en ontdek hoe ze vissen kweken. Bij warm
weer kan je afkoelen in het openluchtzwembad of
zwemvijver van het Heidestrand.
Onthaalpunt Heidestrand biedt:

• Fietsknooppunt: Vanaf fietsknooppunt 100
ontdek je de mooiste plekjes van Limburg
www.diepenbeek.be/fietsknooppunt-diepenbeek
ONZE TIP
—
Op vakantie met de mobilhome? Overnacht
aan het Demerstrand en je bent op een wip
aan speeltuinen en fiets- en wandelpaden
tussen de vijvers.

KNOOPPUNT VAN SPORT EN NATUUR

Binnen of buiten: aan het Demerstrand staat sport
centraal. Letterlijk, want Knooppunt 100 ligt in het
hart van Limburg, met heel wat sportieve activiteiten
binnen fietsbereik. Je kan er wandelen in de idyllische
Dauteweyers, fietsen tussen de vijvers of joggen in ’t
groen. Ook actievere sporters komen aan hun trekken.
Kinderen kunnen lekker ravotten in het speelbos of de
prachtige speeltuin. Moe? Geniet van een lokaal biertje
op het gezellige terras.
Onthaalpunt Demerstrand biedt:

—
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IN DE BUURT
—
• Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende
bijstand: even bezinnen, diep verscholen
tussen bos en vijvers
www.stokrooie.be
• Limburg Lavendel: een stukje Provence
in De Wijers met heerlijk geurende
lavendelvelden
www.limburglavendel.be
• Tuiltermolen: een prachtig stukje erfgoed
aan de Demer.
ONZE TIP
—
Regelmatig vinden op de abdijsite belevingsvolle evenementen plaats, zoals de Sage van de
Eenhoorn en het Toekoerfestival. De moeite!

ABDIJSITE HERKENRODE

—

Herkenrodeabdij 4
3511 Hasselt
www.abdijsiteherkenrode.be

• Openluchtzwembad Terlaemen:
gezellig zwemmen in een groene omgeving
www.facebook.com/openluchtzwembad.
terlaemen

REFLECTIE VAN EEN ROEMRIJK VERLEDEN

• Vallei van de Mangelbeek: Wandel door
moerasgebied en beschermd vogel- en
natuurreservaat tot aan het roze Kasteel
Meylandt
www.limburgs-landschap.be

Abdijsite Herkenrode neemt je 800 jaar mee terug in
de tijd. Beleef de middeleeuwse geschiedenis in de
prachtige waterrijke omgeving van deze monumentale
vrouwenabdij, die mee aan de basis lag van De Wijers.
Kom tot rust in de Kruiden- en Inspiratietuin en proef
van de karaktervolle abdijproducten.

Onthaalpunt Abdijsite Herkenrode biedt:

—
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IN DE BUURT

—

• Park Domherenhuis:
Engels park bij een kasteel uit 1795
www.limburgs-landschap.be
ONZE TIP
—
De blauwe wandelroute gidst je langs de
mooiste plekjes van Bolderberg. Hij start aan
Domein Bovy. Neem zeker even de tijd om
van het uitzicht te genieten aan de Kluis.

BOLDERBERG

—

Galgeneinde 22
3550 Heusden-Zolder
www.heusden-zolder.be
DE WIJERS IN ’T KLEIN

Via een panoramische route door het water kom je
Bolderberg binnen. 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 het kasteel en de vijvers van
Terlaemen en kom even tot rust aan de Kluis. Meer
fan van sport en snelle actie? Mis dan zeker Circuit
Zolder niet.

Onthaalpunt Bolderberg biedt:

—
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IN DE BUURT
—
• Stiemervallei: volg de Stiemerbeek en ontdek
een onbekend stukje Genk
www.visitgenk.be
• Thorpark: ontdek het mijnverleden van Genk
en maak een uitstap naar Nationaal Park
Hoge Kempen
www.thorpark.be
• Emile Van Dorenmuseum: ontdek De Maten
door de ogen van de landschapsschilders van
het 'Station d'artistes de Genck' (1840-1940)
www.emilevandorenmuseum.be
ONZE TIP
—
De authentieke vijvers van De Maten zijn een
echte hotspot voor natuurliefhebbers. Vlij je
neer op een rustig plekje, neem je verrekijker
en spotterskaarten mee en neem de tijd!
Elke maand neemt een gids van Natuurpunt
je mee op pad in het gebied.

—
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DE MATEN | Slagmolen

IN DE BUURT

—

—

Slagmolenweg 76
3600 Genk
www.visitgenk.be
www.natuurpunt.be/natuurgebied/de-maten

• Hengelhoef: ontdek het gezellige bezoekerscentrum van Limburgs Landschap
www.limburgs-landschap.be

TOPNATUUR IN EEN HISTORISCH
WIJERLANDSCHAP

Deze verborgen parel is één van de oudste natuurgebieden in België. Hier lees je de geschiedenis van
De Wijers in het landschap, met een nog authentieke
ketting van aaneengeschakelde vijvers. Verken te voet
het ongerepte vijverlandschap met duinen, heide en
zeldzame planten en dieren. Hou zeker ook even halt
bij de originele slagmolen op de Stiemerbeek uit 1523.
Onthaalpunt De Maten biedt:

• Wild- en wandelpark Molenheide: wandel
over de duinen en misschien kom je wel
leuke dieren tegen
www.toerismehouthalen-helchteren.be
• Laambroekvijvers: laat je verrassen door
een stukje mijnnostalgie in een uniek vijverlandschap
www.limburgs-landschap.be
ONZE TIP
—
Bestel een picknickmand bij Toerisme
Houthalen-Helchteren en vlij je neer op het
picknickeiland op de abdijvijver. Genieten!

KELCHTERHOEF

—

Kelchterhoefstraat z/n
3530 Houthalen-Helchteren
www.toerismehouthalen-helchteren.be
AVONTUUR OP HET WATER

Via eeuwenoude, in het bos verscholen hoeves kom je
aan de avontuurlijke vijvers in Kelchterhoef. Wandel
over het water, plets met je voeten in het water over de
hangbrug en klauter in kronkelige klimbomen. ’s Zomers
neem je een verfrissende duik in de gigantische natuurlijke zwemvijver. Kajak, surf, zeil of sup in deze prachtige
omgeving. Nog meer avontuur? Test je hoogtevrees
op het touwenparcours of zwier naar beneden met een
zipline. Nestel je nadien met je picknick op het picknickeiland tussen het riet en kom helemaal tot rust.
Onthaalpunt Kelchterhoef biedt:

—
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IN DE BUURT
—
• Arboretum: een must voor elke tuinliefhebber, dit ‘museum’ voor bomen en struiken
www.bokrijk.be
• Het Wik: een uniek stukje beschermde
natuur. Elke 2e zondag van de maand neemt
Natuurpunt je mee in het gebied.
www.natuurpunt.be
• Boottocht op het Albertkanaal
www.rederijlimburgia.be

ONZE TIP
—
Domein Kiewit en Bokrijk liggen op wandelafstand van elkaar. Met de oranje route
(vertrek in Domein Kiewit) combineer je
het beste van beide!

—
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BOKRIJK

IN DE BUURT

KIEWIT

—

—

—

Bokrijklaan 1
3600 Genk
www.bokrijk.be

• Platwijers: vertrek aan de Paalsteen en ontdek prachtige uitgestrekte vijvers vol leven.
www.wandeleninlimburg.be
www.natuurenbos.be

Putvennestraat 108
3500 Hasselt
www.domeinkiewit.be

FIETSEN DOOR HET WATER

Terecht verkozen tot één van ’s werelds mooiste
plekjes: Fietsen door het Water. Het water op ooghoogte zorgt voor een unieke natuurbelevenis.
Door het uitgestrekte vijverlandschap bereik je één
van de grootste buitenspeeltuinen van het land. In het
interactieve Openluchtmuseum laat je je onderdompelen in vakmanschap, bekijk je demonstraties, leef je
je uit in de Speelschuur of steek je zelf de handen uit
de mouwen tijdens boeiende ateliers.
Onthaalpunt Bokrijk biedt:

• Kasteel Prinsenhof: dwaal rond in het park
rond dit waterslot uit de 13e eeuw van de
graven van Loon.
www.visithasselt.be
• Tuikabelbrug: vergaap je aan de schepen op
het Albertkanaal vanop deze bijzondere brug
www.visithasselt.be
ONZE TIP
—
Zin in een spannende familiespeurtocht? Los
dan het mysterie van Kiewit op. Vertrek aan
de rode brievenbus op het domein.

BEESTIG RAVOTTEN IN ‘T GROEN

Rondom het statige heren- en koetshuis wandel
je over avontuurlijke plankenpaden op en langs
de vijvers en ontdek je de boeiende, soms
mysterieuze geschiedenis van het domein. Bezoek
de kinderboerderij, ravot in de speeltuin of smul van
een picknick aan het water. Domein Kiewit staat voor
plezier met het hele gezin!

Onthaalpunt Kiewit biedt:

—
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TOPPERS
IN ELK SEIZOEN
Post jouw toppers
op instagram met
#dewijers

IN DE BUURT
—
• Kleen Meulen: een aaneenschakeling
van prachtige vijvers bij een authentieke
watermolen
www.natuurpunt.be
• Natuurgebied Thiewinkel: een verborgen
pareltje met vijvers, dreven en idyllische
paadjes
www.limburgs-landschap.be
• Domein van de Duizendjarige Eik:
een prachtig domein met een eeuwenoude
eik, zijn zoon en kleinzoon.
www.lummen.be
ONZE TIP
—
Huur in het bezoekerscentrum een sup of
kajak en ontdek het Schulensmeer vanop
het water!

—
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OP PAD MET EEN GIDS

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

SCHULENSMEER

—

Demerstraat 60
3560 Lummen
www.schulensmeer.be – www.natuurpunt.be/
natuurgebied/schulensmeer-en-schulensbroek
VEELZIJDIG NATUURLIJK

Waai zalig uit aan het Schulensmeer, één van de
grootste meren in België. Deze uitgestrekte waterplas
is het ideale decor voor watersporters, hengelaars
en wandelaars maar ook de thuis van meer dan
250 vogelsoorten. De prachtige graslanden van het
omliggende Schulensbroek hebben niet alleen een
onweerstaanbare aantrekkingskracht op weide- en
watervogels, maar ook op wandelaars die genieten
van eindeloze rust en natuurpracht.

LENTE

ZOMER

—

—

Ontluikende lente met kikkerconcerten en
paringsdansen op het water in De Maten.

Glooiende heuvels bedekt met een tapijt van
purperen heide in De Teut en Ten Haagdoorn.

HERFST

WINTER

—

—

Kleurenfestival van herfstbladeren, kastanjes rapen en acrobatische
eekhoorns in de bossen van Bolderberg of Kelchterhoef.

Duizenden trekvogels overwinteren of rusten
aan het stille water van het Schulensmeer.

Onthaalpunt Schulensmeer biedt:

—
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—
Kelchterhoef, Houthalen-Helchteren

—
Dauteweyers, Diepenbeek

WANDELEN IN DE WIJERS
Een korte staptocht voor het hele gezin of een meerdaagse
langeafstandswandeling waarmee je de hele streek doorkruist?
Het kan allemaal in De Wijers. Kies op www.dewijers.be of
www.wandeleninlimburg.be je favoriete wandelroute. Filter op
afstand, kindvriendelijkheid of landschap, download je favoriete
route of bestel de wandelkaart online en ga op stap.
—
De Teut, Zonhoven

STREEKKAART
HONDENLOSLOOPZONES

—
Zones waar je viervoeter vrij mag
spelen vind je hier:
• Teut – Ten Haagdoorn:
Donderslagseweg, Zonhoven
• Kelchterhoef, Binnenvaartstraat &
Kelchterhoefstraat, Houthalen
• Hengelhoef:
Hengelhoefdreef 1, Houthalen

STARTPLAATSEN VAN DE WANDELROUTES:
HASSELT

Abdijsite Herkenrode: Herkenrodeabdij 4
Bokrijk – Kiewit: Putvennestraat 108
Platwijers – Wijvenheide: Paalsteenstraat/Langvennestraat
ZONHOVEN

De Teut: Hengelhoefseweg 9 of Donderslagseweg
Platwijers – Wijvenheide: Zwanenstraat 105
HEUSDEN-ZOLDER

• Abdijsite Herkenrode:
Herkenrodeabdij 4, Hasselt

Bolderberg – Viversel: Galgeneinde 22

• Domein Kiewit:
Putvennestraat 108, Hasselt

Greenspot Schulensbroek: Demerstraat 60

• Demerstrand:
Stationsstraat 27, Diepenbeek
• Domein Bovy:
Galgeneinde 22, Heusden-Zolder
• Kasteeel Meylandt:
Meylandtlaan 20, Heusden-Zolder

Alle wandelroutes en startplaatsen in
De Wijers in één oogopslag op kaart.
Kies jouw favoriete route of combineer
routes tot een lange trektocht en ga
meteen op pad.
DIERENPLEZIER OP JE TOCHT?

—
Met de 6 kleurrijke spotterskaarten
herken je elk beestje dat je pad kruist én
weet je waar en hoe je ze kan vinden.

WANDELBOX

Handige box met detailkaarten van
de mooiste wandelgebieden, voorzien
van extra tips en weetjes over de streek.

LUMMEN
GENK

ROLSTOELTOEGANKELIJKE
PADEN

De Maten: Slagmolenweg 76
Bokrijk – Kiewit: Craenevenne z/n

—
• Schulensbroek

DIEPENBEEK

• Bokrijk-Kiewit

Dauteweyers – Demerstrand: Stationsstraat 27
De Maten: Havenlaan

LANGE AFSTANDSWANDELING

Deze meerdaagse wandelroute van
ca. 80 km laat je de mooiste plekjes in
De Wijers zien. Of kies voor één van
de dagstappers van zo’n 25 km. Een
handig boekje gidst je langs de leukste
bezienswaardigheden en activiteiten.

• Dautewyers (De Visserij)

HOUTHALEN-HELCHTEREN

—
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Plan je wandeling:
www.wandeleninlimburg.be

Kelchterhoef – Ten Haagdoorn: Kelchterhoefstraat 7
Hengelhoef – Ten Haagdoorn: Hengelhoefdreef 1

• Houthalen-Helchteren
www.toerismehouthalen-helchteren.be/
toegankelijke-wandelroutes

—
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FIETSEN LANGS ÉN
DOOR HET WATER
Op de fiets beleef je De Wijers ten volle: je fietst tussen honderden
vijvers en zelfs door het water. Een unieke belevenis! Met de app
‘Fietsrijk Limburg’ kies je uit verschillende themaroutes.
Alles over fietsen in De Wijers én het gerenommeerde Limburgse
fietsroutenetwerk vind je op www.visitlimburg.be/nl/fietsen

—
Fietsen door het Water, Genk

FIETSKAART
—

Liever wat meer spanning? Kies dan voor één van
de avontuurlijke mountainbikeroutes.

Vijf themalussen op het Limburgse fietsroutenetwerk
tonen je het prachtige waterlandschap van De Wijers.
Ze variëren tussen 28 en 40 km. www.dewijers.be

MOUNTAINBIKEROUTE HEIDEROUTE

Groene lus ± 9,5 km – 99% off-road
Camping Holsteenbron, Hengelhoefseweg 9, Zonhoven
VERBINDINGSTRAJECT NAAR HEUSDEN-ZOLDER

—
De Teut, Zonhoven

Rood ± 5,5 km – 59% off-road
Teutseweg, Zonhoven
Blauwe lus ± 18,5 km – 71% off-road
Camping Holsteenbron, Hengelhoefseweg 9, Zonhoven

PAARDRIJDEN IN DE WIJERS
—

In Kelchterhoef kan je met je paard vertrekken voor een
route over de purperen heide. Een aanrader in augustus.
Je vertrekt aan knooppunt 72, meer info vind je op
www.visitlimburg.be/nl/ruiterkaart

MOUNTAINBIKEROUTE MEYLANDT

Blauwe lus ± 20 km – 60% off-road
Dorpsstraat 12, Heusden-Zolder

Geen zin om zelf met fietsen te sleuren?
Huur ze ter plaatse in één van de vele
verhuurpunten. Je vindt ze op
www.visitlimburg.be/nl/fietsverhuurpunten
of www.fietsparadijslimburg.be
—
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Groene lus ± 25,5 km – 58% off-road
Cycling center, Terlaemen 30, Heusden-Zolder
MOUNTAINBIKEROUTE DE HOGE KEMPEN

Rode lus ± 43 km – 71% off-road
SportinGenk Park, E. Van Dorenlaan 144, Genk
Domein ‘Kattevennen’, Kattevennen, Genk
—
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ACTIEF GENIETEN
De Wijers: da’s niet alleen wandelen of fietsen. Ook échte durvers
komen hier aan hun trekken. Een overzicht van alle activiteiten in
De Wijers vind je op de gratis ontdekkingskaart of op www.dewijers.be
TE WATER
• Vissen kan op verschillende locaties, zoals
Hengelhoef, Kelchterhoef, Bolderberg, Bokrijk,
De Pomperik of het Schulensmeer.
• Kajakken, zeilen, surfen, roeien en suppen
op het Schulensmeer (www.schulensmeer.be)
of de Plas in Kelchterhoef (www.waclimburg.be)
• Natuurlijk zwemmeer in de Plas (www.toerisme
houthalen-helchteren.be) in Kelchterhoef of
Recreatieoord Heidestrand (www.heidestrand.be)
• Openluchtzwembad in Terlaemen
(www.heusden-zolder.be) of Recreatieoord
Heidestrand

TE LAND
• Avontuurlijk klimparcours en zipline in Kelchterhoef
(www.waclimburg.be)
• Paintball en outdoor lasergame in Kelchterhoef
(www.paintballarena.be)
• Action park met deathride, BMX-parcours, speleobox…
in Kiewit (www.hasselt.be/nl/actionpark)
• Off road Segway Experience door De Wijers in Heusden-Zolder
(www.iventura.be)

—
Wijvenheide, Zonhoven

• Boottocht op het Albertkanaal vanuit Hasselt
(www.rederijlimburgia.be)

IN DE LUCHT
• 1001 vijvers vanuit een luchtballon
in Kelchterhoef (www.jantimmers.be)

• Bezoek een authentieke viskwekerij
(www.viskwekerijvandeput.be)

• Panoramisch zicht vanop de uitkijktoren
in Wijvenheide (www.zonhoven.be)

—
Kelchterhoef, Houthalen-Helchteren

• BMX-parcours en fietsen op Circuit Zolder
www.bmxzolder.be – www.circuit-zolder.be
• Natuurlijk avonturenparcours in Bokrijk (www.bokrijk.be)
• Natuurspeeltuin in Kelchterhoef, Demerstrand, Domein Bovy
en Domein Kiewit

—
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—
Kelchterhoef, Houthalen-Helchteren

—
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DUIK IN HET
VERLEDEN

—
Kluis O.-L.-V. van Loreto,
Heusden-Zolder

—
Kasteelbrouwerij Ter Dolen,
Houthalen-Helchteren

VOGELS SPOTTEN

CULTUREEL ERFGOED IN DE WIJERS
• Living History in het Openluchtmuseum Bokrijk
(www.bokrijk.be)

• Prehistorische rendierjagers achterna aan de Holsteen
(www.zonhoven.be)
• Watermolens in werking: Kleen Meulen
(www.lummen.be) of Slagmolen (www.visitgenk.be)

• Beleef het kloosterleven in Abdijsite Herkenrode
(www.abdijsiteherkenrode.be)

COÖRDINATEN VOGELSPOTPLEKKEN
—

• Ontdek het mijnverleden in Genk
(www.c-mine.be - www.thorpark.be),
Houthalen-Helchteren (www.greenville.be)
en Heusden-Zolder (www.heusden-zolder.be)

Grote vijver Wijvenheide, Zonhoven: N 50 59 0.6, E 5 18 57.9
Wijvenheide – Zonhoven: N 50 58 55.2, E 5191.8
Mosselweg – Zonhoven: N 50 58 42.1, E 5 19 29.3
Camping Heidestrand – Zonhoven: N 50 59 19.6, E 5 18 50.8
Ballewijers – Zonhoven: N 50 59 12, E 5 23 45.4
Uitkijktoren Wijvenheide: N 50 59 8.8, E 519 10.7
Grote Platwijer – Hasselt: N 50 57 55. 3, E 5 20 17.2
Domein Kiewit – Hasselt: N 50 57 53.5, E 5 22 43
Herkenrode – Hasselt: N 50 57 40.5, E 5 16 9.6
Het Wik – Genk: N 50 58 16.3, E 5 24 59.3
Bokrijk – Genk: N 50 57 45.7, E 5 23 34
Bokrijk – Genk: N 50 57 34.7, E 5 23 41.9
De Maten – Genk: N 50 56 23.3, E 5 26 06.78
baardmannetje
Kleen Meulen – Lummen: N 50 58 33.3, E 5 10 59
Schulensmeer – Lummen: N 50 57 47.2, E 5 8 47.7

woudaap

• Bezoek Kasteelbrouwerij Ter Dolen of probeer te
ontsnappen uit de Escape room (www.terdolen.be)
• Vergaap je aan Kasteel Meylandt,
Kasteel Vogelsanck of Kasteel Terlaemen
(niet toegankelijk, www.heusden-zolder.be)

blauwe reiger
vlnr: Abdijsite Herkenrode, Hasselt – Bokrijk, Genk –
Schachtbokken, Houthalen-Helchteren

—
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De Wijers is de ideale plek om de meest zeldzame vogels
te spotten. Om ze niet te storen vind je in het gebied tal
van kijkhutten en uitkijkpunten.

roerdomp

• Even bezinnen aan de Kluis van Bolderberg
(www.heusden-zolder.be)
• Kempische hoeves in Kelchterhoef, Hengelhoef
of Domein Bovy

—
Abdijsite Herkenrode, Hasselt

—
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—
IJsvogel

SAMEN STERK
Dit mooie land van 1001 vijvers komt er niet
vanzelf. Er wordt dagelijks hard gewerkt om
de natuur beter te maken, voor mens én dier.
De Wijers verzamelt dan ook maar liefst twintig
partners die zich engageren om samen te werken
aan het onderhouden en verbeteren van de natuur
en het landschap in De Wijers.

—
Wijvenheide, Zonhoven, Agentschap voor Natuur en Bos

• Provincie Limburg ~ www.limburg.be
• Vlaamse Landmaatschappij ~ www.vlm.be
• Departement Omgeving ~ www.omgevingvlaanderen.be
• Regionaal Landschap Lage Kempen ~ www.rllk.be
• Toerisme Limburg ~ www.toerismelimburg.be
• Bokrijk ~ www.bokrijk.be
• Vlaamse milieumaatschappij ~ www.vmm.be
• Boerenbond ~ www.boerenbond.be
• European Landowners’ Organization ~
www.europeanlandowners.org
GEMEENTEN DE WIJERS:

• Stad Hasselt ~ www.visithasselt.be
• Stad Genk ~ www.visitgenk.be
• Gemeente Lummen ~ www.lummen.be
• Gemeente Diepenbeek ~ www.diepenbeek.be
• Gemeente Zonhoven ~ www.zonhoven.be
• Gemeente Houthalen-Helchteren ~
www.houthalen-helchteren.be
• Gemeente Heusden-Zolder ~ www.heusden-zolder.be

—
22

—
Platwijers, Hasselt, Agentschap voor Natuur en Bos

NATUURBEHEERDERS

• Agentschap voor Natuur en Bos
beheert natuurgebieden Kelchterhoef,
Ten Haagdoorn, De Teut, Wijvenheide,
Platwijers, Galgenberg, Geelberg,
Mangelbeekvallei en Herkenrode.
~ www.natuurenbos.be
• Limburgs Landschap vzw
beheert natuurgebieden Ballewijers,
Bolderberg, Breelaarheide, Caetsweyers,
Hengelhoef, Kolveren, Laambroeken,
Thiewinkel en Zwarte Berg
~ www.limburgs-landschap.be

—
Thiewinkel, Lummen, Limburgs Landschap vzw

• Natuurpunt vzw
beheert natuurgebieden Genebos,
Doolbos, Wijvenheide, Kiewit,
De Maten, Het Wik, Dauteweyers,
Dorpsbemden, Het Klotbroek,
Schulensbroek, Stiemerbeekvallei
~ www.natuurpunt.be
—
Dauteweyers, Diepenbeek, Natuurpunt vzw

—
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—
Met dank aan alle partners van De Wijers

EEN UITGAVE VAN DE WIJERS

—
Coördinatie en redactie: An Bloemen, Regionaal Landschap Lage Kempen vzw
Vormgeving en illustraties: studio tinne luyten © 2020 – www.tinneluyten.be
Drukwerk: Drukkerij Impressa
Cover: Koen De Langhe, De Teut, Zonhoven
Verantwoordelijke uitgever: Regionaal Landschap Lage Kempen vzw,
Bert Lambrechts, Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren.
D/2020/10.676/4
Deze bezoekers- en doegids, editie 2020 werd met de grootste zorg samengesteld.
Wijzigingen zijn echter altijd mogelijk. De uitgever is niet verantwoordelijk voor fouten of wijzigingen.
Bezoek altijd de website www.dewijers.be of die van de aanbieder voor de meest recente informatie.
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar worden gemaakt, zonder
voorafgaandelijke schriftelijk toestemming van de uitgever, Regionaal Landschap Lage Kempen vzw.
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Fotografie: Monique Abrahams, Florian Andronache, An Bloemen, Geert Bollen,
Luc Daelemans, Maurice Dekens, Ilse Ideler, Inge Delee, Floor Devriendt, An De Wilde,
Dreamstime, Koen De Langhe, Inge Delee, Florif, Fotoclub De Eik, Joep Fourneau,
Tom Frederix, Freepik, Doria Gasia, Dirk-Jan Kraan, Limburgs Landschap, Kevin Matthijs,
Peter Mulligan, Nutmeg, Razzi, Nele Reumers, Robin Reynders – Provincie Limburg,
Tina Sauwens (www.solivagant.be), Marcel Smeers, Andreas Trepte, Kris Van De Sande,
Frans Van Bauwel, Tine Verheyden, Toerisme Diepenbeek, Toerisme Houthalen-Helchteren,
Tom Frederix, Regionaal Landschap Lage Kempen, Toerisme Limburg, WAC

—
Dauteweyers, Diepenbeek

—
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DE WIJERS TOP TIEN ~ MUST-DO’S IN #DEWIJERS
Ontdek nog veel meer hotspots - de mooiste plekjes - in De Wijers
op www.dewijers.be

1

Fiets door het water, duik
in het verleden en maak
het echt mee in Bokrijk

2
3

5

Beklim de uitkijktoren
aan Wijvenheide

Kom tot rust aan de
Kluis en geniet van het
panorama in Bolderberg

4

6
7
8

Wandel en picknick
op het water
in Kelchterhoef

Bezoek een
authentieke viskwekerij
in Zonhoven

Ga kajakken of zeilen
op het Schulensmeer
of in Kelchterhoef

Geniet van een ongerept
vijverlandschap in De Maten

9
10

Dompel je onder in
de geschiedenis van
Abdijsite Herkenrode

Onderzoek het
Mysterie van Kiewit

Ravot je rot in
de speeltuin op
het Demerstrand

