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BESTE LEZER, je kan dit voorjaar het Verborgen Moois ontdekken in het Speelhof van Sint-Truiden, de Beukenberg, de Jekervallei en de holle wegen in Tongeren. In juni komt het Landschapsdoeboek uit met de bijhorende
wandelbox waarmee je de tien Greenspots in Haspengouw kan herontdekken. Kijk ook eens goed rond in je
buurt: misschien staat er nog wel een smeedijzeren hek, een oud kapelletje of een veldkruis dat vroeger aan je
aandacht ontsnapte. Met het nieuwe project rond Klein Historisch Erfgoed kunnen we deze getuigen uit het
verleden volop in de kijker zetten!
HET RLH-team
Bruine kikker
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INHOUD
Verborgen Moois
in Haspengouw
Onderhoud van
kleine landschapselementen
Nieuw:
Landschapsdoeboek en nieuwe
wandelbox

Bloemrijke akkerrand
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Biodiversiteitsambassadeurs
voor landschap en natuur
Landbouwers produceren niet alleen voedsel, ze onderhouden
ook het landschap. In Voeren gaan sommige landbouwers nog
een stapje verder: ze werken als echte biodiversiteitsambassadeurs mee aan het behoud van het landschap en de natuur.
Voeren is een heel biodiverse gemeente: veel typische, en voor Vlaanderen
vaak zeldzame, dieren- en plantensoorten vinden er een thuis. Heel wat
van die soorten zijn kwetsbaar en het vraagt een extra inspanning om hun
leefgebied te behouden. Sommige landbouwers in Voeren doen dit met
plezier. Enkele voorbeelden:

Stapelen van silexmuurtje
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Zeven lokale landbouwers zaaiden de afgelopen weken bloemrijke akkerranden in. Zowel bijen als andere insecten en vele vogels vinden hier
voedsel en dekking. Ook padden en kikkers worden niet vergeten. Voor
hen worden poelen, veedrinkbakken, hagen en houtkanten hersteld.
Landbouwers verzamelen silexstenen en stapelen ze bij de poelen en
veedrinkbakken als schuilgelegenheid. Een 10-tal andere landbouwers
zet zich in voor het onderhoud van het wandelnetwerk in Voeren en voor
het beheer van de holle wegen.
Zo zie je dat landbouw, natuur en landschap in Voeren harmonieus samen
werken. Geniet ervan!

Poel
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www.rlh.be

Ontdek het
Verborgen Moois
van Haspengouw
Eenbes

Wie kent de speelboomgaard van ’t Speelhof, de Jekervallei in
Lauw, het Romeins aquaduct in Tongeren en de mooiste holle
weg van Berg? Nooit van gehoord? Of wel van gehoord, maar
nooit gezien? Dan is er goed nieuws! Dit voorjaar stellen we
deze bijzondere plekken aan je voor en kan je dit verborgen
moois samen met ons ontdekken.
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Verborgen in het landschap van Haspengouw en Voeren vind je nog heel
wat speciale plekjes. We noemen ze Verborgen Moois. Ze zijn voor onze
streek karakteristiek door een bijzondere landschappelijke ligging of eigenschap, omdat er een opvallend monument ligt of omdat er een boeiend
verhaal achter schuil gaat. Samen met de eigenaars wil het regionaal landschap deze plaatsen onder de aandacht brengen. Ze krijgen een heuse
onderhoudsbeurt en worden toegankelijk gemaakt voor het publiek. Zo
kan iedereen die wil onze mooie streek beter leren kennen.
Op 20 en 22 april openen we Verborgen Moois ’t Speelhof en Verborgen
Moois Lauw, op 20 mei staat Verborgen Moois Beukenberg in de kijker
en op 17 juni duiken we onder in het Verborgen Moois Berg.

Jonge steenuil
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Verborgen Moois

‘t Speelhof

Opening

20 april

Praktisch
Lengte wandellus: 2,5 km
Startschot: 9.30 uur
Startpunt: Speelhoflaan,
domein ’t Speelhof, Sint-Truiden

Verborgen Moois

Beukenberg

Opening

20 MEI

Praktisch
Lengte wandellus: 4 en 7 km
Startschot: 14 uur
Startpunt: Mulkerweg 4, Tongeren
Parkeren kan op de ruime parking van de
Pliniussite, toegankelijk via de
Hasseltsesteenweg en de Fonteindreef.

Knolsteenbreek
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Struin door de hoogstamboomgaard en test je
kennis over fruit. Ga op zoek naar de steenuil en de
torenvalk. Of onderzoek het onderwaterleven in de
levende poel op het domein. Vanaf 20 april kan je
tussen de hoogstamfruitbomen van het kasteeldomein ’t Speelhof in Sint-Truiden allerlei weetjes
over fruit ontdekken. De Nationale Boomgaardenstichting plantte er een nieuwe boomgaard aan en
het regionaal landschap toverde, samen met de
milieudienst van de stad, de hoogstamboomgaarden om tot avontuurlijke en leerrijke speelboomgaarden. Een leuke wandelroute zorgt ervoor dat je
niets van het verborgen moois hoeft te missen.

Op 20 april wordt de speelboomgaard
officieel ingehuldigd door kinderen van
de plaatselijke basisscholen.

Het roemruchte verleden van de Romeinen is
vandaag nog altijd indrukwekkend aanwezig in
het Haspengouwse landschap. Aan de westkant
van Tongeren, vertrekkend aan de Romeinse muur,
ligt een opvallend talud opgeworpen uit aarde.
Deze kunstmatige heuvel werd ruim 2.000 jaar
geleden door de Romeinen aangelegd om de stad
Tongeren van water te voorzien. Dit aquaduct is
dan ook het grootst bewaarde aarden monument
in Vlaanderen.
Om verdere erosie tegen te gaan zal het regionaal
landschap er binnenkort een trapconstructie laten
plaatsen. Vanuit de Pliniussite in het dorpje Mulken
worden begin mei twee mooie wandelroutes
bewegwijzerd. Met de nodige rustplaatsen om stil
te staan bij al dat verborgen moois.

Vanaf 14u zijn er een aantal begeleide
wandelingen over de Beukenberg waarop
je meer te weten komt over het Romeinse
verleden van Tongeren.
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Verborgen Moois folders zijn te koop aan 1,5 € op www.rlh.be (1 € de dag zelf)
Door de folder aan te kopen, investeer je mee in het onderhoud van het landschap en de natuur.

Verborgen Moois

Lauw

Opening

22 april
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Praktisch
Lengte wandellus: 6 km
Startschot: 14 uur
Startpunt: Schutterijstraat, Tongeren

Verborgen Moois

Berg

Opening

17 JUNI

Praktisch
Lengte wandellus: 6 km
Startschot: 14 uur
Startpunt: Clems hoeve,
Nellestraat 28, Tongeren

Zin om de natuur in de Jekervallei te ontdekken?
De Jekervallei in Lauw (Tongeren) is daarvoor de
perfecte uitvalsbasis. Natte graslanden met
bijzondere flora zoals knolsteenbreek en dotterbloem tref je hier in de lente weelderig aan.
Het natuur- en landschapsbeheer is volledig
afgestemd op het behoud van deze soorten.
Op de waterloop werden enkele ingrepen uitgevoerd om de rivier haar natuurlijke loop terug te
geven en overstromingen in de dorpen te voorkomen. Bovendien komt dat de biodiversiteit ten
goede. Als je dit uniek stukje natuur in de vallei
van de Jeker wil ontdekken is de opening van
Verborgen Moois Lauw iets voor jou.

Op 22 april kan je dit mooie stukje natuur
verkennen.
Tip: stevige wandelschoenen of laarzen

Even onderduiken in een holle weg? Dat kan
binnenkort! Vanaf 17 juni kan je in Berg de
geborgenheid van holle wegen opzoeken.
De boer die vanuit het dorp naar zijn hoger gelegen
akkers trekt, de regen die de karrensporen verder
uitholt: het weer en het jarenlang gebruik van
aarden wegen hebben in Haspengouw letterlijk
hun sporen nagelaten. Wegen zijn lager komen te
liggen dan het omliggende veld en de opgaande
taluds zijn vaak begroeid met bomen en struiken.
Vandaag zijn het karakteristieke groene lijnen in
het Haspengouwse landschap en voor heel wat
flora en fauna vormen ze de ideale schuilplaats.

Vanuit het authentieke dorpje Berg
kan je op 17 juni mee op stap met de
natuurwachter voor een verkenning
van deze verborgen plek.
Tip: stevige wandelschoenen of laarzen
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Realisaties van het
regionaal landschap
1. Snoei van kasteeldreven in Heers

1
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Verspreid over Haspengouw staan prachtige kastelen die met
hun bijhorende parken en dreven het landschap tekenen. Het
snoeien van de statige laanbomen is werk voor deskundigen.
Afgelopen jaar heeft het regionaal landschap de lindendreef
tegenover het kasteel van Heks en de rode beukendreef bij het
kasteeldomein van Bovelingen laten snoeien door gespecialiseerde boomverzorgers.

2. Halve km meidoornhaag in Riemst
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Onderhoud van kleine
landschapselementen
Meidoornhagen, hoogstamfruitbomen, poelen, dreven, knotbomen, ... het zijn
belangrijke elementen in het landschap. De meeste van deze natuurlijke elementen hebben hun gebruiksfuncties inmiddels verloren. Hierdoor liggen ze
er vaak verwaarloosd bij.
Deze kleine landschapselementen zijn nochtans zeer waardevol voor het landschap. Ze helpen
het authentieke Haspengouwse landschap te behouden, zorgen voor een omgeving waar
het aangenaam is om te wonen en ze zijn levensnoodzakelijk voor tal van dieren en planten.
Daarom besteedt het regionaal landschap bijzondere aandacht aan het herstel, het onderhoud en de aanleg ervan. Meer dan 280 inwoners van Haspengouw en Voeren vonden vorig
jaar de weg naar het Landschapsloket. Ze kregen professioneel advies, er werden inrichtingsplannen opgemaakt, de nodige vergunningen werden in orde gebracht, plantmateriaal
werd besteld, …. En vervolgens schoten onze landschapsteams in actie! Het afgelopen
jaar hebben ze weer enorm veel werk verzet.

Een kleine impressie van onze werking in cijfers
Herstel oude hoogstamboomgaarden (snoei en aanplant): 23 ha (± 46 voetbalvelden)
Aanplant hoogstamfruitbomen: 1300 bomen
Aanplant en herstel monumentale (knot)bomen: 450 bomen
Aanplant inheemse hagen (hoofdzakelijk meidoorn): 11 km
Aanleg en/of herstel poelen: 30 poelen
Onderhoud en herstel holle wegen: 31 wegen (± 16 km)

Ooit markeerden meidoornhagen de grenzen van weilanden en
boomgaarden. Veel van deze hagen zijn de afgelopen decennia
verdwenen o.a. door de uitbreiding van woongebieden en de
schaalvergroting in de landbouw. Gelukkig worden er ook nieuwe hagen aangeplant, zodat het landschap toch haar typische
karakter behoudt. In het open akkerlandschap van Riemst liet
een eigenaar 0,5 km haag aanplanten!

3. Klein historisch erfgoed in Gingelom
Met financiële steun van Onroerend Erfgoed en de gemeente
Gingelom kreeg de omgeving van de kapel van Steps in
Montenaken een stevige opknapbeurt. Het uitzicht op de
achterliggende boomgaard werd hersteld door een coniferenhaag te verwijderen. In de omgeving werden oude fruitbomen
gesnoeid en nieuwe fruitbomen, hagen en een houtkant
aangeplant. Drie nieuwe lindebomen aan de inkom van de
kapel vervolledigen het plaatje.

4. Nieuwe hoogstamboomgaard
voor sap en confituur in Koninksem
Begin dit jaar heeft de Nationale Boomgaardenstichting dertig
fruitbomen geplant bij de TEVONA-boerderij Hoge Dries in Koninksem. De plaatselijke Lionsclub heeft deze actie gesponsord. Over enkele jaren wordt het fruit van de nieuwe boomgaard verwerkt tot sap en confituur die te koop zullen zijn in de
boerderijwinkel.

5. Holle wegen in Hoeselt
Hoeselt heeft nog enkele prachtige holle wegen, zoals de holle
weg aan de Jeugdkapel. Het landschapsteam heeft er met een
hoogtewerker enkele oude knotbomen geknot en op verschillende plaatsen werd hakhoutstruweel afgezet tot op de stronk.
Wanneer in de lente alles weer uitloopt, is dit een verborgen
groene plek vol jong hout. Ideaal voor plant, dier en mens om
zich even terug te trekken.

6. Poelen in Wintershoven
In Kortessem achter de kerk van Wintershoven ligt er tussen de
Mombeek en de oude trambedding een klein natuurgebied. In
deze gemeentelijke beemd werden wilgen gesnoeid en drie
poelen geruimd, knotbomen kregen een onderhoudsbeurt en
de hooilanden ertussen werden gemaaid. Het doel is meer zonlicht door te laten zodat kikkers en salamanders in de poelen
een warm onderkomen vinden en hooilanden weer te laten
bloeien als weleer.

Cursus kleine
landschapselementen
Wil je meer weten over de Haspengouwse landschapselementen? Leer je graag je eigen hoogstambomen
snoeien? Schrijf je dan nu in voor de cursus kleine landschapselementen! De cursus bestaat uit 5 delen:

Gezocht: Klein Historisch Erfgoed
In Haspengouw en Voeren komen tal van kleine cultuurhistorische
elementen voor die een sterke link hebben met het landschap. Zo zijn
smeedijzeren weidebarrieren heel typisch in de omgeving van Borgloon
en Sint-Truiden.

Staat er bij jou in de buurt
zo’n typisch cultuurelement dat
wat aandacht kan gebruiken?
Of ben je er zelf eigenaar van?
Meld dit dan aan
het regionaal landschap!

Geflankeerd door een stevige meidoornhaag vormden ze de toegang tot de
boomgaard. Tussen de akkers en boomgaarden, maar ook in de dorpskernen,
zie je nog heel wat puntrelicten zoals kleine veldkruisen, bomen met een kapelletje, grenspalen, bronnetjes, waterputten, bakovens, ... Zij hadden meestal
een speciale betekenis of vervulden een belangrijke functie. Veel van deze
relicten liggen er wat verwaarloosd bij. Enkel de oudere generatie kent nog de
locaties, de verhalen en de gebruiken die bij deze cultuurhistorische elementen
horen. Om dit erfgoed niet verloren te laten gaan start het regionaal landschap
dit jaar met een project om deze elementen in de kijker te zetten en indien
nodig te herstellen.

1. Theorie Snoei hoogstamfruitbomen: 9/8/12
2. Praktijk Zomersnoei hoogstamfruitbomen: 18/8/12
3. Praktijk Vormsnoei hoogstamfruitbomen: 8/12/12
4. Theorie Haspengouwse landschapselementen:
hagen, houtkanten, knotbomen, …: 14/2/13
5. Praktijk Snoeien knotbomen: 23/2/13
Kostprijs per lesdeel: 5 €.
Voor de volledige lessenreeks betaal je 20 € en krijg je de
syllabus ‘Leren Beheren’ gratis. Het theoretische gedeelte
vindt plaats in de gebouwen van het regionaal landschap,
Daaleindestraat 2, 3720 Kortessem. De praktijk zal op het
terrein plaatsvinden.
Inschrijven voor één of meerdere lessen kan via
info@rlh.be of T 011 31 38 98.
Gedetailleerde info volgt na inschrijving.

Stuur vader wandelen!
Op 10 juni is het vaderdag. Vier vader met een origineel geschenk: het Landschapsdoeboek!
Hiermee wordt wandelen in Haspengouw en Voeren nog aantrekkelijker. In de maand juni rolt het
boek van de pers. Als je het Landschapsdoeboek dan koopt krijg je de wandelbox er gratis bij.

Landschapsdoeboek

Een unieke getekende
overzichtskaart met situering van
de belangrijkste bezienswaardigheden.
Klapt handig open als leidraad
bij elk hoofdstuk.

Meer informatie over het landschap van de Greenspots, de typische
fauna en flora en zinnenprikkelende doetips voor onderweg of thuis,
gezellige picknickplaatsen, … dat vind je allemaal verzameld in het
nieuwe, prachtig geïllustreerde Landschapsdoeboek.

Handig zoeksysteem met
kleuren en symbooltjes.

Dit boek telt 180 bladzijden en is heel overzichtelijk
opgebouwd, met voor iedere Greenspot de
volgende informatie:

KIJKHUT

Greenspot

Schulensbroek
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DENAPPELBAROMETER

elke
voor ieve
act
hebberw
liefHaspengenou

Maak je eigen denappelbarometer. Denappels zijn ideale weervoorspellers: bij mooi weer openen ze zich, bij
slecht weer sluiten ze. Op een warme dag in het voorjaar kraken de dennenbossen in het Munsterbos. Het
krakende geluid komt van het openknappen van de
gesloten kegels van de grove dennen.

Indrukwekkende
landschapsfoto’s.

Aan de slag
• kies een mooie denappel uit het bos
• maak aan de bovenkant van de denappel een touwtje
vast
• hang de denappel buiten op een goed zichtbare
droge plaats

van en Voer

Test je denappel
• leg je denappel in een bak met water. Denappels
beschermen hun zaadjes door de schubben te sluiten.
• Leg je denappel op een blaadje papier boven de
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LEKKERE
BOSGEURTJES
Peuter voorzichtig de wortelstok bloot
van geel nagelkruid. Wrijf over de wortels
en ruik de geur van kruidnagel. De wortelstok geurt niet enkel naar kruidnagel maar
smaakt er ook naar. In het Latijn krijgt geel
nagelkruid de naam Geum urbanum.
Geum komt van het Griekse geuein dat
proeven/ genieten van betekent. Geel
nagelkruid vind je veelvuldig aan de
rand van brede bospaden. Het plantje is
maximaal 50 cm hoog en heeft gele bloemetjes met opvallende steunbladeren.
Nagelkruid bloeit van mei tot september.
In het najaar blijven de vruchtjes met hun
haakvormig gekromde naalden gemakkelijk in de vacht van dieren of in de kleding

Greenspot
Greenspot
Munsterbos
Munsterbos

WANDELTIP

Een overzicht
van de belangrijkste
acties van het
regionaal landschap.

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren spant zich in om
kasteelparken ook in de toekomst te behouden. Hiervoor moeten de eigenaars gemotiveerd worden om regelmatig enkele nieuwe exemplaren van parkbomen aan te planten. Een werkgroep van specialisten bezocht een dertigtal parken. Na grondige analyse werd voor elke locatie
beslist welke boomsoorten geplant zouden worden. Eind 2011 stond
de ‘aanplant- teller’ op ongeveer 500 parkbomen. Na de sensibilisatie
en de aanzet tot heraanplant ligt het initiatief tot herstel van de kasteelparken vanaf 2012 in handen van de eigenaars. Uiteraard kunnen
zij steeds beroep doen op de expertise van het regionaal landschap.

Samen sterk?
Eigenaars van een kasteelpark kunnen een parkbeheerplan laten opmaken. Het detectivewerk
gebeurt door het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed en de Dendrologische Vereniging
die de verdwenen soorten en de meest ideale locatie voor de bomen opzoeken. Voor
kasteelparken die deel uitmaken van een bos is de Limburgse bosgroep de specialist ter zake.
Zij adviseren over de aanplant van inheemse bosbomen. Het regionaal landschap vervult
daarbij de taak van bruggenbouwer tussen de experten en de kasteeleigenaar en waar
mogelijk plant het landschapsteam de nieuwe parkbomen.

Aan liefhebbers van parken en meer in het bijzonder mooie
bomen, wordt de website van de Belgische dendrologische vereniging www.dendrologie.be warm aanbevolen.
Bomenspotters kunnen in de databank zowel op het niveau
van een boomsoort als op het niveau van een park zoeken
naar majestueuze parkreuzen.
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Bewegwijzering: rode driehoekjes (wijzerszin)
Leuke picknickplaats:
in het hart van het gebied bevindt zich de Sint-Amorkapel.
Deze recente kapel lijkt wel een kabouterburcht met zijn
ronde torentjes en schietgaten. Voorzien van een bank
en een tafel is deze plek de meest sprookjesachtige
picknickplaats van het
Munsterbos.
FA U N A & F L O R A

Eten en drinken
Brasserie De Remise
Munsterbilzen
T 089 51 50 54

DE RODE BOSMIER
Een onverwachte ontmoeting met een rode bosmier vergeet je niet snel. Als je na een boswandeling even
gaat zitten, kan het zijn dat je ineens bosmieren op je benen en armen of in je sokken hebt zitten. De kans is
groot dat je bent gaan zitten op hun route naar het mierennest. Een stekende pijn volgt. Aan zuid georiënteerde bosranden vind je op zandige bodems vaak nestkoepels van rode bosmieren. De mierenhoop is het
nest van wel duizenden mieren en kan je best beschrijven als een soort berg van dennennaalden en takjes.
Deze berg is doorkruist door tal van gangetjes en holletjes. De rode bosmier kan nesten bouwen van wel twee
meter hoog en verplaatst zijn nest niet gauw. In sneeuwrijke winters zijn groene spechten bijna volledig aangewezen op mieren als voedselbron. De mieren laten het hier natuurlijk niet bij. Als verdediging spuiten de
mieren mierenzuur omhoog. De stekende pijn die je voelt op je armen of benen worden door het mierenzuur
veroorzaakt.

Taverne
New Wembley
Munsterbilzen
T 089 41 24 38

Greenspot
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A

-> meet de boom: de hoogte van de boom (H)
is gelijk aan de afstand tussen jou en de boom (A)
+ je eigen lengte (L)

Vertrekplaats: ‘t Vloot, Linkhout-Lummen

In het bezoekerscentrum De Landschapsruiter wordt
de boeiende geschiedenis van het Munsterbos met
behulp van oude kaarten uit de doeken gedaan. Het
bezoekerscentrum bevindt zich in de Remise, de oude
dienstgebouwen van het kasteel Edelhof aan het begin van je route.

Meer informatie?

S1

L

(als S1 = S2)

Afstand: 5 km

Loop vanaf de Remise door het stadspark van Munsterbilzen. Na het smeedijzeren bruggetje over de vijverlob begeleiden de cipressen je door het park. De
route loopt vervolgens een kort stukje door een woonwijk naar de vallei van de Oude Beek. De uitgestrekte
open ruimte van de vallei is indrukwekkend. Je volgt
de Oude Beek. Het immense open valleilandschap ruil
je na het oversteken van de Molenbeek in voor de
prachtige eikenbossen van het Munsterbos. In een
oase van rust bevindt zich de Sint-Amorkapel. Hoogtepunt van de wandellus zijn de negen door rietgordels
omzoomde vijvers, zichtbaar vanaf het uitkijkplatform.

Een toekomst voor parkbomen

S2

H=A+L

Creatief met het landschap.
Gevarieerde speelse doetips voor
onderweg of thuis, handig beschreven.

Kasteelparken
In Haspengouw en Voeren komen meer dan 100 kastelen voor. De mooie architectuur, het gebruik van dure
materialen en de aanleg van een Franse tuin en/ of Engels landschapspark dragen/droegen bij tot de status en
het prestige van de kasteeleigenaar. Ze voerden bijzondere planten en bomen in en de aanleg van de parken
en tuinen gebeurde vaak door prestigieuze tuinarchitecten met een uitgebreide plantenkennis. Blikvangers
van deze parken en tuinen zijn zonder enige twijfel de imposante parkbomen. Inheemse reuzen zoals de
(rode) beuk en de eik maar ook meer exotische exemplaren, die speciaal uit verre landen werden geïmporteerd, zoals de tulpenboom en de plataan kregen in de landschapsparken een bijzondere plek. Inmiddels zijn
deze landschapsparken zo’n 150 jaar oud en als we deze pareltjes in Zuid-Limburg willen behouden zijn deze
bijzondere parkbomen langzamerhand aan verjonging toe.

Meet een boom zonder meetlat. Een eenvoudige manier om de
hoogte van een boom te meten zonder dat je hem moet omhakken is het ‘houthakkerskruis’.
• zoek in het bos twee stokjes die even lang zijn (S1 en S2)
• hou het uiteinde van één van de stokjes horizontaal voor je oog
• zet het andere stokje loodrecht tegen
het uiteinde van het horizontale stokje
• stap achteruit tot het uiteinde van het
rechtopstaande stokje samenvalt met
de top van de boom

Greenspot Munsterbos

Eindstation
voor
haspengouwse
rivieren

HET REGIONAAL LANDSCHAP IN ACTIE VOOR ...

HOE HOOG IS DIE

Bespied het landschap vanaf
een goede plek. In de vogelkijkhut kan je droog vanop een
bankje genieten van de natuur.
Een goede kijkhut is opgesteld
aan de rand van een plek waar
heel wat natuur klaar ligt om te
begluren. Vogelaars verschuilen
zich achter de kijkwand om door
het smalle spleetje te turen naar
de zeldzame water- en moerasvogels. Omwille van het grote
niveauverschil van de hut in het
Munsterbos met de grond, heb
je een mooi zicht op het vijverlandschap. Met een verrekijker
vang je misschien een flits op
van het tropisch aandoend ijsvo-

Munsterbos
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Een wandeling in de kijker,
met alle praktische info.

Greenspot

Munsterbos

Een plant of dier in
de kijker: sprekende
foto’s en weetjes.
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Prachtige
afbeeldingen
van fauna en flora
uit de omgeving.

Nieuwe wandelbox
De beste wandelingen van Haspengouw en Voeren zijn nu verzameld in een handige box
met 10 wandelkaarten van de Greenspots - dé topwandelingen van Haspengouw – plus
twee extra kennismakingswandelingen: eentje van het grensoverschrijdende wandelnetwerk Sint-Pietersberg nabij Kanne en eentje van het wandelnetwerk in de Voerstreek.

Een ingevulde bon geeft in

de maand juni recht
wandelbox* bij aankoop
van een Landschapsdoeboek.

op een gratis

R egionaal

L andschap

H aspengo u w

en

V oeren

Limburg

20€

Meer

Schulensbroek

+

Herk-de-Stad
Munsterbos

Sint-Truiden

+

Prijs Landschapsdoeboek = 20 €
Prijs wandelbox = 15 €
Pakketprijs boek + box (*+ gratis zakboekje met doetips) = 30 €

In juni: boek + box (*+ gratis zakboekje met doetips) = 20 €
Je kan de bon(°) omruilen van 1 t.e.m. 30 junI 2012 bij de
toeristische diensten van Hasselt, St-Truiden, Tongeren, Bilzen,
Borgloon, Herk-de-Stad, Riemst en Voerstreek, in de Standaard
Boekhandel van Hasselt, St-Truiden, Tongeren en Bilzen en in de
streekproductenwinkel van de stroopfabriek in Borgloon.

Naam: …………..........………………………..............………

Adres: .…………..………………….............…………………

………….........................……………………………………..

°

…………..............…………………………….………

( ) 1 bon per gezin

Bilzen

Zammelen

Rullingen

E-mail:

andel
plez
ier
verz
a

Hasselt

Nieuwenhoven

in 1 meld
box
!

Maastricht (NL)

Alden Biesen
Kanne

Borgloon
Grootloon
Heks

Vrijhern

Tongeren

Mettekoven

Greenspots

Haspengouw

Wandelnetwerk

Sint-Pietersberg

Wandelnetwerk

Voerstreek

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 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
en weidelijke jacht. En met de steun van het Agentschap voor Natuur en
Bos en het Agentschap voor Onroerend Erfgoed.
Deze krant wordt gratis verspreid op 140.000 exemplaren.

Europees fonds
voor regionale
ontwikkELING
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Elke folder bevat een duidelijke topografische kaart, praktische
informatie en veel interessante weetjes over de wandelgebieden.
Alle wandelingen zijn zorgvuldig geselecteerd en uniform bewegwijzerd. Ze worden regelmatig gecontroleerd door greenspotters
en vervolgens goed onderhouden door onze landschapsteams.
We noemen het daarom graag vijfsterren wandelingen.
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