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

Ontdek het volledige
programma op
de nieuwe website:

Laat je
onderdompelen
in het land van
1001 vijvers
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 zeldzaam zijn geworden. Zonder De Wijers zouden
bijvoorbeeld de mysterieuze roerdomp en het felgroene
boomkikkertje al uitgestorven zijn in Vlaanderen.
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 abdijen van Herkenrode en Averbode, toen de kloosterlingen 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,
Domein Bovy of Kelchterhoef … En dat allemaal in het hart van het
economische leven in Limburg! Limburg is één prachtige groene
provincie met veel natuur en met een aantal afzonderlijke gebieden
met specifieke kenmerken, zoals De Wijers.
Kom op zondag 30 september 2018 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 en dompelen je volledig onder in het land
van 1001 vijvers.
Veel plezier!
Ludwig Vandenhove
gedeputeerde van
Leefmilieu en Natuur
voorzitter vzw
Regionaal Landschap
Lage Kempen (RLLK)
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#dewijers
1.
Plan je bezoek aan De Wijers
op onze nieuwe website!
Je vindt er oneindig veel
doe-tips en praktische info
over De Wijers. Kom meer
te weten over onze 8
onthaalpunten en wat je
er allemaal kan beleven!
Leuk plekje ontdekt?
Met de hashtag #dewijers op
instagram verschijnt jouw foto
meteen op www.dewijers.be

Legende
2.

Horeca
Kindvriendelijk
Rolstoelvriendelijk

Zonhoven

Hasselt

1. Heidestrand

2. Abdijsite Herkenrode & Tuiltermolen

		
		
		
		
		
		
		

Camping en recreatiedomein Heidestrand
& Parking uitkijktoren
Zwanenstraat 105
3520 Zonhoven
011 81 04 82
www.zonhoven.be
www.natuurenbos.be

Maak kennis met de architecten van de Wijers op Camping
Heidestrand. De hele dag door beleef je er De Wijers in al
haar glorie.
Doorlopend van 10 u tot 17 uur
• Loop met de doorzichtige aquaballs over het water –
zonder nat te worden! (vanaf 12 u)
• Aqua Diving Hasselt leert je duiken met flessen in een
duiktank met vissen (10 - 12 u / 13 - 17 u)
• Ontdek het verborgen leven van de kevers, slakken,
juffers en spinnen in hun onderwaterwereld.
• Proef De Wijers: Laat je verwennen met lekkere
Wijerhapjes en ontdek hoe lekker zoetwatervis
kan zijn (12 - 17 u)
• Stel al je vragen over de natuur aan de infostand van het
Agentschap voor Natuur en Bos (vanaf 13 u)
• Overwin je hoogtevrees en klim in een boom
onder begeleiding (vanaf 13 u)
• Avontuurlijke activiteiten voor kinderen (vanaf 13 u)
• Bezoek de Klikklakslak en ontvang een leuke herinnering
aan je dag! (vanaf 13 u)
• Test jouw aanleg voor surfen op het droge met de
surfsimulator met aanpasbare moeilijkheidsgraad
(vanaf 12 u)
• Bootjevaren op de plas met leuke peddelbootjes

Wandelingen
• 10 u + 14 u: Op stap met de boswachter of wijergids
(inschrijven niet nodig)
• 14.30 u + 16 u: Achter de schermen van de viskwekerij
Viskweker Anton Bijnens neemt je mee achter de
schermen en vertelt vol enthousiasme over het leven
als viskweker. Vooraf inschrijven via 011 81 04 82
of toerisme@zonhoven.be!

		
		
		
		

Abdijsite Herkenrode
Herkenrodeabdij 4
3511 Hasselt
011 23 96 70
www.abdijsiteherkenrode.be

		
		
		
		
		

Tuiltermolen
Zolderse Kiezel 220
3511 Hasselt
0473 95 72 91
www.herkenrode.be

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
aan dit historisch pareltje heel wat beleven.
Doorlopend van 10 tot 18 uur
• Waterspelletjes: De allerkleinsten kunnen eendjes
vissen, met het waterpistool schieten, zelf een bootje
knutselen, enz.
• Actief natuurbeheer: Ontdek hoe de Herkenrodeboer
de natuur beheert op een domein als Herkenrode:
met de hond of machine?
• De zeldzame grote modderkruiper leeft in Herkenrode.
De boswachter vertelt je wat er zo speciaal is aan deze
vis en waar hij op Abdijsite Herkenrode voorkomt.
• In de opengestelde abdijmolen vertellen de vrijwilligers
van Molenzorg Zuid-Limburg over het herstel
van het molenwerk.
• Ontdek De Wijers tijdens de tentoonstelling
in de Tuiltermolen
• Oude volksspelen in en rond de Tuiltermolen
• Verkoop van brood uit de authentieke houtoven
• Hapjes en drankjes van de lokale bieren
en streekproducten

Wandelingen
• 14 u + 16 u: Wandeling met gids langs de vistrap
(inschrijven niet nodig)
• Rondleidingen in het kloosterpark, over de landbouw, ...

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

Vlakbij Herkenrode waan je je in de Provence bij Limburg
Lavendel. Het is er heerlijk vertoeven in de mooi
aangelegde tuinen met gezellig terras.

Kan jij mij
spotten?

Doorlopend van 10 tot 17 uur
• Tentoonstelling ‘kunst op de lavendelhoeve’
• Doorlopend gezellige sfeer op het overdekte terras
met troubadoursmuziek en piano
• Verkoops- en demonstratiestandjes
• Demonstratie van het lavendeldistillatieproces
• Kinderanimatie met oa. springkasteel
• Dierenweide, kikkerpoel, vleermuizengrot…
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Heidestrand
Zwanenstraat 105, Zonhoven

6.

Vliegveld Aero Kiewit
Luchtvaartstraat 100, Hasselt

11. Eversel-Ubbersel
Butastraat 20/2, Heusden-Zolder

2.

Abdijsite Herkenrode
Herkenrodeabdij 4, Hasselt

7.

Prinsenvijver
Overdemerstraat, Hasselt

12. De Maten Diepenbeek
Havenlaan, Diepenbeek

3.

Limburg Lavendel
Olmenbosstraat 25, Hasselt

8.

De Plas Kelchterhoef
Binnenvaartstraat, Houthalen-Helchteren

13. Bokrijk
Herkenrodeplein 5, Genk

4.

Groene Delle
Einde Kanaalstraat, Hasselt

9.

Domein Bovy
Galgeneinde 22, Heusden-Zolder

14. Schulensmeer
Demerstraat 60, Lummen

5.

Domein Kiewit
Putvennestraat 108, Hasselt

10. Visvijver Bolderberg
Vrunstraat 155, Heusden-Zolder

Kom met de fiets!
Volg de Limburgse fietsknooppunten
(www.toerismelimburg.be/nl/fietsen)
naar jouw favoriete plekje op de
Dag van De Wijers.
Zo beleef je het land van 1001 vijvers
ten volle! Op sommige plaatsen
word je zelfs beloond als je met
de fiets komt …

8.

6.
5.
13.
12.

0.

Locatie

Onthaalpunt De Wijers
Hier start het hele jaar door
jouw bezoek aan De Wijers.

Hasselt
4. Groene Delle

6. Vliegveld Aero Kiewit

		
		
		
		
		

		
		
		
		
		

Ontdek het mooie, maar bedreigde natuurgebied Groene
Delle aan de rand van Hasselt. Een gids neemt je mee op
pad door de natuur, die normaal gezien niet toegankelijk is.
14 u: Wandeling met gids
Verzamelen aan het einde van de Kanaalstraat
in Stokrooie.

5. Domein Kiewit
		
		
		
		
		
		

Domein Kiewit
Putvennestraat 108
3500 Hasselt
011 24 60 20
www.domeinkiewit.be
www.wildinvlaanderen.be

Wild in de Wijers
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. Tijdens de Dag
van De Wijers gaat Domein Kiewit ‘into the wild’ – een
heel weekend lang!
Doorlopend op zondag vanaf 14 u
• Laat je schminken als een vos of vleermuis
• Grote familie doe- en zoektocht: kom alles te weten
over het verborgen leven van zoogdieren en de
uitdagingen om er in ons volgebouwde Vlaanderen mee
samen te leven. Doe mee en win een van de vele prijzen!
Versla de eekhoorn bij het klimmen, spring
als een ree en voer nog veel meer opdrachten uit.
Ondertussen steek je heel wat op over Wijerdieren.
• Bekom van alle avonturen op het gezellige terras
en leef je uit in de speeltuin

Wandelingen
• Zaterdag vanaf 13 u: Geocacheroute
Ontdek op eigen tempo al geocachend het leven van de
otter. Zal deze grote wateracrobaat binnenkort ook in
De Wijers wonen?
• Zaterdag 20 u: (Vleer)muizenwandeling
We speuren naar de kleinste zoogdieren op de
(vleer)muizenwandeling. Misschien spotten we wel
de watervleermuis! Inschrijven op
www.natuurpunt.be/activiteiten
• Zondag 9 u: Everzwijnenwandeling
Everzwijnen zijn niet meer weg te denken uit het land van
1001 vijvers. De gids vertelt je de voor- en nadelen van de
wilde wijerzwijnen. Sporen gaan we sowieso vinden!
Inschrijven op www.natuurpunt.be/activiteiten

Vliegveld Aero Kiewit
Luchtvaartstraat 100
3511 Hasselt
0477 97 04 43
www.aero-kiewit.be

Het oudste vliegveld van België zet op de Dag van
De Wijers haar deuren open! Kom genieten van de
opstijgende en landende vliegtuigen vanop het gezellige
terras of doe mee met de zoektocht en win een luchtdoop!
Doorlopend tussen 10 u en 15.30 u
Wandelzoektocht met wedstrijd
Doe mee aan de wandelzoektocht doorheen het
Wijeronthaalpunt Bokrijk-Kiewit. 5 km lang ontdek je
boeiende weetjes en voer je spannende wateropdrachten
uit. De beste speurneuzen maken kans op een luchtdoop!
De prijsuitreiking is om 16 u.

7. Prinsenvijver
		
		
		
		

Prinsenvijver
Overdemerstraat
3500 Hasselt (Kuringen)
0499 58 57 20

Start to fish van 9 tot 11.30 uur
Hield jij al ooit een vis in je handen? Ken je het verschil
tussen een karper, zeelt, baars of een winde? Zou je het
spannend vinden om zelf eens te vissen? Tijdens deze
visvoormiddag leren de clubleden je de kneepjes van
het vak. We voorzien voor iedere deelnemer het nodige
materiaal. Verplicht inschrijven via kiewit@hasselt.be
(3 euro, voor kinderen van 7 - 14 jaar)

Woudaap

Visarend

Groene Delle
Kanaalstraat (einde Albertkanaal)
3511 Hasselt (Stokrooie)
0476 35 43 84
facebook.com/Groene-Delle-blijft-groen
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HouthalenHelchteren
8. Kelchterhoef
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De Plas Kelchterhoef
Binnenvaartstraat z/n
3530 Houthalen-Helchteren
011 49 21 40
www.toerismehouthalen-helchteren.be

Kom er ‘eendje’ vangen in Kelchterhoef! Voor de
gelegenheid wordt De Plas omgetoverd tot een reuzeeendjesvijver, met tal van wateractiviteiten erbovenop.
Doorlopend van 14 tot 18 uur
• Eendjes vissen met workshop hengels maken (1 euro)
• Stand up paddling (sup): peddel over het water
• Rol over het water in grote waterballen
• Kajakken
• ‘Waterdiertjes-show’: Wat weet jij van het leven onder
water? Onder andere waterspinnen, waterkevers & alpenwatersalamanders tonen zich van hun beste kant.
De waterdiertjesexpert vertelt jou allerlei ‘wondere
waterwereld weetjes’!
• Knutsel je eigen vlot dat blijft drijven
• Vis met natuurlijke materialen
• Doe mee aan de kleurwedstrijd
• Lokale radiozender Music For You zorgt
voor de muzikale noot

8.

Wandelingen
• 15 u: Begeleide wandeling
‘Op zoek naar de knoflookpad en
het brongebied van de Laambeek’

Heusden-Zolder
9. Visvijver Bolderberg
		
		
		
		
		

Visvijver Bolderberg
Vrunstraat 155
3550 Heusden-Zolder
0476 68 66 93
www.vvkgammarus.be

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.

9.

Fietstocht langs De Wijers
in Heusden-Zolder
Bezoek de drie activiteiten in HeusdenZolder per fiets, met een fietstocht
van 30 km. Vertrek om 14 uur aan de
hoofdingang van Domein Bovy.

Doorlopend van 10 tot 17 uur
• 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
mag een lijntje uitwerpen aan de vijver.
• Educatief filmpje over het vliegvissen in het lokaal.
• Huifkartocht: pendel tussen Domein Bovy en de
visvijver. Onderweg kan je kennismaken met het
vliegvissen en even proeven van gerookte forel.

Heusden-Zolder
10. Domein Bovy
		
		
		
		

Domein Bovy
Galgeneide 22
3550 Heusden-Zolder
011 80 80 88

Leven als een bij
Maak kennis met de gereedschappen en de bijen-producten
van een imkerij. Je mag ook een kijkje nemen hoe een bijenvolk
leeft in een kijkkast.

10.

Doorlopend van 10 tot 18 uur
• Bouw je eigen insectenhotel en help de bijtjes!
(kinderen van 5-12 jaar, 3 euro)
• Maak een vleermuizenhotel en krijg vleermuizen op bezoek
• Huifkartocht: pendel tussen Domein Bovy en de visvijver.
Onderweg kan je kennismaken met het vliegvissen en even
proeven van gerookte forel.

Wandelingen
• 10.30 u: begeleide wandeling Domein Bovy
Ontdek de verborgen pareltjes in het domein!
• 10.30 u: begeleide wandeling
In de omgeving Galgenberg – Molenveld
• 14 u: Begeleide Wijerswandeling
Geniet van de laatste bloeiende heide, heidelibellen en
zicht op het kasteel van Terlamen en de vijvers. Vertrek
aan de hoofdingang van Domein Bovy (2 euro).

11.

11. Eversel-Ubbersel
		
		
		
		

Scouts Eversel/Vijvers Havenstraat
Butastraat 20/2 – Havenstraat 29
3550 Heusden-Zolder
www.scoutseversel.be

		
		
		
		
		

Vogel- en zoogdierenopvangcentrum
Stabroekweg 32
3550 Heusden-Zolder
011 43 70 89
www.vogelenzoogdierenopvangcentrum.be

In de levendige dorpen Eversel en Ubbersel (Heusden-Zolder)
bruist het ook tijdens de Dag van De Wijers van de activiteit.
De avonturiers onder ons kunnen tussen 14 en 17 uur vrij
vertrekken op een avonturenwandeling door de bossen van
Soest. Onderweg komen ze heel wat avontuurlijke opdrachten
tegen. Volg de blauwe route (ca. 7 km), vertrek aan Butastraat
20/2. Of ga meteen voor de ondertussen legendarische apenbrug
over de vijver, gemaakt door de Scouts van Eversel of trotseer
één van de andere hindernissen over de Mangelbeek. Wie het
liever wat rustiger houdt, kan kiezen voor allerlei waterproefjes
om het leven in en rond De Wijers te onderzoeken (Havenstraat
29). Onderweg zorgen de leerlingen van de Stedelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans Beringen voor muziek en dans op
verschillende locaties.

1 3.

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 tot 17 uur. (Stabroekweg 32)

Diepenbeek

14.

Lummen
12. De Maten Diepenbeek

15. Schulensmeer

		
		
		
		
		
		
		

		
		
		
		
		

De Maten Diepenbeek
Havenlaan - parking 'De Pengel (aan de sluis, langs
het kanaal richting Genk, vlakbij fietsknooppunt 82)
3590 Diepenbeek
011 32 27 18
www.diepenbeek.be
www.natuurpuntdiepenbeek.be

14 uur: wandeling ‘Er beweegt wat in De Maten’
Afgelopen jaar werden de handen serieus uit de mouwen
gestoken in De Maten. Ook komende winter staan er
nog werken op de planning. Wat is er gebeurd en zal er
nog gebeuren? Gaan De Maten er anders uitzien? Welke
dieren krijgen een betere thuis dankzij deze werken?
Wandel mee voor een blik achter de schermen! Verplicht
inschrijven via richard.vuurstaek@telenet.be

Genk
13. Bokrijk
		
		
		
		
		

Bokrijkse Wijers
(afspraak parking 2, ter hoogte van Hangar58)
Herkenrodeplein 5
3600 Genk
011 26 53 15
www.bokrijk.be

In het Openluchtmuseum van Bokrijk ontdek je hoe je
het verleden onze toekomst inspireert. Sinds kort heb je
vanuit het museum een prachtig zicht op De Wijers!
Ontdek de Bokrijkse wijers met gids Johan Vangeel.
Tijdens de wandelingen stop je op verschillende mooie
plekjes, zoals het uitkijkpunt Zicht op de Wijers en
Fietsen door het Water. Ondertussen geeft de gids uitleg
over het vijvergebied. De wandeling duurt zo’n 1,5 uur.
Vertrek om 9.30u , 13 u en 15.30 u. Inschrijven verplicht
via inschrijvingenbokrijk@limburg.be

Kom met de fiets
naar het Schulensmeer!
Een bewaakte fietsenparking wordt
voorzien. Elke fietser krijgt een gratis set
spotterskaarten van De Wijers.
Eén set per fietser, aanbod geldig zolang
de voorraad strekt, enkel
op 30 september 2018.

Bezoekerscentrum Schulensmeer
Demerstraat 60
3560 Lummen
013 44 12 37
www.schulens-meer.be

Doorlopend van 14 tot 17 uur:
• Zot van Gezond-beurs met proevertjes, infostands
en demonstraties rond gezond leven
• Stap in de watertrein en vaar op het Schulensmeer
• Kajakzoektocht op het Schulensmeer
• Initiatie surfen, zeilen of roeien voor jong en oud.
Ook mensen met een beperking kunnen zeilen!
• Waterdiertjespleziertjes met gids
• Apenbrug over de Demer
• Het Poëtisch kapsalon betovert iedereen met een
gek, grappig, eigenaardig, feestelijk, artistiek
of donzig kapsel.
• Suppen (stand up paddling) op de Demer: met een
surfplank en een peddel kan je een stukje over
de Demer varen.
• Hengelen: de visclub leert je de kneepjes van het vak
• Huifkarpendel tussen het Pompgemaal en ‘t Vloot
• Straattheater: de mysterieuze sprookjesboom
• Gezellig muziekterras met folkgroep Dalliance
• Roei-ergometer: test je roeiskills op het droge
• Fototentoonstelling in het bezoekerscentrum
• Breng op de Dag van De Wijers een flesje water
mee uit een vijver of beek in je buurt en test hoe
zuiver het water is!
• Bewonder de vissen van het Schulensmeer
in grote aquaria
• Tentoonstelling Life Delta: wat gaat er veranderen
aan het Schulensmeer
Om 14 u en om 15 u
• Vlotten bouwen

Wandelingen
• 9 u: Stiltewandeling
In de ochtend even verstillen en genieten van de rust
die het Schulensmeer uitstraalt (inschrijven verplicht
via info@rllk.be)
• 14.30 u: beverwandeling
Ontmoet de bever van het Schulensmeer
en ontdek welke sporen hij achterlaat.
• 15.30 u: Life delta wandeling
Een gids vertelt je alles over de grootse
plannen voor het Schulensmeer
Tip! bre
reservekleng
en zwem dij
geri
mee! ef

Win een
weekend in
De Wijers
#dewijers
In vakantieverblijf ‘t Reigersnest logeer je letterlijk
aan de vijvers van De Wijers. Je ontwaakt er met het
gekwaak van de watervogels en hoort misschien wel de
mysterieuze roep van de roerdomp.
Wil jij een weekendje winnen? Deel jouw mooie,
originele, spannende … foto’s van De dag van De Wijers
op instagram en Facebook met #dewijers. Onze jury
beloont de beste foto met een weekend voor 6 personen
in ‘t Reigersnest, in het hartje van De Wijers*.
www.treigersnest.be

dewijers

dewijers

* De prijs bestaat uit een weekend voor 6 personen in ’t Reigersnest,
enkel geldig buiten vakantieperiodes en feestdagen, tot en met
juni 2019. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.
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Op Wijersafari
met de
spotterskaarten
De spotterskaarten van De Wijers laten je op een leuke
manier de dieren van De Wijers herkennen. En dat zijn
er heel wat! 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 het Schulensmeer voor slechts 7 euro per set. Of kom
met de fiets naar het Schulensmeer en krijg een setje gratis!

