1

PRAKTISCH

OP ONTDEKKING

START

Hoogstamgordel Grootloon

TOEGANKELIJKHEID
Bij regen en ’s winters zijn stevige schoenen of laarzen
noodzakelijk. De paden zijn geschikt voor kinderwagens
met grote wielen.

OPENBAAR VERVOER
Het gebied is moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

WANDELINGEN
• Blauwe wandeling 4 km
• Oranje wandeling 6 km
• Rode wandeling 7 km

Talrijke boomgaarden slingeren zich hier zachtjes rond het
Romaanse kerkje. Het gebied wordt begraasd door de koeien
van een plaatselijke landbouwer. Hier kan je optimaal
genieten van de bloesempracht van Haspengouw.
Start: Klappoel (= achter Stadhuis, Markt z/n,
3840 Borgloon)

De Kevie
Vlakbij Tongeren vind je het grote natuurgebied De Kevie.
Hier leiden een aantal wandelingen je door een kleinschalig
landschap van vochtige hooilanden en broekbossen.
Start: Oude Blaarstraat ter hoogte van Neremweg 86,

De combinatie van de rode en oranje route levert je een

3700 Tongeren

wandeling op van 13 km.

Optimbulles
De routes in Zammelen maken deel uit van het Greenspot-

Hou je van lekkere wijnen dan kan je bij Optimbulles terecht.

netwerk van eersteklas natuurwandelingen.

Een familiaal wijndomein dat sinds 1991 gepassioneerd bezig

INFO

is met het maken van wijnen.

www.natuurpunt.be/zammelen

Sinds 2008 werken ze samen met Natuurpunt Borgloon om

ETEN EN DRINKEN

de ‘Apples and Pearls’ te maken, een mousserende wijn met

Als je de oranje route volgt, kan je in Gors-op-Leeuw vanaf

appels uit natuurgebieden van Natuurpunt. Er zijn degus-

1 april (tem 3 november) terecht op het prachtige terras

taties in de wijngaard op woensdagen of in het weekend op

van hotel De Pastorie voor een heerlijk drankje. Er is ook

afspraak. Reservaties mogelijk via 0493-57 76 95 of

een kleine eetkaart en mits reservatie kan dit een volledige

info@optimbulles.be

maaltijd worden.

MEENEEMTIP
Martinusstraat 34, 3840 Gors-Opleeuw

Vogels observeren wordt kinderspel met deze Kite Lynx HD+

OVERNACHTEN

8x42 verrekijker.

B&B De Fruithoeve
Hertstraat 48, 3732 Schalkhoven-Hoeselt, 0473-82 25 42,
an@fruithoeve.be, www.fruithoeve.be
Natuurpuntleden krijgen 5% korting op vertoon van een
geldige lidkaart. Geldig gedurende 2020, behalve voor
weekends tijdens de maanden juli, augustus en september.
Niet cumuleerbaar met extra kortingen. Enkel bij boeken
via website De Fruithoeve: bij boeken code ‘NATUURPUNT’
gebruiken.

Ledenprijs: 715,5 euro Artikel: 95800

V.U. Walter Rycquart, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen

Kerk Zammelen, Keipoelstraat z/n, 3724 Kortessem
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In de lente geurt het hellingsbosje naar uien en kleurt het helemaal
wit met daslook. ©Wim Dirckx
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ZAMMELEN

Tussen deze vier palen kom je maar beter niet. Er is kans om weg te
zakken in het moeras. ©Natalie Sterckx
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OVERREPEN

In heel wat bomen zie je hier de maretak hangen. Zelfs als de
blaadjes nog niet aan de bomen staan, zie je toch heel wat groen.
©Vilda/Rollin Verlinde
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Hier heeft een dassenfamilie zijn burcht gemaakt. Let ook op de
verschillende dassenwissels in de buurt. ©Vilda/Rollin Verlinde

