LANDSCHAPSKRANT
Haspengouw en Voeren

ZONDAG
27 MEI 2018
13.30u – 18.00u

LANDSCHAPSDOEDAG

Biobeleefboerderij De Alverberg – Kortessem
Voor de 13de editie van de Landschapsdoedag verwelkomen we jullie graag
op de BioBeleefBoerderij De Alverberg.

Op 27 mei zet de Alverberg haar deuren open en
kan je een kijkje komen nemen. Je kan deelnemen aan workshops zoals koken met lokale producten, je eigen moestuin opstarten of je kan
mee op wandel met een gids die de link tussen
landbouw en natuur uit de doeken doet. Er worden schapen geschoren en wol gesponnen. Gezinnen met kinderen kunnen een wandeling maken naar het nabijgelegen Hemelspark waar
heerlijk gespeeld kan worden in de natuur. Wie
zin heeft in een fikse wandeling kan kiezen tussen twee routes door het Bellevuebos.

De Alverberg is een biologische boerderij met
een maatschappelijke functie. Hier werken
mensen die elders niet aan de slag kunnen en
alternatief gestraften aan de uitbouw van het
landbouw- en veeteeltbedrijf. Samen met begeleiders en vrijwilligers worden schapen, legkippen en varkens verzorgd en worden er groenten
gekweekt.

PRAKTISCH

PROGRAMMA
Gidsbeurten/workshops

Tijdstip

Vzw De Alverberg

Wandeling Op pad met een landbouw-natuurgids

13.30u, 14.00u, 14.30u en 15.00u

Opeindestraat 128
3720 Kortessem

Wandeling Op pad met een jager

14.30u

Rondleiding Het leven op de boerderij

14.00u en 15.00u

Uiteenzetting De Alverberg, een arbeidscentrum voor
alternatief gestraften

14.00u en 15.30u

Korte Keten-kookworkshop

14.00u en 16.00u

Workshop Een moestuin aanleggen

15.00u, 16.00u (kinderen)

Workshop Wie helpt het vakwerk van de schuur lemen?

14.00u, 15.00u en 16.00u

Demo Schapen scheren

14.00u

Demo Schapendrijven

doorlopend

Demo Wol spinnen

doorlopend

Vrije wandeling Bellevuebos (keuze uit 3 km of 5 km)

doorlopend

Vrije wandeling Naar het Hemelspark (natuurspeelplek, 1,5 km)

doorlopend

Allerlei workshops voor kinderen

doorlopend

Ritje met de huifkar

14.00u, 15.00u en 16.00u

Streek- en infomarkt

doorlopend

Parking
Gezien er in de omgeving
van De Alverberg niet zo
veel parkeergelegenheid is,
vragen we om zo veel
mogelijk met de fiets of het
openbaar vervoer te komen.
Er kan beperkt geparkeerd
worden in een aanpalende
weide. Dit wordt
aangegeven met borden.
Met het openbaar vervoer
Er ligt een bushalte in de
Opeindestraat op 200m
van de Alverberg (lijn nr 38).
Met de fiets
De Alverberg ligt in de buurt
van knooppunt 121 van het
fietsroutenetwerk. Fietsers
krijgen als dank een gratis
drankje aangeboden.

Hulp op de boerderij
We zijn op zoek naar mensen die in hun vrije tijd graag de
handen uit de mouwen steken. Zie jij het zitten om af en toe
op zondag de dieren te komen voederen of kan jij kleine herstellingen doen? Ben jij graag in de weer in de keuken en kan
je af en toe een middag koken voor onze vrijwilligers? Dan
ben je meer dan welkom op onze boerderij. Ook de Raad van
Bestuur van de Alverberg is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om de werking te helpen uitbouwen.
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BESTE LEZER, in Haspengouw en Voeren kan je prachtig wandelen. De landschapswandelingen worden het hele jaar door druk
bezocht. Maar er zijn ook minder bekende plekjes in Haspengouw die de moeite waard zijn. De Verborgen Moois wandelingen zijn
kleinere wandelgebieden rond een bepaald thema. Dit voorjaar zetten we drie nieuwe Verborgen Moois wandelingen in de kijker:
Fruitvallei en Overbroek-Gelinden in Sint-Truiden en Herkbeemden in Wellen. Op 27 mei 2018 zet de Biobeleefboerderij De Alverberg
haar deuren open. We organiseren er onze jaarlijkse Landschapsdoedag met heel wat leuke natuuractiviteiten.

Meer info via facebook, de.alverberg@telenet.be of T 011 24 38 80.
Of kom eens langs op de boerderij, wij zijn open van dinsdag tot en
met zaterdag.

Wat is korte keten?
Korte keten is de verkoop van landbouwproducten met zo
weinig mogelijk tussenschakels. Het voedsel komt dus via de
kortste weg van bij de boer op je bord terecht. Dat is goed
voor jou, want je weet waar je voedsel vandaan komt, én goed
voor de boer, die een eerlijke prijs ontvangt. Daarenboven is
dit beter voor het milieu want de voedselkilometers worden
beperkt evenals het verpakkingsafval. Korte keten-producten
kan je kopen via hoevewinkels, boerenmarkten, automaten,
zelfoogst- en plukboerderijen en voedselteams.

LUDWIG VANDENHOVE Voorzitter Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren – Gedeputeerde

INHOUD
Vallei van De Zijp
Verborgen Moois
Herkbeemden
Overbroek-Egoven
Fruitvallei

Voor de workshops en de geleide wandelingen kan je je vanaf 13.00 uur inschrijven aan de infostand van het
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Deelnemen is gratis. Het aantal deelnemers is beperkt.

Korte berichten

COLOFON
Regionaal Landschap
Haspengouw en Voeren vzw
Daaleindestraat 2
3720 Kortessem
T 011 31 38 98
info@rlh.be
www.rlh.be
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Deze krant wordt gratis verspreid op 155.000 exemplaren.

Een Regionaal Landschap 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, erfgoed en natuurgerichte recreatie. In opdracht van de 16 Haspengouwse
gemeenten, Voeren, de Provincie Limburg en het Vlaams Gewest. In samenwerking met de Haspengouwse verenigingen
voor natuur, landbouw, toerisme, erfgoed, landeigenaren en
jagers. En met de steun van het Agentschap voor Natuur en
Bos en het Agentschap voor Onroerend Erfgoed.

SAVE THE DATE
Noteer ZONDAG 27 MEI 2018 alvast in je agenda.
Het wordt een boeiende dag voor jong en oud.

Ruil deze

BON in op de

LANDSCHAPSDOEDAG
en ontvang een geschenkje.

Enkel voor deelnemers van wandelingen en workshops,
één bon per gezin, zolang de voorraad strekt.

Landschapsdoedag

Volg ons ook
op Facebook
en Twitter

De vallei van De Zijp
Een oase voor wilde bijen

De vallei van De Zijp in Nieuwerkerken deed jarenlang dienst als
gemeentelijk stort. Nu is het gebied omgetoverd tot een prachtig
stukje natuur. Het is een klein maar waardevol gebied met een
afwisseling van bosranden, ruigtes, een hooiland, een vijver, een
poel en een wachtbekken.
Deze winter kreeg de vallei van De Zijp een
grondige herstelbeurt. In de vijver werd het
slib geruimd waardoor de waterkwaliteit
verbetert en waterplanten kansen krijgen.
Ook de aangrenzende amfibiepoel te midden
van het natte, bloemrijke hooilandje werd
grondig aangepakt. Door in de vijverrand de
houtige opslag grotendeels te kappen en de
oevers af te schuinen, kan er opnieuw licht
aan het wateroppervlak komen zodat moerasplanten zich kunnen ontwikkelen en
amfibieën er graag vertoeven.
Wilde bijen moeten in een klein gebied voldoende voedsel en nestgelegenheid vinden
om zich duurzaam te kunnen vestigen.
Dankzij de inrichtingswerken kan de natuur

zich hier herstellen en ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor wilde bijen en tal
van andere diersoorten.
Op 28 mei trekken de leerlingen van het
vierde leerjaar van de basisscholen in Nieuwerkerken de beemd in voor een heuse
kinderdoedag. Zij gaan er insectenhotels
maken, honing slingeren en hooimijten
bouwen.
Als je deze zomer in Nieuwerkerken fietst,
tussen knooppunt 150 en 175 van het fietsroutenetwerk, stap dan zeker even af aan
het rustpunt en volg het pad tot aan de vijver. Je zult versteld staan hoe de natuur
zich hier ontpopt tot een prachtig tafereel.

Honingbij

www.rlh.be
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Mombeekvallei
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‘t Speelhof

Fruitvallei

Sint-Truiden
Cicindria

Engelmanshoven

Bilzen
Bellevuebos

Borgloon

Overbroek-Egoven

Hornebos

Op 22 april zoeken we de natuur van de Herkvallei
op in Wellen en op 1 mei kan je tijdens begeleide
wandeltochtende mergels van Gelinden en de
aanpalende natuurreservaten Overbroek en Egoven
ontdekken. Op 24 juni genieten we van het fruit
en wandelen we in de fruitvallei van Sint-Truiden.

Beukenberg

Berg

Millen

Tongeren
Lauw

Gallo-Romeinse
Tumuli

Nog meer Verborgen Moois
ontdekken in de streek?

KOM EN WANDEL MET ONS MEE…
Beleef de vallei, ontdek de Haspengouwse mergel en geniet van het fruit!

ZONDAG 22 APRIL 13.00u tot 18.00u

DINSDAG 1 MEI 10.00u tot 17.00u

ZONDAG 24 JUNI 14.00u tot 18.00u

Verborgen Moois

Verborgen Moois

Verborgen Moois
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Het ontluikende groen in de lente is het ideale
moment om de Haspengouwse natuur te ontdekken.
Haal je wandelschoenen maar vanonder het stof,
want we hebben enkele mooie wandelactiviteiten
voor jou in petto!

Opening
met recep
tie
tussen
13 en 14u

Herkenrodebossen

Overbroek-Egoven

MERGEL
DAG

Fruitvallei

3 KM • 4 KM • DEELNAME GRATIS
STARTPUNT Dorpsstraat tegenover het gemeentehuis van Wellen

3 KM • 5,1 KM • 9 KM • DEELNAME GRATIS
STARTPUNT Natuurhuis Haspengouw, Kleinveldstr. 54, Sint-Truiden

2,7 KM • DEELNAME GRATIS
STARTPUNT Fabriekstraat, Sint-Truiden

Hier wandel je door de natuurgebieden Broekbeemd en Grote Beemd.
Beemd staat voor ‘hooiland in een beekvallei’. De wandelpaden meanderen tussen natte hooilanden, ruigtes en bosjes met wilgen, elzen en
meidoornstruwelen. Misschien kom je onderweg Schotse Hooglanders
tegen. Deze grote grazers helpen met het onderhoud van de natuurgebieden. Tussen 13u30 en 14u00 en tussen 15u30 en 16u00 vertrekken
er verschillende wandelingen met een natuurgids. Je kan je hiervoor
inschrijven op de dag zelf. Als je op eigen houtje de Broekbeemd en de
Grote Beemd wilt ontdekken ben je 7 km onderweg. Na de wandeling
kan je nagenieten op het zomerterras aan het startpunt.

Wie de vallei van de Herk en de unieke ‘Mergels van Gelinden’ wil ontdekken, mag de
Mergeldag zeker niet missen. Om 10 uur is er een wandeling over kruidengebruik en in de
namiddag nemen natuurgidsen je tussen 13.00 en 16.00 uur mee naar de mooiste plekjes
van de natuurgebieden Overbroek en Egoven. Trek je liever op eigen houtje de natuur in?
Dan kan je deelnemen aan een natuurzoektocht. Voor blinden en slechtzienden is er om
14.00u een wandeling met blindengeleide honden, waarbij voelen en ruiken centraal staan.
Het Natuurhuis Haspengouw is de hele dag geopend. Je kan er iets drinken of wat lekkers
eten en intussen fossielen uit de mergelgroeve bezichtigen.

Deze wandeling is helemaal op maat van de kinderen gemaakt. Onderweg komen ze meer te weten over het leven in boomgaarden en in
poelen. Ongeveer halverwege de wandeling is een leuke speelweide
ingericht. Kinderen kunnen er glijden of waggelen over de Molenbeek,
zoeken naar waterbeestjes in de poel of ravotten in de weide. Je kan
je eigen insectenhotel maken, een fotozoektocht doen of de gerestaureerde Stayenmolen bezoeken. Vergeet ook niet je picknick mee te
nemen, want van al dat spelen en wandelen zal je vast wel honger
krijgen. 24 juni wordt een heus fruit-, picknick- en speelfestijn.

Deze activiteit wordt georganiseerd door het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren
i.s.m. de gemeente Wellen, Limburgs Landschap vzw en natuurvereniging ‘t Bokje.

De Mergeldag wordt georganiseerd door het Bezoekerscentrum Natuurhuis Haspengouw, Aulenteer Natuurpunt
en Natuurpunt De Herk Heers i.s.m. Toerisme Sint-Truiden en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.

Deze activiteit wordt georganiseerd door de stad Sint-Truiden i.s.m. het Regionaal
Landschap Haspengouw en Voeren.

Deze drie nieuwe Verborgen Moois-wandelingen maken
deel uit van een uitgebreide reeks. Het zijn bijzondere
plekken in Haspengouw om te bezoeken. De kaarten
bevatten uitgestippelde wandelroutes, praktische informatie en interessante weetjes over de gebieden.
Meer info: www.wandeleninlimburg.be
De verzamelbox (€15) met alle Verborgen Mooiswandelingen kan je kopen via de webshop
www.wandeleninlimburg.be of bij de Toeristische
Diensten van de streek. Op de website staat het
complete wandelaanbod van Limburg.

MATHDEELINGEEN
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KORTE BERICHTEN
Kleur je buurt met bloemen voor bijen

Bijen en andere bestuivende insecten zijn van levensbelang voor onze
voedselketen. 84% van onze landbouwgewassen zijn afhankelijk van de
bestuiving door bijen. Het is dan ook zorgwekkend dat ze de laatste jaren sterk achteruitgaan. Een van de oorzaken hiervan is dat er minder
bloemen zijn en dus ook minder nectar. Toch kan iedereen zijn steentje
bijdragen: door bloemen in te zaaien en nestgelegenheid te creëren help
je de bijen al een stuk vooruit. Meer tips vind je in de infofolder ‘Wilde
bijen.’ Vraag hem aan via info@rlh.be of download hem via www.rlh.be/
infofolders.
Ook landbouwers kunnen een groot verschil maken door bloemenstroken
aan te leggen langs hun akkers. Ze kunnen daar zelfs een vergoeding
voor krijgen als ze een beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) sluiten. Geïnteresseerde actieve landbouwers die een
bloemenstrook willen aanleggen vinden meer informatie via martijn.
erkens@vlm.be of op www.vlm.be/thema’s/beheerovereenkomsten.

Erfgoedlezingen

In samenwerking met IOED Haspengouw west, IOED Oost Haspengouw &
Voeren en Erfgoed Haspengouw wordt er in 2018 maandelijks een lezing
georganiseerd. Deze lezingen plaatsen verschillende aspecten van het
erfgoed in Haspengouw in de kijker. De eerstvolgende lezing zal plaatsvinden op donderdag 24 mei in Vroenhoven (Riemst) en staat in het teken
van relicten van conflict in Zuid-Limburg.
Meer info over de lezingenreeks vind je op www.rlh.be.

Hazelmuis gespot in Voeren

In 2012 plantte het regionaal landschap een houtkant aan langs het spoorviaduct in Sint-Martens-Voeren. Dit kaderde in een biodiversiteitsproject
van de provincie en had als doel de uitbreidingskansen van de hazelmuis
te vergroten. Het beheer van het perceel kwam in handen van Natuurpunt.
De aangeplante struiken waren enkele jaren later al goed ontwikkeld en
er waren allerlei vruchten te vinden, zoals bessen van sleedoorn, Gelderse roos en hondsroos en zaden van Spaanse aak. De ingreep blijkt nu
succesvol te zijn: de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt ontdekte een
hazelmuis ten westen van de spoorwegbrug en twee aan de overzijde.
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Hooi van hier

Dankzij een aangepast beheer krijgen grazige percelen zoals graslanden,
hoogstamboomgaarden en akkerranden een economische en ecologische meerwaarde. Een dergelijk hooilandbeheer kan, naast hooi, ook een
waardevolle grasmat opleveren met meer kansen voor de natuur. Hierbij
doen we een oproep aan de inwoners van Haspengouw en Voeren: heb
je een verruigd perceel waarvan het onderhoud een blok aan je been is?
Neem dan contact op met het regionaal landschap en wij zoeken een geschikte uitvoerder om jouw perceel te maaien en te hooien. Daarnaast
zijn we ook op zoek naar landbouwers en plattelandsondernemers die
interesse hebben om deze hooiwerken uit te voeren.
Meer info: 011 31 38 98 of info@rlh.be.

