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Haspengouwer en Voerenaar,

We hebben er dit jaar lang op moeten wachten.... Maar de lente
is uiteindelijk toch gekomen en Haspengouw en Voeren zijn in
een uitzonderlijk kleed gegoten. Ons geduld is beloond: zelden is
de pracht van de lente zo mooi geweest.
Samen genieten we van die pracht, die ons nog eens duidelijk
maakt dat we in een bijzondere streek wonen. In deze
Landschapskrant kan je suggesties vinden om nog meer te

genieten! Je krijgt ook informatie over projecten die het
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren op stapel heeft
staan. Wij zijn er zeker van dat je je kan terugvinden in onze
inspanningen om dit prachtige landschap nog mooier te maken!

Het team van vzw Regionaal Landschap
Haspengouw en Voeren.

Boer zaait bloemen
besloten om daar iets aan te doen. Samen met landbouwers werden stroken of
kleine perceeltjes ingezaaid met een mengsel van granen en akkerbloemen.
De graan-bloemenstroken worden niet behandeld met pesticiden en de opbrengst blijft
tot na de winter staan. Gedurende enkele jaren zijn op bepaalde plaatsen in Haspengouw
en Voeren de akkervogels al geteld. Maar we willen een nog gedetailleerder beeld krijgen
over die vogels. En daarom zullen we met meer vrijwilligers het veld op moeten gaan!
Zin om akkervogels te tellen? Via een cursus leren we je de basiskennis over akkervogels waardoor je een zicht krijgt op hun leefwijze, biotoop en bedreigingen.
Daarna kan je het veld ingaan om de akkervogels te herkennen en waar te nemen.

Landschapsbouw
in Voeren en
Haspengouw
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Kasteeltuinen
in de kijker

In de bijlage van deze landschapskrant vind je meer informatie over deze
bloemrijke akkerranden en ook over een mooie fietstocht die je kan maken.

erwijl Vochtig Haspengouw een regio is met veel weilanden,
boomgaarden en beekvalleien, is Droog Haspengouw hoofdzakelijk een uitgestrekt, glooiend akkerlandschap. In dit gebied
zijn de akkervogels belangrijke diersoorten. Denk maar aan de gele
gors, de patrijs, de veldleeuwerik... Jammer genoeg hebben deze
akkervogels het de laatste decennia nogal moeilijk om te overleven.
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Vlierbloesems

Korte berichten

Die achteruitgang heeft voornamelijk te maken met de verbeterde landbouwtechnieken, waardoor er na de oogst steeds minder voedsel op de velden achter blijft. Vooral
in de winterperiode zijn deze vogels afhankelijk van zaden van grassen, onkruiden en
liefst graan. Het Regionaal Landschap, de provincie Limburg en de gemeenten van
Droog-Haspengouw (Gingelom, Sint-Truiden, Heers, Tongeren, Riemst) en Voeren

De cursus bestaat uit 3 avonden:
• MAANDAG 12 JUNI ‘06
De verschillende vogelsoorten en hun levenswijze (Maarten Hens)
• DINSDAG 20 JUNI ‘06
Verschillende maatregelen ter bescherming van akkervogels (Olivier Dochy)
• DINSDAG 27 JUNI ‘06
Terreinbezoek: Luisteren, kijken en inventariseren van akkervogels
(Vogelwerkgroep Fruitstreek)
Deelname aan deze 3 avonden kost 10 EUR en inschrijven kan vóór
5 juni 2006 via mail (an.digneffe@rlh.be) of telefonisch (011/313898).
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EEN HOLLE WEG

Een wereld van verschil
lke holle weg is een al even verbazingwekkend fenomeen. Ontstaan uit
het unieke samenspel van mens, tijd en natuur... In een holle weg
slorpt het omliggende landschap je op. Het voelt er anders, de wind
valt weg, het is wat killer en het spel tussen zon en schaduw speelt op je
gemoed. Het zijn heerlijke oases voor wie wil genieten. Het klimaat is apart,
met op korte afstanden vaak enorme verschillen. Je vindt er dan ook een
brede waaier aan dieren en planten.

E

Haspengouw en Voeren bezitten heel wat holle wegen.
Voeren heeft zelfs de hoogste dichtheid van West-Europa.
Tussen 1950 en 1990 verdwenen veel van deze wegen.
Sommige taluds van de holle wegen liggen er door het
wegvallen van het regelmatig onderhoud wat verkommerd bij. Hoog tijd voor het Regionaal Landschap om iets
voor dit historische erfgoed te doen.

Het resultaat van
eeuwenlange erosie
In de loop van de eeuwen denderden karren langs hetzelfde spoor door ons landschap. Die trajecten sleten
steeds meer uit. Wind en water kregen er zo vrij spel.
Een proces van honderden jaren.... Een holle weg kan
alleen ontstaan in een heuvelachtig gebied, waar de
grondsoort sterk genoeg is om de helling in stand te
houden. Haspengouw en Voeren met een lemige ondergrond zijn hiervoor het ideale terrein. Het resultaat is
soms verbluffend. Sommige holle wegen liggen wel 10
meter lager dan het omringende landschap.

Hol, hoezo?
Bij een holle weg ligt het wegdek lager dan het omringende land (minimum 0,5 meter). Langs beide zijden van
de weg zijn er wegbermen die afhellen in de richting van
de weg. Een holle weg voelt gezellig aan omdat je ingesloten bent door taluds. Bij voldoende diepe holle wegen
zal je het omliggende landschap dan ook niet meer
kunnen zien.

Doorheen de tijden
Een aantal van de tracés van holle wegen waren in de
Romeinse tijd al in gebruik. De uitholling is later gekomen,
toen de bevolking en de verkeersintensiteit toenamen.
Men schat zo rond de late middeleeuwen. In de literatuur
van rond die tijd lezen we dat oorlogen werden gestreden
van holle weg tot holle weg: in het open landschap
gebruikte men deze plekjes als ‘loopgraven’ waar men zich
tegen het vijandelijke kanongeschut veilig waande.
Ook toen moesten holle wegen al onderhouden worden.
Zo vaardigde de Prinsbisschop van Luik in 1416 hiervoor al
richtlijnen uit. Dit wegenonderhoud had niet veel om het
lijf. Na een regenbui werden de ontstane geulen weer
opgevuld met materiaal uit het wegdek. Ook werden naast
de weg kleine afwateringssleuven gegraven. Deze ingrepen konden echter niet voorkomen dat de uitholling
gewoon doorging. De holle wegen zijn nog dieper geworden in de 19de en begin 20ste eeuw.
Over het voormalig onderhoud en beheer van het wegtalud is niet veel bekend. Veel wegtaluds waren aanvankelijk begroeid met grassen, kruiden en struiken. Om niet te
veel overlast te veroorzaken voor het verkeer en de landbouw werden de bermen en taluds van de holle wegen
regelmatig afgegraasd door rondtrekkende schaapskudden. In die tijd had elk kerkdorp nog zijn eigen schaaps-

kudde. Nadat de rondtrekkende kuddes uit ons landschap
verdwenen (rond de tweede wereldoorlog), raakten veel
holle wegen, al dan niet spontaan, begroeid met bomen en
struiken zoals de hazelaar, kornoelje, vlier, sleedoorn, wilg
en zoete kers. De mens plantte er ook populier, esdoorn,
iep en acacia. Boeren en eigenaren hakten regelmatig
struiken en bomen om voor brand- en geriefhout. Hier en
daar spaarde men een zogenaamde ‘overstaander’.
Doordat iedere grondeigenaar de holle wegen op een
andere manier beheerde, ontstond er een ‘grote’ variatie in
deze ‘kleine’ landschapselementen .

Wat ruist er door
het struikgewas?
De diepe insnijding van een
holle weg zorgt voor grote
verschillen in lichtinval,
vochtigheid en bodemsamenstelling. Zo vind je er
schaduwplanten naast zonneplanten of kalkplantjes
naast zandplantjes. Zwarte
els, sleedoorn, meidoorn,
Gevlekte aronskelk
wilde kamperfoelie, bosrank,
gevlekte aronskelk, speenkruid of allerlei soorten ereprijs groeien er naast elkaar. Holle wegen zijn in ons
landbouwlandschap een ideale schuilplek en oversteekplaats voor dieren die van het ene groengebiedje naar het andere trekken, op zoek naar voedsel of
een partner.
Boomklever

Wijngaardslak

Hoogstamsnoei

Holle weg

Als de nood het
hoogst is...
Holle wegen staan onder druk. Door gebrekkig onderhoud of functieverlies groeien ze vaak dicht. Onder
andere door die verwaarlozing zijn ze een hotspot voor
afvaldumpers. Meststoffen en bestrijdingsmiddelen van
de aanpalende percelen brengen er de natuur in gevaar.
Het is duidelijk: heel wat holle wegen hebben nood aan
een verwenbeurt.

...is de redding nabij
Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zal de
komende twee jaar uitgebreid aandacht besteden aan
holle wegen. Voor een aantal verwaarloosde holle
wegen (want er zijn natuurlijk ook holle wegen die al
goed onderhouden worden) maken we een beheersplan
op. Eerst krijgen deze holle wegen een achterstallig
onderhoud. Nadien komt er een onderhoudssysteem op
lange termijn. Op deze manier houden we holle wegen
in stand voor de toekomstige generaties!

OPROEP AAN LANDBOUWERS
Ben je landbouwer en heb je interesse om via landschapszorg en landschaptoerisme een nieuwe uitdaging
aan te gaan?
Wij zijn op zoek naar landbouwers die ingeschakeld willen worden in het achterstallig en langdurig onderhoud
van holle wegen en hoogstamboomgaarden. Ook zijn
we op zoek naar landbouwers die als gastheer en/of
gastvrouw hun hoeve of bedrijf met ruime hoogstamboomgaard willen openstellen voor toeristen.

Goudhaan

Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar
miranda.bemelmans@rlh.be of
bellen naar 011/31.38.98.
Sleedoorn

Vele soorten vogels en zoogdieren maar ook amfibieën en reptielen voelen er zich in hun sas. De das
graaft er zijn holen en gebruikt de begroeiing als
bescherming bij zijn nachtelijke voedseltochten. Waar
dassen voorkomen, vind je ook een aantal van hun
prooidieren zoals slakken en wormen. Holle wegen
zijn ook populair bij marterachtigen zoals de hermelijn, bunzing en steenmarter. De dichte begroeiing is
de ideale broedplaats voor veel vogels, zoals de grote
lijster, boomklever, grauwe vliegenvanger, goudhaan,
fitis, groenling en tuinfluiter.

Holle weg

Landschapsbouw in
Voeren en Haspengouw
et project ‘Landschapsbouw in Voeren en Haspengouw’ is afgelopen
winter met steun van de provincie Limburg in de steigers gezet. Het
opzet was de verdwijnende landschapselementen die zo typisch zijn
voor Zuid-Limburg, te behouden en opnieuw sterker in beeld te brengen.
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Kleine landschapselementen zijn grotendeels in eigendom bij landbouwers. Vaak vinden zij niet de tijd of de
middelen om deze te onderhouden, te herstellen of
opnieuw aan te planten. Via dit project kunnen we hen
een duwtje in de rug geven.
Verleden jaar werden er met een 50-tal landbouwers
afspraken gemaakt voor het herstel, het achterstallige
onderhoud of het nieuw aanplanten van kleine landschapselementen. In totaal zijn de voorbije winter ongeveer
21 km haag, 750 hoogstamfruitbomen, 350 loofbomen,
250 m2 houtkant en 3 veedrinkpoelen aangelegd bij landbouwers. De provincie Limburg zorgde mee voor de nodige
middelen om dit te kunnen verwezenlijken.
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Op het grensgebied tussen de gemeenten Alken, Hasselt
(Wimmertingen), Kortessem en Wellen is in het kader van
het project “landschapsbouw” 10 km meidoornhaag en 5
km gemengde haag aangeplant bij landbouwer Leon en
zoon Johan Gerrits. Ook hebben ze hun kaprijpe populierenrijen vervangen door lanen van zomereik.
Leon heeft met dit project een oude droom verwezenlijkt:
“We hebben eindelijk de hagen kunnen aanplanten, iets
wat we al langer wilden doen. Maar we hadden er geen tijd
voor. En het kost ook geld! Ik miste echt de hagen en het
groen rond m’n bedrijf. Vroeger zei m’n vader altijd ‘Hoor
de koekoek. Het is tijd dat de maïs gezaaid wordt...’. Ik herinner me dat alsof het gisteren was...”
“Ik kijk al uit naar de dag dat de meidoornhaag rond de
weide groot zal zijn. Dat zal zorgen voor een goede afsluiting voor de koeien. Die geraken dan zeker nooit op de

Leon en Johan

De Wroeter

steenweg. En die hagen trekken veel vogels. We kunnen
dan tijdens het werk genieten van het gekwetter en gefluit
van de vogels”

Jullie hebben ook hagen laten aanleggen rond de
akkers. Is dat ook een meidoornhaag geworden?
“Bij de hagen rondom de akkers hebben we gekozen voor
een gemengde haag met meidoorn, haagbeuk, veldesdoorn,
sleedoorn en gele kornoelje. Dit geeft een mooi afwisselend
beeld, zeker in de herfst als de bladeren allemaal verschillend gaan verkleuren. Ook de vele wandelaars uit de buurt
kunnen er van mee genieten.En het onderhoud zal geen probleem vormen! Dat kan met de Hagendorser. Betaalbaar en
geen tijdverlies voor ons!”
Hier stonden vroeger ook populieren, die zijn nu
weg. Wat is er in de plaats gekomen?
“Het Regionaal Landschap heeft er, in samenspraak met de
natuurwachter, ook voor gezorgd dat onze verplichte aanplant van populieren kon worden omgezet in aanplant van
eikendreven. Die boomsoort past hier mooi in het landschap en de bladval in de herfst is minder schadelijk voor
onze weilanden.”
“Weet je wat ook leuk was? Dat onze hagen aangeplant zijn
door de sociale werkplaats ’De Wroeter’. Die mannen kunnen
zo bijzonder nuttig werk verrichten en het was ook aangenaam om met hen samen te werken. Ze zouden werklozen
of bruggepensioneerden meer moeten inschakelen voor het
onderhoud van het landschap.”
Je vindt volgend bordje overal waar we in
het kader van dit project hebben gewerkt:

Kasteel s Herenelderen
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INSCHRIJVINGEN

Toerisme Bilzen: 089/51 56 54

aspengouw verrast je voortdurend.
Je kan er wandelen, genieten van
de bloesems of het fruit, nieuwe
dorpjes met een eigen karakter ontdekken of de kunststeden bezoeken.

H

(inschrijven noodzakelijk, het aantal plaatsen is beperkt)
• ZATERDAG 3 JUNI VAN 14 TOT 16U30
KASTEEL ‘S HERENELDEREN (TONGEREN)
“Demonstratie van een boomchirurg gevolgd door een rondleiding
op het domein” (incl. het kerkje van ‘s Herenelderen).
Deelname: 5 EUR/persoon (max. 40 personen), inschrijven vóór 24 mei.
• ZATERDAG 17 JUNI VAN 16 TOT 19 UUR
KASTEEL KOLMONT (TONGEREN)
“Picknick met streekproducten in de kasteeltuin met de Boomfanfare
als muzikale act.”
Deelname: 20 EUR/persoon (max. 120 personen), inschrijven vóór 7 juni.
Kinderen onder 10 jaar gratis. Gratis tickets via prijsvraag!
• ZATERDAG 24 JUNI VAN 14 TOT 17 UUR
KASTEEL KORTENBOS (SINT-TRUIDEN)
“Een kruidenverhaal met proeverijen o.l.v. kruidenvrouw Daniëlle Houbrechts.”
Deelname: 12,50 EUR/persoon (max. 40 personen), inschrijven vóór 14 juni.
Op 9,10 en 11 juni staat het Regionaal Landschap ook op het planten-, rozen-, en
moestuinfestival in Heks.
Andere activiteiten in het kader van de kastelenmaand vind je terug in de
folder die je kan downloaden op onze website www.rlh.be

Daarnaast is Haspengouw ook een kastelenlandschap.
In de regio liggen een 100-tal kastelen die het landschap kleuren en de bezoeker doen watertanden.
Ook het Regionaal Landschap heeft een boontje voor
deze kastelen, zij het vooral voor de tuinen. En dankzij
de jaarlijkse financiële middelen van de afdeling
Monumenten en Landschappen van de Vlaamse
Overheid kunnen wij hiervoor de nodige zorg dragen. In
maar liefst 20 kasteeltuinen werden de voorbije 4 jaar
herstelwerken uitgevoerd.

Kastelenmaand juni
Enkele van deze tuinen zijn te bewonderen in juni, de
kastelenmaand voor Haspengouw. Toerisme Limburg
zet tijdens deze maand heel wat kastelen in de kijker, en
wij sluiten hier graag bij aan.

Zo kan je op 3 verschillende zaterdagen in juni een
exclusieve activiteit beleven in een eenmalig opengestelde kasteeltuin.
Raak onder de indruk van de boomchirurg en van het
kasteeldorp ‘s Herenelderen, droom weg in de kasteeltuin van Kolmont tijdens een muzikale streekpicknick
met de ‘Boomfanfare’ of ga kopje onder in de verrassende wereld van de kruiden in de kasteeltuin van
Kortenbos. Inschrijvingen kunnen gebeuren bij
Toerisme Bilzen (zie info).
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Via deze krant geven wij gratis 3 x 2
tickets weg voor de STREEKPICKNICK
in Kolmont, aan diegenen die kunnen
antwoorden op de volgende vraag:

“Welk is het voornaamste bouwmateriaal waaruit de 15de eeuwse
Sint-Stefanuskerk in het kasteeldorp ‘s Herenelderen werd opgetrokken?”
Je antwoord kan je sturen naar het Regionaal Landschap of mailen naar info@rlh.be. Vóór 30 mei verwittigen wij de winnaars.
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WINKELEN IN HET WILD

Vlierbloesems
roeger was het doodnormaal om met het hele gezin bloesems, bessen of kruiden
te plukken, maar door het overvloedige aanbod van verse groenten en fruit, zijn
we vergeten hoe leuk het is om in het wild te ‘winkelen’. Langs paden, sloten,
bermen en bossen groeit ongelooflijk veel lekkers.

V

Zo is er bijvoorbeeld de vlier. Veel mensen beschouwen
hem als onkruid, omdat hij woekert. Maar de vlier heeft
ontzettend veel te bieden. Van deze struik kan je zowat
alles gebruiken: de bloemen, de vruchten, de bladeren of
de schors. Je kan het verwerken in de keuken of in de huisapotheek. De gewone vlier komt in Haspengouw en
Voeren veel voor. Het is een grote struik die wel tien
meter hoog kan worden.
In mei en juni hangen de witgele bloesems te pronken

ENKELE RECEPTEN
FRIS VLIERBLOESEMDRANKJE
De zon is eindelijk weer van de partij. Dit
vlierbloesemdrankje zorgt voor afkoeling tijdens de warme zomerdagen.

Wat hebben we nodig?
• 30 vlierbloemschermen • 1 liter kokend
water • 1 kg suiker
• 4 à 5 citroenen • 20 gr citroenzuur •
spuitwater

aan de takken. De ideale tijd om met de bloesems te
experimenteren. Je kan de bloesems bijvoorbeeld toevoegen aan een pannenkoekenbeslag. Om de bloesems los te
maken van de bloemschermen, laat je ze even afgedekt
staan op een warme plaats. Maar er zijn nog tal van
mogelijkheden. Enkele recepten vind je hieronder.
TIP Je wast de bloemen beter niet, omdat er dan te
veel smaak verloren gaat. Controleer ze dus goed op
beestjes en kijk uit waar je ze plukt!
citroenen waar de schil onbehandeld is, anders zonder de schil! • Giet er
het kokende suikerwater bij • Laat 4 dagen trekken op een koele plaats
• Zeef en bewaar de siroop in kleine porties • Voeg zéér koud spuitwater toe naar eigen smaak
De siroop kan diepgevroren worden. Een koffielepeltje van het diepgevroren mengsel als bodempje in een glaasje champagne of mousserende wijn zorgt voor een lekker, uiterst verfrissend aperitiefje. Wil je een
iets straffer aperitief, dan kan je aan het geheel nog een scheutje witte
rum toevoegen.

VLIERBLOESEMGELEI
• 6 grote schermen vlierbloesem • 1 kg moesappelen • 1 liter water
• + 1 kg suiker • 4 eetlepels citroensap

Hoe bereiden we het drankje?
Snij de appelen in stukjes, met schil en klokhuis. • Breng appelen met
water in de pan aan de kook. • Laat een half uurtje koken op een

VLIERBLOESEMAZIJN
• vlierbloesem
• cider- of wittewijn-azijn

Overgiet een aantal mooie schermen vlierbloesem met azijn. Laat enkele weken staan en filtreer vervolgens. (Sommige mensen voegen nog
een halve kilo suiker per liter azijn toe) Gebruik de azijn in vinaigrettes
en - heel spaarzaam, hooguit enkele druppels - in een verse fruitsalade.
Je proef dan niet de azijn, maar wel een vaag vlierbloesemaroma.
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·• Kook 1 liter water, los er de suiker in op • Doe 30 bloesems + stukjes
citroen met schil en citroenzuur in een kom (liefst inox) • Gebruik alleen

zacht vuurtje. • Zeef dit doorheen een doek, laat uitlekken tot de
volgende dag.• Meet het sap af, en voeg de suiker toe: 450 g suiker
per 600 ml sap.• Doe in een pan en voeg de vlierbloesems toe die je
in een doek gebonden hebt. • Breng aan de kook. • Haal de bloesem
eruit na 5 minuten.• Laat nog 20 minuten doorkoken, tot de gelei
mooi opstijft.• Schep het schuim eraf en voeg het citroensap toe. •
Doe in potjes.

KORTE BERICHTEN
SINT-PIETERSBERG IN THE BOX
Op de Sint-Pietersberg tussen
Jeker en Maas is er de voorbij
jaren hard gewerkt. Daarbij is
heel wat gerealiseerd voor de
natuur en de recreant. Op 25 april
werd dat nog eens in de verf
gezet op een succesvol symposium. Tijdens deze dag plaatsten
we alle gerealiseerde projecten
Alle partners klinken op het project
in de kijker en sloten alle partners
een overeenkomst af om de controle en het onderhoud van de routes gezamenlijk te organiseren. Daarmee is de grensoverschrijdende samenwerking
op duurzame wijze verzekerd. De opbrengst van de wandel- en fietskaarten
wordt gebruikt voor dit onderhoud en deze controle. Zo draagt iedereen zijn
steentje bij.
De wandel- en fietskaarten en extra informatie zijn, verzameld in een box, te
verkrijgen voor 10 EUR. Je kan de kaarten ook afzonderlijk bestellen (1,50 EUR
per kaart). Te koop bij Toerisme Limburg, Toerisme Riemst en bij het Regionaal
Landschap Haspengouw en Voeren.
Voor Kanne staan nog een aantal projecten op de uitvoeringsrol. Nu de nieuwe
brug over het Albertkanaal klaar is, kunnen we dat aanpakken. Het gaat om
een uitkijkplatform op Grootberg en enkele rustplaatsen. De realisatie van
deze werken is voorzien voor dit jaar.
Tip: Vanaf juni staan de kalkrijke graslanden in bloei, eens wat anders dan
fruitbloesems...

BINNENKORT: OP DE TRAPPERS DOOR DE
VOERSTREEK

COLOFON
VERANTWOORDELIJKE
U I TG E V E R

Ivo Thys
Vorststraat 2
3500 Hasselt
• Tel. 011/31.38.98
• Fax 011/31.53.07
• E-mail: info@rlh.be
Deze krant wordt gratis verspreid
op 120.000 exemplaren.
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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
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.

Het fietsroutenetwerk Limburg
strekt zich uit over alle gemeenten in Limburg, enkel Voeren
ontbreekt nog op het lijstje.
Maar daar zal snel verandering
in komen.
De uitbouw van het fietsroutenetwerk is hier volop bezig. De
paden worden ingericht, bewegwijzerd of gloednieuw aangelegd. Nabij het bezoekerscentrum van de
Voerstreek komt een parking met fietsinrijpunt. Binnenkort zal de Voerstreek
dus ook op fietsgebied een belangrijke schakel vormen tussen Belgisch en
Nederlands Limburg en het land van Herve, waar ook plannen voor een fietsroutenetwerk op stapel staan. Je zal zeker van ons vernemen wanneer je kan
gaan fietsen op het gloednieuwe netwerk. .

