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Haspengouwer en Voerenaar,

Herfst in Haspengouw en Voeren…. De stilaan verkleurende
bladeren geven zulk bijzonder cachet aan ons landschap.
Een tijd om weemoedig weg te dromen.
Maar wacht daar nog even mee! Op 9 oktober organiseert
VZW Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren haar

De hoogstamboomgaard,
populaire plek
bij dieren
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Handen uit de
mouwen op
de eerste
Landschapsdoedag
Zondag 9 oktober
Kolmont
(Tongeren)
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eerste Landschapsdoedag, rond het kasteel van Kolmont.
Daar krijg je de kans om actief te genieten van al het
mooie dat onze streek te bieden heeft. In deze krant krijg
je alle informatie over onze activiteit. Tot dan!
Het RLH-team
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Korte berichten

Creatief met
groenafval
En in zulke natuurlijke tuin moet je waarschijnlijk ook minder ‘werken’?
Absoluut! Door meer en beter samen te werken met de natuur, krijg je meer tijd om te
genieten van je tuin. In een natuurvriendelijke tuin is er trouwens ook veel meer te beleven. Vlinders, bijen, vogels… ze zullen er zich allemaal thuis voelen. Een tuin die gonst
van het leven, zorgt voor eindeloos tuinplezier.

rees Verhelle is tuin- en landschapsarchitecte en werkt voor
Natuurpunt Limburg aan het project ‘Amber’. Met ‘Amber’
wil Natuurpunt natuurvriendelijke tuinen en openbaar
groen promoten. Daarbij gaat veel aandacht naar wat we kunnen
doen met het ‘groenafval’. Wij vroegen haar om wat meer uitleg:

T

Brengt elke tuin dan niet evenveel ‘groenafval’ voort?
Zeker niet! Wie bijvoorbeeld exotische planten en bomen aanplant, zoekt problemen.
Vaak zijn deze planten gevoelig voor ziekten en dus zijn ze geen lang leven beschoren…
Met veel groenafval tot gevolg. Onze raad is dan ook: planten en bomen van hier zijn
beter! En als je een te groot gazon aanlegt, weet je geen blijf met het maaisel. Misschien
kan je van je gazon een bloemenweide maken. Dat geeft veel minder groenafval.

Maar ook in dergelijke tuin zal er nog groenafval zijn. Kunnen we daar iets mee doen?
Ons uitgangspunt is dat de natuur eigenlijk geen afval kent. Met ‘Amber’ willen we
duidelijk maken dat je met ‘afval’ heel nuttig en creatief kan omgaan. Met maaisel
kan je mulchen, of je kunt het composteren. Bladeren kunnen in een bladsilo en met
het snoeisel uit je tuin kan je eindeloze toepassingen bedenken. Van takkenwal tot
snipperwand of snipperpad. Of misschien is een vlechtwerk wel iets voor jou. De
mogelijkheden zijn eindeloos. Op 9 oktober wil ik jullie tonen hoe je anders kan
omspringen met groenresten. In elk geval krijg je een demonstratie vlechten
….Misschien staat er in jouw tuin binnenkort ook een ‘uniek’ stukje groenrest.
Trees Verhelle verzorgt de workshop ‘Van snoeiafval tot vlechtwerk’ op de
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DE HOOGSTAMBOOMGAARD

Populaire plek bij dieren
l eeuwenlang planten Haspengouwers en Voerenaars hoogstamfruitbomen in ons landschap. Een hele tijd waren deze boomgaarden minder geliefd. Maar het tij is aan het keren. Hoogstambomen zijn
weer in! Steeds meer mensen zijn het erover eens: zij geven cachet en
karakter aan ons landschap. En het fruit is een ware delicatesse. Maar de
bomen hebben nog veel meer waarde. Zij zijn een brok natuur waarin heel
wat dieren zich thuis voelen. Wij sommen enkele typische soorten op.

A
De das

De das behoort tot de
marterachtigen. Het dier
is dus naaste familie van
o.a. de wezel, de hermelijn en de bunzing.
Binnen de familie is hij
met een maximale lengte
van 85 cm en een
gewicht van 12 kg veruit de grootste en zwaarste. De
das leeft graag in een afwisselend landschap met kleine
landschapselementen, zoals hagen en hoogstamboomgaarden. Geen toeval dus dat ze onze regio hebben uitgekozen. Op zijn menu staan regenwormen, slakken,
insecten en ook veel plantaardig voedsel. Onder de
hoogstamboomgaard is het gras kort en zijn er vaak veel
wormen te vinden. In het najaar vult hij zijn dieet aan
met afgevallen fruit. Het uiterlijk van een das doet denken aan een kleine beer. Het meest typerend zijn de
zwarte en witte strepen op zijn kop. Men vermoedt dat
dit gezichtsmasker dient om aanvallers af te schrikken.

Steenuil
De steenuil, ongeveer 22
cm groot, is het kleinste
uiltje dat in België en
Nederland
voorkomt.
Met zijn afgeplatte brede
kop en gele ogen heeft
hij een streng gezicht.
Deze koddige uil is een echt ‘mensenuiltje’. Hij verblijft
graag dicht bij de mensen en verkiest hoogstambomen,
knotbomen of oude schuren om in te leven. Als twee
uilen een koppel vormen, blijven ze elkaar levenslang
trouw. De dagelijkse kost van een steenuil bestaat uit
muizen, regenwormen, kikkers, mollen, insecten en soms
een klein zangvogeltje. De roep van de steenuil, iets in de
aard van ‘koe-wiet’, is verrassend hoog voor wie een
melancholiek ‘oehoe’ had verwacht. Waar steenuilen
voorkomen, krijgen de nachten vaak een bijzondere sfeer.

Als hij een boom heeft afgezocht op voedsel, vliegt de
boomkruiper naar een naburige boom, om daar weer aan
de voet met klauteren te beginnen. Bij strenge koude kruipen boomkruipers knus bij elkaar; uit een bal van veren
kunnen soms wel tien of meer staartjes steken.

Rond de
hoogstamboomgaard
Vaak vind je in de buurt
van hoogstamweiden ook
nogal wat houtkanten. De
fazant, de gekraagde
roodstaart, de heggenmus, de geelgors, de grasmus, de tuinfluiter en de
spotvogel voelen zich daar op hun gemak.

Duwtje in de rug!
Je kunt dan wel de ruimte en de zin hebben om een boomgaard
aan te planten, een duwtje in de rug is altijd meegenomen. Er
zijn meerdere subsidiekanalen voor zowel het aanplanten als
het onderhouden van hoogstambomen. Een aantal gemeenten
binnen ons Regionaal Landschap geeft financiële ondersteuning. Woon je in één van volgende gemeenten dan ben je bij de
gelukkigen: Bilzen, Borgloon, Diepenbeek, Hasselt, Herk-DeStad, Hoeselt, Kortessem, Riemst, Sint-Truiden en Voeren. De
reglementering verschilt wel van gemeente tot gemeente. Om
de exacte voorwaarden te kennen, neem je best contact op met
de milieudienst van jouw gemeente.
Daarnaast kan ook het Regionaal Landschap Haspengouw en
Voeren via een samenwerking met de Vlaamse Overheid, afdeling Monumenten en Landschappen, financieel bijdragen. Een
voorwaarde is dat je eigendom gelegen is in anker- of relictplaatsen volgens de landschapsatlas van Monumenten en
Landschappen. Hieronder vind je een kaartje van de regio.

Gemeenten
Relictzones

Hoogstamboomgaard

10 tips voor
een ecologische
boomgaard
1. Doe je aanplantingen in een zo groot mogelijke wei.
2. Gebruik veel verschillende soorten.
3. Plant zeker appels en peren aan. Appel- en perenbomen zijn ideaal omdat ze veel holtes bevatten en
dus veel nestmogelijkheid.
4. Hou rekening met een plantafstand van ongeveer
10 meter. Als er te veel bomen staan, komt er te
weinig zon aan de oppervlakte.
5. Zorg voor andere landschapselementen in de
buurt. Denk hierbij aan een haag, een houtkant, een
poel, een ruig hoekje of een klein gebouw. Ook vogels
willen af en toe eens verhuizen.
6. Voldoende dood hout in de omgeving: ook hier
kunnen dieren schuilen. Dat kun je voor zorgen met
bijvoorbeeld (snoei)houtstapels en (onbehandelde)
weipalen. Maar ook het laten staan van een dode
boom is ecologisch zeer nuttig.
7. Laat je weide begrazen, maar overdrijf niet. Zet niet
teveel dieren op een kleine oppervlakte. Eigenlijk zijn
schapen de beste begrazers, omdat ze voor de minste
bodemverdichting zorgen.
8. Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen
9. Hang bijkomend wat nestkastjes op. Slechts 1% van
de bomen heeft geschikte holtes om in te nestelen.
Als we een beetje helpen met een nestkast, zullen de
vogels ons dankbaar zijn.
10. Geef de bomen de kans om oud te worden. Pas
na 30-40 jaar ontstaan holen waar vogels in kunnen
nestelen. Geen enkele boom geeft overigens zo snel
geschikte holen als hoogstam appel en peer. Ook voor
(nuttige) insecten als oorworm en voor vleermuizen
zijn de holen erg belangrijk.

Ankerplaatsen

Boomkruiper
Boomkruipers zijn bruingevlekt van boven en roomwit
van onderen. De spitse snavel is omlaag gebogen en is
zeer geschikt om insecten
uit spleten in boombast te
peuteren. Daarbij is de
boomkruiper prima gecamoufleerd: zijn verenpak lijkt sprekend op boomschors. De
boomkruiper heeft een karakteristieke manier van voedsel
verzamelen. De vogel hupt spiraalsgewijs langs een boomstam omhoog, daarbij de bast afzoekend naar insecten. Hij
zal nooit langs de stam naar beneden gaan, altijd omhoog.

Hoogstamsnoei

(Dit plan vind je ook op: http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/
landschapsatlas. Je kan hier op het detail van straatniveau gaan zoeken.)

Dit is de ideale uitgangspositie. Uiteraard is elke boom
op zich een stukje natuur en draagt hij bij tot een mooier
landschap.

Tenslotte is er nog de subsidie die de Afdeling Land- en
Tuinbouw via de Nationale Boomgaardenstichting geeft bij het
aanplanten en het onderhouden van hoogstambomen. Voor
aanplant van hoogstamfruitbomen van oude rassen ontvang je
20 EUR per boom, gespreid over 5 jaar. Voor onderhoud van een
al bestaande boomgaard krijg je een tegemoetkoming van 10
EUR per boom, eveneens gespreid over 5 jaar. De boomgaard
moet minstens 10 bomen groot zijn.
Wil je meer weten over subsidies voor aanplant en/of
onderhoud van hoogstambomen, dan kan je contact
nemen met de Nationale Boomgaardenstichting.
Tel 012/39.11.88 • www.boomgaardenstichting.be

Ecologische hoogstamboomgaard

ZONDAG 9 OKTOBER, KOLMONT
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Handen uit
de mouwen
op de eerste Haspengouwse
Landschapsdoedag
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p 9 oktober is Kolmont, een klein gehucht in het noordwesten van
Tongeren, het sprookjesachtige decor voor de eerste Landschapsdoedag
van het Regionaal Landschap. Samen met anderen creatief bezig zijn in
de buitenlucht, daar draait het die dag om. Laat, naast al je zintuigen, ook eens
je handen los op het landschap. En ontdek de sensatie van het ‘actieve doen’.
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Aan het werk
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SFEERMARKT
Naast de workshops kan je ook gewoon wat komen genieten. Op de sfeermarkt laten streekgerechten, streekbieren
en streeksappen je het water in de mond komen. Je vindt er
informatie over de natuur in de buurt, over bijen en honing,
over de boomchirurg of de hagendorser. De kinderen kunnen een ritje maken op een echte boerenkar. En na de
inspanning van die dag kan je jezelf verwennen met iets
lekkers uit de streek.
Doorlopend optreden van Dixielandband ‘Free4jazz’

Haspengouwers en Voerenaars leven in een echt ‘cultuurlandschap’. Een landschap, met andere woorden, dat deels ontstaan
is door de noeste arbeid van mensenhanden. Tussen de akkers
en weilanden liggen houtwallen, hagen en een heel scala aan
andere landschapselementen. Hoogstamboomgaarden en poelen fleuren de weilanden op. Eeuwenlang is er hard gewerkt in
dit landschap. En tradities zijn er om in ere te houden! De ‘landschapsdoedag’ vormt hiervoor de perfecte gelegenheid. Via
verschillende ‘workshops’ geniet je op een andere manier van
‘het buiten zijn’. Maak uit deze lijst alvast je keuze.

WORKSHOP 1

V A N A P P E L TOT S A P

De Nationale Boomgaardenstichting neemt ons mee de boomgaard in. We rapen zelf appelen en peren om er nadien een
delicieus bio-sap van te maken. De appel- en peersoorten die je
verwerkt, hebben invloed op de smaak. Natuurlijk worden suiker
en andere zoetstoffen achterwege gelaten. Een product uit de
‘pure natuur’, zoals het hoort.

Afdeling Natuur van de Vlaamse Gemeenschap. Je wandelt
over paadjes waar het normaal niet toegelaten is. Daar maak
je kennis met alle geheimen van de natuur: de vijver en de
poelen, de dieren en de planten. En hoe beheer je nu een dergelijk reservaat? De natuurwachter vertelt.

WORKSHOP 7

Misschien heb je maar een kleine tuin en wil je toch vogels lokken om er te komen wonen. Hang dan een vogelkast op. Je hebt
er kant en klare, maar je kan er ook zelf een maken. Deze kunst
krijg je tijdens de workshop onder de knie. Nadien kan je er nog
een persoonlijke toets aan geven….

WORKSHOP 8

PRAKTISCH
• Om 11 uur opent gedeputeerde Frank Smeets de
Landschapsdoedag.
• De streekmarkt loopt van 11 uur tot 18 uur.
• De workshops starten om 12 uur en vinden om het uur plaats,
tot en met 16 uur. Je kunt je enkel op de dag zelf inschrijven.
• De workshops en de streekmarkt zijn gratis.
• Er is parkeergelegenheid bij de boerderij.
WEGBESCHRIJVING

Veel mensen met een tuin kennen het ‘probleem’: ‘Snoeien en dan?’
Snoeiafval bestaat eigenlijk niet. Dat is althans het principe van
deze workshop. Alles wat we wegsnoeien kunnen we weer
gebruiken. Samen met Trees Verhelle van Natuurpunt Limburg kan
je leren hoe vlechtwerken van gesnoeide takken te maken. Met de
nodige brok fantasie tover je in je eigen tuin ook zulk exemplaar.

WORKSHOP 3

KORTESSEM

• Aangeduid van op
de N79 en de N20

N76
OVERREPEN

KOLMONT
N79

ALLEMAAL DE BOOM IN

Hoogstamfruitbomen snoeien, dat is een vak apart. Voor wie de
kneepjes ervan wil leren, is deze activiteit een must. Ervaar dat
snoeien een plezier kan zijn, en een handig middel om bomen
veel vrucht te laten dragen en stokoud te laten worden.

N20

SINT-TRUIDEN

V A N S N O E I A F V A L TOT
VLECHTWERK

WORKSHOP 4

PIRINGEN

TONGEREN

Deze dag komt tot stand in samenwerking met de Nationale Boomgaardenstichting en
via de steun van de Provincie Limburg (kadert in het GLE-project “Landschapsbouw in
Voeren en Haspengouw”)
Met onderstaande bon kan je op 9 oktober een gratis ‘streekappel’ afhalen. We geven enkel
de typische hoogstamappelsoorten van onze streek weg. Appels met de smaak van toen!

BON VOOR EEN GRATIS STREEKAPPEL

DE HERDER ACHTERNA

Terwijl de meeste mensen thuis bij de kachel zitten, dwaalt de
herder met zijn schaapskudde over de weilanden. Beleef dit
gevoel en ga mee met schaapsherder Brees die je laat proeven
van het schapendrijven. Hoe krijg je die beesten nu allemaal in
de juiste richting? Eén ding staat vast: het is moeilijker dan het
lijkt. Ontspannen tussen de schaapjes in een wondermooi landschap. Voor geen geld te missen.

WORKSHOP 5

HET SPINNEWIEL VAN
DE ZOLDER GEHAALD

Kinderen, maar ook heel wat volwassenen kennen het spinnewiel alleen uit de sprookjes van Doornroosje of Repelsteeltje.
Hier leer je hoe de schaapswol omgetoverd wordt tot een heerlijk zachte stof.

WORKSHOP 6



AF TE HALEN OP DE
LANDSCHAPSDOEDAG
ZONDAG 9 OKT. ’05
AAN DE STAND VAN DE
NATIONALE BOOMGAARDENSTICHTING

IN HET SPOOR VAN DE
N AT U U R WA C H T E R

Samen met de natuurwachter ga je op ontdekking in het
natuurgebied ‘de Herkwinning’, dat eigendom is van de

MANDEN VLECHTEN

Nick Janssen leert je hoe je met snoeiafval een kleiner vlechtwerkje maakt om binnenshuis te gebruiken. Nick is mandenvlechter en maakt je meester van enkele vlechttechnieken. Je
vlecht een stukje dat je achteraf mee naar huis kan nemen.

WORKSHOP 9
WORKSHOP 2

DE KUNST VAN EEN
VOGELKAST

EEN POEL MET EEN DOEL

Uniek op deze dag is het aanleggen van een nieuwe poel. Je
kunt er zien hoe een poel wordt gegraven en je leert waarvoor die dient. Je krijgt daarbij uitleg over de dieren die door
het water worden aangetrokken.

W O R K S H O P 10

LEREN COMPOSTEREN

Je tuin of boomgaard heeft voeding nodig. Maar je moet er voor
zorgen dat de juiste voedingsstoffen op het goede ogenblik je
bomen, planten of groenten bereiken. Eigen compost is een
garantie voor een goede behandeling. Samen met de compostmeester van Intercompost leer je hoe thuis te composteren.

Burchtruïne
Sommige natuur is uiterst kwetsbaar en daarom is het
goed dat de mens daar wegblijft…. Ook in Kolmont ligt
zulk stukje bijzonder waardevolle natuur, meer bepaald
rond de oude ruïne. Dat reservaat is eigendom van de
Afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap. Op
onze Landschapsdoedag komt een boswachter vertellen
wat er zo speciaal is aan het gebied.
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Perentijd
ver de geschiedenis van de peer weet men bitter weinig. Wilde peren komen nog altijd voor in delen van
Europa, West-Azië en Noord-Afrika. Men neemt aan dat de gekweekte rassen van een of meerdere wilde
soorten afstammen. In de eerste eeuw van onze jaartelling kenden de Romeinen een dertigtal perenrassen. Peren werden daar vers gegeten maar ook gekookt of zongedroogd. En natuurlijk, zoals ongeveer
alles in die tijd, verwerkt in alcohol. Eigenlijk kreeg de peer toen dezelfde behandeling als de druif: gedroogd,
gekonfijt met honing, verwerkt tot cider of tot wijn…. Ze konden ook, zoals pruimen, een aantal weken bewaard
blijven in glazen bokalen of geglazuurde potten. Die werden op hun beurt dan weer in koele kelders opgeslagen of
ingegraven in de grond. Peren werden ook gebruikt als medicijn tegen allerlei ziekten.

O

Peren kunnen we verdelen in twee categorieën: handperen en
stoofperen. Tot de 16de eeuw kende men alleen maar de stoofperen.
Nog in de 20e eeuw werden in grote steden van Europa bereide
stoofperen op straat verkocht. De perenvrouwtjes die hun dagvoorraad niet verkocht kregen, leden verlies en ‘bleven met de
gebakken peren zitten’.
De eerst handperen werden tegen het einde van de 16de eeuw
gewonnen in Frankrijk en Italië. Vanwege hun zacht, sappig
vruchtvlees kregen ze later de aanduiding ‘beurré’ (van het Franse
woord voor boter). In sommige rassen is die naam nog terug te
Mergelgrot Vildaphoto.net © RLH
vinden, zoals de Beurré Hardy of de Beurré Six.

Handperen en stoofperen
Terwijl het vruchtvlees van handperen vaak zoet, sappig en geurig is
en de schil meestal eetbaar, is het vruchtvlees van stoofperen bijna
altijd hard en korrelig. Schil stoofperen voor gebruik, verdeel ze
eventueel in parten (kleine peertjes kunnen heel blijven) en kook ze
zachtjes in water met bessensap, port of rode wijn met een kaneelstokje, een stukje citroenschil en eventueel suiker. Tijdens het koken,
ca. 2 tot 4 uur, verkleuren de peren roze-rood.

Iemand een peer stoven

Benodigdheden
• 2 koffielepels citroensap (vers of uit een flesje)
• 1 rijpe peer
• 150 gram boter
• 200 gram bloemsuiker
• 3 eieren
• 1 koffielepel kaneel
• 1 snufje nootmuskaat
• 300 gram zelfrijzend bakmeel
• 200 gram walnoten
• 50 gram lichtbruine suiker
• springvorm 20 cm en boter om in te vetten
• evt. bakpapier

Bereiding
Hak de peer in stukjes, besprenkel de stukjes met citroensap.
Hak de noten in stukjes. Verwarm de oven voor op 180 graden
Celsius. Vet de randen van de springvorm in en bedek de bodem
liefst met bakpapier.
Klop de (enigszins zacht geworden) boter en de bloemsuiker romig.
Klop een voor een de eieren erdoor. Voeg kaneel en nootmuskaat
toe. Roer (niet: klop) er het meel, tweederde van de noten en de
hele peer door.
Doe het beslag in de vorm, strooi er de rest van de noten en de
lichtbruine suiker overheen. De suiker zal smelten en met de noten
een heerlijk krokant laagje vormen op een zachte, fruitige taart.
Bak de taart in 1 uur gaar, hij is gaar als een breinaald er schoon
uit komt. Leg er na 45 minuten bakken alumiumfolie overheen als
de bovenkant te donker wordt.

Echt iets voor zoete mondjes, deze perentaart! Misschien wil je
iets stevigers, dan is een perensalade met Roquefort meer iets
voor jou. Meteen een bewijs dat peren en kaas wel degelijk
samengaan.

PERENSALADE
MET
ROQUEFORT

Benodigdheden
• 4 rijpe peren
• het sap van 1 citroen
• 10 eetlepels mayonaise,
• 4 eetlepels zure room of slagroom
• 100 gram roquefort
• enkele blaadjes sla en een kerstomaatje

Bereiding
De geschilde peren in vieren delen; de klokhuizen verwijderen en
het vruchtvlees in schijfjes snijden. Besprenkelen met citroensap.
De kaas in kleine blokjes snijden. De mayonaise en de room dooreenroeren en de blokjes Roquefort daaronder mengen.
De slabladeren garneren met de schijfje speer en overgieten met de
kaascrême.
M E T D A N K A A N D E N AT I O N A L E B O O M G A A R D E N S T I C H T I N G
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Peren zijn gezond, lekker en dorstlessend. De peer past zeer goed
in een dieet omdat hij vol basische mineralen (kalk, kalium, ijzer en
fosfor) zit, die vocht en vet afdrijven. Peren zijn ook heerlijk verwerkt in gerechten. Wil je eens iemand een peer stoven? Dan is
taart met peer en walnoten een aanrader!

P E R E N TA A R T M E T WA L N OT E N

KORTE BERICHTEN
FIETSEN EN WANDELEN OP
DE SINT-PIETERSBERG
Op 25 september 2005 was het feest op de SintPietersberg. Zowel aan Vlaamse, Waalse als
Nederlandse kant werd op die dag het wandelroutenetwerk voorgesteld aan het grote publiek.
Op zeven plaatsen konden de bezoekers genieten van uiteenlopende activiteiten: muziek en
dans, een streekmarkt, tentoonstellingen… En
ze konden natuurlijk het onvergelijkbare landschap van de Sint-Pietersberg verkennen!
Voor het netwerk Sint-Pietersberg is er een
aparte box uitgewerkt met wandelkaarten, fietskaart en nog veel
meer informatie. De box kost 10 Euro en is in Vlaanderen te koop bij
Toerisme Limburg (011/23 74 50), Toerisme Riemst (012/44 03 75) en
bij VZW Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (011/31 38
98). De wandelkaarten voor elk traject en de fietskaart zijn ook
afzonderlijk te koop en kosten dan 1,5 Euro per kaart.

DE HAGENDORSER, GEEN HAAG IS TE LANG!
Mergellandschapen in Kanne © RLH
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Een R E G I O N A A L L A N D S C H A P is een streek in Vlaanderen met een waardevol
landschap. Naar het voorbeeld van een "Naturpark" in Duitsland of een "Parc Naturel
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Regional" in Frankrijk, werd in onze streek het Regionaal Landschap Haspengouw en
Voeren opgericht.

Het RLH-team werkt aan de uitbouw van deze streek op vlak van natuur, landschap
en natuurgerichte recreatie. In opdracht van de 16 Haspengouwse gemeenten,
Voeren, de Provincie Limburg en het Vlaams Gewest. En in samenwerking met de
Haspengouwse verenigingen voor natuur, landbouw, toerisme en weidelijke jacht.
Vragen, suggesties, opmerkingen?
Contacteer ons op nevenstaand adres.

Schrik niet als je komende weken
een machine met de naam
‘Hagendorser’ erop ziet voorbij
denderen.
Want vanaf deze maand is het
zover: de ‘Hagendorser’ gaat op
pad. Als je een weiland of een
ander terrein hebt met een landelijke haag en je wilt de ‘Hagendorser’
inhuren, geef ons dan een seintje (011/313898). Wij regelen het voor
jou. Bij ons kan je ook de folder krijgen met alle informatie. Het kost
je 0,30 EUR per meter om je haag te laten scheren. (excl.21% btw)

