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In het hartje van Limburg ligt een fantastisch waterrijk 

gebied verborgen: De Wijers. Hier bieden meer dan 1000 

vijvers een thuis aan heel wat zeldzame dieren en planten. 

Zonder De Wijers zouden bijvoorbeeld de roerdomp en de 

boomkikker in Vlaanderen al uitgestorven zijn. De vele 

vijvers ontstonden voornamelijk onder impuls van de Abdij 

van Herkenrode, waar de kloosterzusters de vijvers gebruik-

ten om vis te kweken. Later kwamen commerciële viskwekers

in het gebied, waarvan er vandaag nog steeds enkele familie-

kwekerijen overblijven.

Naast de prachtige natuurlijke rijkdom is De Wijers een 

streek met een rijke culturele geschiedenis en vele toeristische 

attracties. En dat allemaal in het hart van het economische 

leven in Limburg! De Wijers spreidt zich uit over 7 gemeenten: 

Diepenbeek, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, 

Genk, Lummen en Zonhoven. 

Kom op 28 september zelf De Wijers ontdekken, proeven en 

beleven op één van de 14 locaties in de streek. Je ontdekt het 

volledige programma in deze brochure.

Welkom in het land van 1001 vijvers!

Roerdomp - ©Frans Van Bauwel

Gedeputeerde voor leefmilieu,
Ludwig Vandenhove
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Adres van de activiteit
Uur van de activiteit
Prijs
Contactgegevens organisator
Op voorhand inschrijven
Kindvriendelijk
Toegankelijk voor stoelen
Eet- en drinkgelegenheid

   LEGENDE

Programma
   DemerstrandA

Stationsstraat, 3590 Diepenbeek
14 - 17 u., wandeling om 10 u. + 14 u.
Gratis, wijerwandeling: € 2 / € 1 
Gemeente Diepenbeek, 011 49 18 74  
Leen.frenssen@diepenbeek.be - www.diepenbeek.be

Ontdek de Wijers in Diepenbeek met de Wijerwandeling 
die om 10 uur vertrekt aan het Demerstrand 
(€ 2, Diepenbekenaren en met Limburgse of Diepenbeekse 
vakantiepas: € 1).Om 13.30 u. wordt het nieuwe 
bijenhotel offi cieel ingehuldigd en om 14 uur vertrekt een 
namiddagwandeling aan het Demerstrand. Doorlopend 
vanaf 14 u. kan je diverse activiteiten doen zoals 
waterbeestjes zoeken, het boomkikkerspel spelen of de 
tentoonstelling ‘Landschappen in Diepenbeek’ bezoeken.

   Het Wik - Bokrijk

Provinciaal Natuurcentrum, Craenevenne 86, 3600 Genk
9 u. (gegidste wandeling), activiteiten van 13.30 - 18 u.
€ 5 (parking Bokrijk, gratis shuttle naar de activiteiten)
Provinciaal Natuurcentrum, 011 26 54 93 
katrien.hendrickx@limburg.be
www.provinciaalnatuurcentrum.be 

Het Wik is een prachtig vijvergebied dat normaal gezien is 
afgesloten voor het publiek. Op de Dag van De Wijers kan 
je de fantastische natuur en cultuur met historische schat-
ten éénmalig komen ontdekken. 

Historisch-ecologische wandeling in het Wik: 
Om 9 u vertrekt aan het Provinciaal Natuurcentrum een    
bijzondere wandeling die de historische ecologie van het 
Wik onder de loep neemt. Ontdek hoe de vijvers ontstaan 
zijn, waar namen vandaan komen en nog veel meer. 
Stevige stapschoenen zijn nodig. Verplicht op voorhand 
inschrijven tot 19/9.

B

Opgelet: 
voor sommige activiteiten moet je je op voorhand 
inschrijven. Dit doe je op het telefoonnummer 
dat vermeld staat bij de activiteit. Heb je nog een 
dringende vraag op de Dag van De Wijers zelf? 
Bel dan naar het centrale nummer: 

Wik-wandeling: in de namiddag kan je vrij gaan wandelen 
in Het Wik, onderweg kom je enkele gidsen en infobordjes 
tegen. Zo krijg je een beeld van de natuurlijke, culturele en 
historische waarde van dit vijvergebied.
Vijverbiotoopstudie (aanmelden aan balie PNC): ga met 
je blote voeten de vijver in en neem een waterstaal of 
schep diertjes, die je achteraf met een microscoop kan 
bekijken. Twee educatieve gidsen begeleiden je tijdens het 
vijverbiotooponderzoek. Zowel kinderen als volwassenen 
zijn welkom.
Sterren-veldkeuken (Groene Huis): Twee sterrenchefs uit 
Hasselt en Genk stellen in de mobiele veldkeuken van 
de Nederlandse ontwerper Ardie van Bommel een ‘Unie 
Hasselt-Genkmenu’ samen met lokale streekproducten.
Je kan ook nog komen natuurknutselen of boomklimmen 
onder begeleiding, met uitzicht op de vijvers. In de 
namiddag zal het vogelopvangcentrum pas herstelde 
vogels vrijlaten. Bovendien kan je in Bokrijk terecht voor 
waterrecreatie: o.a. over het water lopen in een aquabubble 
Meer informatie krijg je aan de balie van het PNC.

   Abdijsite Herkenrode

Herkenrodeabdij 4, 3511 Hasselt
Abdijsite Herkenrode, 011 23 96 70  
abdijsiteherkenrode@hasselt.be 
www.abdijsiteherkenrode.be
10 - 17 u., rondleiding om 11 u. -14 u. -15 u.
gratis

Sinds 2013 werken vertegenwoordigers van verschillende 
instanties, eigenaars en buurtbewoners samen om tot 
een gedragen beheersvisie op lange termijn te komen 
voor het beschermde landschap van Herkenrode. In 
september wordt het landschapsbeheerplan gefi naliseerd. 
Welke acties zijn opgenomen en wat betekent dit voor 
het landschap? Tijdens de  infobeurs kom je op basis van 
plannen en foto’s te weten hoe tot bepaalde inzichten 
werd gekomen en welk toekomstbeeld dit kan opleveren. 
Via een rondleiding op het terrein om 11 u., 14 u. of 15 u. 
wordt alles verder toegelicht. Uiteraard kan je ook een 
betalend bezoek brengen aan de inspiratietuinen en het 
belevingscentrum.

  Domein Kiewit

Putvennestraat 108, 3500 Hasselt
14-17 u., wandeling om 14 u.
gratis
Natuureducatief centrum Domein Kiewit , 011 21 08 49 
kiewit@hasselt.be
www.hasselt.be/domeinkiewit

De Kiewitse vijvers vormen de blauwe draad door een 
spannende beleef-, doe- en proeftocht. Ga zelf op pad en 
kom te weten welk lekkers het landschap verstopt. Speur 
naar waterbeestjes en ga ondertussen op zoek naar de 
antwoorden voor de Wijerkwis.
De iets ouderen kunnen meedoen met de gps-zoektocht 
‘De Schat van de Wijers’. Of volg gewoon de gids tijdens 
de begeleide wijerwandeling die om 14 u. vertrekt.

Villa Semmestraat

Semmestraat 44, 3511 Hasselt 
(Kuringen, tussen fi etsknooppunt 95 en 91)
10 - 17 u.
gratis
Vlaamse Landmaatschappij, 011 29 88 39 
dewijers@vlm.be
www.dewijers.be

Ontdek het land van 1001 vijvers met de fi ets. Via 
verschillende fi etsroutes kan je proeven van al het 
lekkers dat De Wijers te bieden heeft.
De fi etstochten vertrekken en komen aan op de 
prachtige site van het Agentschap voor Natuur en Bos 
in de Semmestraat. Ter plaatse vind je informatie over 
het project De Wijers en de plannen die de partners 
hebben voor de regio. Tegelijk kunnen ook de kinderen 
zich amuseren tijdens een leuke activiteit.  Alle fi etsers 
worden na afl oop beloond met een deugddoende 
verfrissing.
De Villa is best bereikbaar te voet of met de fi ets. 
Parkeren met de wagen kan op de voorziene 
parkeerzone langs het Albertkanaal.  

C

Waterdiertjes zoeken

Sterren-veldkeuken

Per fi ets door De Wijers

Lopen op 't water
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0476 74 92 31 (enkel bereikbaar op 28 september)

www.dewijers.be

Olmenbosstraat 25, 3511 Hasselt
10 - 20 u., Rondleiding om 15 u. en 17 u.
€ 5 (rondleiding)
Limburg Lavendel 0475 71 58 25 
info@limburglavendel.be
www.limburglavendel.be

In de Lavendelhoeve van Limburg Lavendel waan je je in 
de Provence. Je kan hier komen kijken hoe lavendel wordt 
gedistilleerd tot lavendelessence. Of verpoos even op 
het muziekterras met Paul Steegmans aan de piano of    
Middeleeuwse troubadours. Om 15 u. en 17 u. kan je een 
rondleiding volgens langs de verschillende tuinen, met 63 
beeldhouwwerken, en de distilleerruimte. 
Inschrijven kan tot 28/9.

  Limburg LavendelD
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Kom met de � ets!

Volg de fi etsknooppunten op de kaart en 

kom met de fi ets naar de Dag van De Wijers! 

Het is gezonder en je moet geen parking 

zoeken. Bovendien zijn er enkele thema-

fi etstochten uitgestippeld, die je langs de 

verschillende activiteiten loodsen. 

Ze vertrekken aan de witte villa van het 

Agentschap voor Natuur en Bos aan de 

Semmestraat (locatie      op de kaart).

LOCATIES - DAG VAN DE WIJERS

€ 5 De Wijers

Lange
afstandswandeling
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76 km door het land van 1001 vijvers

301

Te voet door De Wijers

De Wijers kan je het hele jaar door ontdekken in één van de 

zeven wandelgebieden die het gebied rijk is. Zoek zelf jouw 

favoriete wandeling op www.wandeleninlimburg.be of koop de 

wandelkaart bij één van de toeristische diensten.

Nieuw is de Lange afstandswandeling die je 76 km lang de 

mooiste plekjes van dit prachtige vijvergebied laat zien. Je kan 

‘m ook inkorten tot handige dagstappers.
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Demerstrand, Stationsstraat, Diepenbeek

Het Wik-Bokrijk, Craenevenne 86, Genk

Abdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 4, Hasselt

Limburg Lavendel, Olmenbosstraat 25, Hasselt

Domein Kiewit, Putvennestraat 108, Hasselt

Villa Semmestraat, Semmestraat 44, Hasselt

Bezoekerscentrum Hengelhoef, Hengelhoefdreef 6, 
Houthalen-Helchteren

Kelchterhoef, Kelchterhoefstraat, 3530 Houthalen-Helchteren

Vliegvisclub Gammarus, Vrunstraat 155, Heusden-Zolder

Eversel-Ubbersel en Vallei van de Mangelbeek, 
Padbroekweg 1, Heusden-Zolder

Domein Bovy, Galgeneinde 22, Heusden-Zolder

Circuit Zolder BMX - Passage 69, Terlaemenlaan, 
Heusden-Zolder

Kleen Meulen, Mangelbeekstraat 56, Lummen

Heidestrand, Zwanenstraat 105, Zonhoven
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  Bezoekerscentrum Hengelhoef   Vliegvisclub Gammarus

Hengelhoefdreef 6, 3530 Houthalen-Helchteren
14-16 u. (wandeling), 14-17 u. (fotoshoot)
gratis, € 1 voor de foto
Limburgs Landschap vzw, 011 53 02 50   
info@limburgs-landschap.be
www.limburgs-landschap.be 

Beleef- en bescherm de heide met 'Vegers voor Vlinders' 
én een gratis Ter Dolen: korte heidewandeling langs de 
schapen met bezoek aan de tentoonstelling en de heide- 
en insectentuin, vegertjes maken met de wortels van 
het pijpenstrootje. Inschrijven vóór 24/9 bij Limburgs 
Landschap.

Fotoshoot als heideboer: met aangepaste kledij, ook 
voor kinderen, zie je er vliegensvlug uit als een echte 
heideboer(in)! Aan het decor van de plaggenhut in de 
heidetuin organiseren we een heuse fotoshoot, voor 
het hele gezin! Het resultaat neem je mee naar huis. 
Doorlopend van 14 u. tot 17 u., € 1 per foto.

Vrunstraat 155, 3550 Heusden-Zolder
10 - 17 u.
gratis
Infokantoor toerisme, 011 80 80 88  
toerisme@heusden-zolder.be
www.heusden-zolder.be/toerisme
www.facebook.com/toerismeheusdenzolder

Hier kan je de eerste stappen zetten om te leren 
vliegvissen (vanaf 12 jaar). Ontdek de kunst van het 
vliegbinden en maak de mooiste kunstvliegen (vanaf 8 
jaar). Doorlopend kan je een dvd bekijken over vliegvissen.

  Kelchterhoef   Domein Bovy 

Kelchterhoefstraat, 3530 Houthalen-Helchteren
14 - 17 u., wandeling om 10 u. en 14.15 u.
€ 1 (hengelworkshop) 
Gemeente Houthalen-Helchteren, 011 49 21 40   
toerisme@houthalen-helchteren.be
http://toerisme.houthalen-helchteren.be

Kom er 'eendje' vangen in Kelchterhoef! Op de abdijvijver 
(Abdijhoeve) worden meer dan 2.000 gekleurde 
kermiseendjes te water gelaten. Maak eerst je eigen wijer-
hengel in de workshop (€ 1) en probeer vanaf de oever de 
eendjes te vissen. De allerkleinsten kunnen hun eendjes 
vissen uit grote viskommen op het gras. Wie weet vis jij 
wel één van de 100 ‘speciale’ eendjes, waarmee je een 
leuke prijs wint. Vergeet zeker je Wijerlaarzen niet!

De Model Yacht Club Limburg geeft een doorlopende 
demonstratie van haar mooiste modelvaartuigen. Naast 
unieke zeiljachten, kunnen bezoekers ook prachtige 
zelfgebouwde werk- of marineschepen in actie zien.

Begeleide wandelingen: ga op stap met de boswachter in 
Ten Haagdoorn, die je de mooiste plekjes van de heide 
toont. Weet jij welke bijzondere planten en dieren hier 
wonen? De boswachter vertelt je er alles over. Vertrek aan 
Hoeve Jan om 10 uur.

Natuurpunt Houthalen-Helchteren organiseert een 2 uur 
durende begeleide wandeling doorheen de natuurpracht 
van domein Kelchterhoef. De deelnemers krijgen achteraf 
een heerlijke Heeborrel of een fris appelsapje aangeboden. 
Vertrek om 14u15 aan het picknickeiland van de abdijvijver.

Galgeneinde 22, 3550 Heusden-Zolder
10 - 17 u., wandeling om 10 u. en 14 u.
gratis, € 2 bijenhotel workshop
Infokantoor toerisme, 011 80 80 88 
toerisme@heusden-zolder.be
www.heusden-zolder.be/toerisme
www.facebook.com/toerismeheusdenzolder

Ontmoeting met de bijen: de imkers van Domein Bovy 
nemen je mee in de wondere wereld van de bij. Ontdek de 
gereedschappen en bijenproducten van de imker of neem 
een kijkje in de bijenkast. En het leukste: maak samen met 
Natuurpunt je eigen bijenhotel voor de solitaire bijen bij 
jouw thuis (€ 2). 

Volg om 14 uur de gids van Limburgs Landschap op een 
natuurwandeling op de eeuwenoude Bolderberg en ontdek 
het mooie panorama en de rust van De Kluis (5 km). 
Onderweg geeft de gids je uitleg over De Wijers en de 
natuur.

Wandelaars die houden van een stevige trip kunnen om 
10 uur en om 14 uur aansluiten bij de Wijerswandeling 
van 12 km door de bossen van Vogelsanck en tussen de 
vijvers naar het Heidestrand, onder begeleiding van de 
wandelpeters. 

HG K

  Eversel-Ubbersel en 
      Vallei van de Mangelbeek

St.-Baaf, Padbroekweg 1, 3550 Heusden-Zolder
vrij vertrek tussen 14 u. en 16 u.
gratis
Infokantoor toerisme, 011 80 80 88 
toerisme@heusden-zolder.be
www.heusden-zolder.be/toerisme
www.facebook.com/toerismeheusdenzolder

De echte avonturiers worden door de Dorpsraad 
Eversel-Ubbersel opgewacht. Vertrek in Eversel aan 
het ontmoetingscentrum Sint-Baaf en volg de blauwe 
bewegwijzerde wandeling van 7 km doorheen een prachtig 
stukje van de Vallei van de Mangelbeek. Onderweg kom 
je verschillende activiteiten tegen: stap binnen in het 
Vogel- en zoogdierenopvangcentrum, ga met de Scouts 
via hindernissen over de Mangelbeek, steek een vijver over 
via een apenbrug of ga op zoek naar waterdiertjes aan de 
kikkerpoel. Rust even uit bij B&B Moka en Vanille en proef 
het zelfgemaakte gebak.
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Kom er 'eendje' vissen

Kunstvliegen maken

Watersnuffel

Apenbrug voor de durvers

Maak je eigen bijenhotel

Kelchterhoef

Bezoekerscentrum Hengelhoef

Vegers voor vlinders
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  Passage 69 & Circuit Zolder

Terlaemenlaan, 3550 Heusden-Zolder
10 - 17 u.
gratis - € 5  BMX
Infokantoor toerisme, 011 80 80 88 
toerisme@heusden-zolder.be
www.heusden-zolder.be/toerisme
www.facebook.com/toerismeheusdenzolder

De parking 'passage 69' wordt voor de Dag van de Wijers 
omgetoverd tot testparcours voor elektrische voertuigen 
en fi etsen.

Op de ‘parking’ tussen de Terlaemenlaan en de Kerkstraat 
kan je ‘kickbikes’ en ‘elektrische bierbakken’ van Team 
Wave 69 uitproberen. 

Of maak kennis met het vijvergebied aan het Kasteel 
Terlaemen via één van de gegidste wandelingen. 
De eerste vertrekt om 10 u., daarna telkens om het uur. 
De laatste wandeling vertrekt om 16 u. De wandelingen 
duren ca. 1 uur.

Liever fi etsen? Kom met de fi ets en maak onder 
begeleiding van VZW Toerisme Heusden-Zolder met de 
hele familie een rondje op de piste van Circuit Zolder. 
Vertrek stipt om 14 en 16 uur.  
Tussen 10 en 17 uur kan je de omgeving ook ontdekken 
met een e-fi ets en gps van Locadream. Onderweg krijg je 
boeiende verhalen te horen!

De hele dag kan je de BMX-wedstrijden voor de Vlaamse 
kampioenstitel BMX van de BMX Flanders Cup Final 
bewonderen op het domein van Circuit Zolder.

  Kleen Meulen
Mangelbeekstraat 56, 3560 Lummen
13 - 18 u., wandeling om 14 u. 
gratis
Natuurpunt Vrienden Schulensbroek, 
0475 30 71 47 - paul.peeters03@telenet.be
www.schulensbroek.be 

Ontdek het mooie landschap rondom de Kleen Meulen. 
De gids geeft je graag uitleg over de vele trekvogels die 
hier voedsel komen zoeken. De wandeling start om 
14 u. en duurt tot 17 u. Je moet hiervoor op voorhand 
inschrijven op 0475 30 71 47. De watermolen is 
doorlopend geopend en in werking. Of breng een bezoekje 
aan de tentoonstelling over vogelfotografi e.

Win een Ballonvaart boven De Wijers!

Ga in de maanden juli en augustus op bezoek in Heusden-
Zolder en maak kans op één van de 20 ballonvaarten 
boven het land van 1001 vijvers! Je vindt de deelnemende 
handelaars op www.heusden-zolder.be/toerisme.

Wil je zeker zijn dat je mee kan vliegen? Reserveer dan een 
vlucht vóór 10 september bij B&B Appelkers, 
0486 35 08 68, valere.lekens@gmail.com. 
Een ballonvlucht kost € 137,75  p.p. Reservatie is defi nitief 
na betaling op rekeningnr.: BE65 2817 3055 14.

L

M

 

   Heidestrand

Zwanenstraat 105, 3520 Zonhoven
10 - 18 u., wandelingen om 10 u. en 14.30 u. (boswachter) 
en 14-15-16 u. (viskweker)
gratis
Toerisme Zonhoven, 011 81 04 82 
guido.pirotte@zonhoven.be
www.zonhoven.be
Regionaal Landschap Lage Kempen, 011 78 52 59
info@rllk.be
www.rllk.be
 
Standing up paddle: Probeer je staande te houden op 
een opblaasbare ‘surfplank’ en peddel op de vijver 
(zwemgerief voorzien!) 

Stap in een roeiboot en vaar zelf op één van de 
uitgestrekte vijvers aan het Heidestrand, tussen het riet.

Viskweker Anton Bijnens neemt je mee achter de 
schermen van de viskwekerij en vertelt vol enthousiasme 
over het leven als viskweker. Geleide wandeling om 14, 15 
en 16 u met vertrek aan de tentoonstelling. Op voorhand 
inschrijven via 011 78 52 59.

Permanente tentoonstelling en educatief wandelpad: 
Ontdek hoe de viskwekers het landschap in de Wijers 
vormden en in stand houden, welke problemen een 
economische activiteit kan veroorzaken in topnatuur en 
hoe men tot een evenwicht komt. 

Ga op pad met de boswachter in Wijvenheide om 10 u. 
en 14.30 u. (ca. 2 uur). Hij neemt je mee naar het heilige 
der heiligen van De Wijers: een plek waar je maar zelden 
mag komen. Tijdens de Dag van De Wijers gooien we de 
poorten open van deze broedkamer. Er is de afgelopen 
jaren hard gewerkt om het gebied in te richten voor 
woudaap en roerdomp en daar hebben ook andere soorten 
van geprofi teerd. De boswachter vertelt je er alles over…

Folkband Amuzet treedt op aan de vijver en op het terras 
van de camping en neemt je mee op een muzikale reis 
rond de wereld en door de tijd. (vanaf 14 uur)

't Kwasteeltje strijkt met een heus caravandorp neer op 
het Heidestrand. Je kan er magische zeepbellen blazen, 
waterknutselen, een viskapsel krijgen en luisteren naar 
waterverhalen.

En er valt nog meer te beleven op het Heidestrand: Proef 
de lekkere vishapjes die Rotary Zonhoven presenteert voor 
het goede doel of maak kennis met talrijke diertjes die 
leven in het water van de Wijers (13 - 18 uur). 
Ontdek het succes van samenwerken op de infostand 
van het Europese project 3Water en maak kennis met de 
roerdomp.
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Elektrische bierbakken

roerdomp

BMX Flanders Cup
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De Wijers in vogelvlucht

De zeldzame roerdomp voelt zicht steeds beter thuis in De 
Wijers. Je zal ‘m niet snel zien, maar zijn misthoornachtige 
roep hoor je al van kilometers ver.

Met meer dan 1400 voetbalvelden aan water is het geen 
wonder dat De Wijers the place to be is voor watervogels. 
Om hen te beschermen tegen grijpgrage roofdieren, zijn 
er broedeilanden aangelegd in de vijvers. Zo kunnen de 
vogels in alle rust zorgen voor nakomelingen.

De Wijers ligt in een dichtbevolkt gebied, heel wat mensen 
komen hier wandelen, fi etsen of vissen. Onderweg vind je 
infowanden en kijkhutten om nog meer te weten te komen 
over de vijvers en hun bewoners.
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De abdij van Herkenrode is dé bakermat van De Wijers. 
Viskweek werd sterk gepromoot (vrijdag visdag!) en in de  
loop van de eeuwen zijn de vijver uitgebreid tot een groot 
complex van aaneengesloten vijvers.  Bezoek zeker eens 
de abdij en het prachtige omliggende landschap.

De viskweek bepaalt tot op de dag het landschap in 
De Wijers, met de honderden viskweekvijvers in het 
gebied. Ontdek alles over de viskweek in de gloednieuwe 
tentoonstelling aan Camping Heidestrand of bezoek één 
van de viskwekerijen.
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Bon voor één wandelkaart 
Lange afstandswandeling 
De Wijers voor € 3 i.p.v. € 5.
Eén bon per gezin, enkel geldig op 28 september 2014 tot einde voorraad. 

In te ruilen aan de stand van RLLK op Camping Heidestrand.




