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In het hart van Limburg ligt een uniek waterrijk gebied (wetlands) met 
1.175 vijvers, samen goed voor ongeveer 700ha water en riet. Dat is even 
veel als 1.400 voetbalvelden! Het gebied strekt zich uit over de 
gemeenten Zonhoven, Hasselt, Genk, Heusden-Zolder en 
Houthalen-Helchteren.

Deze vijvers maken de regio tot een topgebied voor heel wat zeldzame 
dier- en plantensoorten. Zonder deze vijverstreek als ‘kraamkamer’ 
zouden veel soorten in Vlaanderen al uitgestorven zijn. 

Wijer is een oude benaming voor een vijver waarin vis wordt gekweekt. Je 
vindt deze term nog steeds terug in heel wat vijvers, straten, dijken en 
familienamen. De eerste vijvers ontstonden vanaf de 13de eeuw door 
veen- en ijzerwinning. Onder invloed van de toenmalige kloosters (vooral 
de abdij van Herkenrode) werd viskweek sterk gepromoot en zijn de 
vijvers in de loop van de eeuwen uitgebreid tot een complex van 
honderden aaneengesloten wijers.

 

Samen met de Provincie Limburg, de gemeenten en talloze lokale partners 
wil het Regionaal Landschap Lage Kempen het vijvergebied herwaarderen.
Onder de naam De Wijers verenigen we de verschillende partners die 
werken rondom landschap, natuur, cultuur en natuurgerichte recreatie, 
om de streek nog aantrekkelijker te maken voor mens en dier. 

De komende jaren maken de partners het landschap in De Wijers stilaan 
‘mooier’ Zo worden wijers en hooilanden  hersteld, poelen aangelegd…Dit 
zal de fauna en flora in het gebied ten goede komen. De roerdomp en de 
boomkikker zullen ons, als ‘ambassadeurs’, laten zien hoe het met de 
natuur gesteld is.

Maar ook de mens vergeten we niet! Dit wandelgebied is, na Bokrijk en 
Wijvenheide, het derde van een reeks waarin je op een aangename manier 
in contact kan komen met dit unieke landschap.

De Teut: purperen heide met een eeuenoude geschiedenis

Turfven
Van de oorspronkelijke grote en kleine Krijnswijer is niet zo veel meer te 
zien. Door de aanleg van het kolenspoor, de verbinding tussen het 
oostelijk kolenbekken en de haven in Lummen-Genebos, zijn ze bijna 
volledig verdwenen. De kleine Krijnswijer werd in de volksmond ook het 
‘Turfven’ genoemd. Dit had uiteraard alles te maken met het steken van 
turf in deze natte heidegebieden. De vennen ontstaan op de heide omdat 
er zich in de bodem een onderdoordringbare laag vormt: een aangekitte 
humus of ijzerlaag. In de vennen groeit veenmos dat aan de bovenzijde 
steeds verder groeit terwijl de plant aan de onderzijde afsterft. Dit 
afgestorven materiaal werd door de mens afgegraven en gedroogd om te 
gebruiken als brandstof. 
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BEDANKT! Door deze kaart te kopen help je het 
landschap in de Lage Kempen. De opbrengst is voor 
ons Natuur- & Landschapsfonds waarmee lokale 
projecten worden gesteund. Zo hebben onze klein-
kinderen ook nog een streek om trots op te zijn.
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De Teut
In het Zonhovens dialect betekent ‘toot’ een punt, spits toelopend 
uiteinde of uitstekend gedeelte. Het gebied van de Teut vormde tot aan 
de grenscorrectie met Houthalen in 1977 een spits uitlopend terrein op de 
grens met Houthalen. Bovendien steekt de Teutheuvel boven het 
omringende landschap uit. De naam Teut verwijst in geen geval naar de 
Teuten, de rondtrekkende handelaars van weleer, maar waarschijnlijk wel 
naar deze Zonhovense verklaring.Op deze arme grond domineert heide al 3.000 jaar het landschap. De 

economie haalde in de vorige eeuw echter de bovenhand en door de vraag 
naar stuthout voor de groeiende steenkoolmijnen in het begin van de 
twintigste eeuw, werden er massaal naaldbomen aangeplant. Op 
nauwelijks 150 jaar tijd was het heidelandschap bijna volledig verdwenen. 
Heide wordt alleen maar in stand gehouden door heidebeheer: maaien, 
plaggen en begrazen. Als heide niet beheerd wordt, verbost het al snel en 
verdwijnt de rijke variatie aan ecosystemen die heide biedt. Heel wat 
zeldzame planten en dieren vinden hier hun thuis. Het is dus belangrijk 
heide in stand te houden! De Teut is de perfecte plaats om de uitgestrekte 
heide terug in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

Niet alleen in de tropen vind je vleesetende planten, ook hier op de Teut 
zijn er heuse carnivoren aanwezig! De Teut heeft immers een uitgebreid 
scala aan biotopen met telkens weer andere planten en dieren. Dat dankt 
het aan zijn ligging op het overgangsgebied van het Kempens plateau 
naar de Demervallei. Je vindt hier heel wat zeldzame planten, waaronder 
zelfs twee vleesetende plantjes. 

Vleesetende planten
Schrik hoef je niet te hebben, want de 
zonnedauw kan met zijn blaadjes van 
nauwelijks enkele millimeter alleen 
maar insecten vangen. Op deze manier 
geraakt dit plantje aan de nodige 
stikstof die in de arme veengrond niet 
te vinden is. Ook het blaasjeskruid, dat 
in de vennen drijft, voedt zich het liefst 
met smakelijke watervlooien.

Heide, een bedreigd landschap


