Abdijsite Herkenrode
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Het wandelgebied is enkel toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Abdijsite Herkenrode, poort naar De Wijers
Een wandelkaart (€ 2,5) met de trajecten en info over het landschap kun je kopen aan
het bezoekersonthaal van de abdijsite Herkenrode, in de plaatselijke horecazaken of
bestellen bij het Regionaal Landschap Lage Kempen.
Het Regionaal Landschap Lage Kempen wil ons waardevolle landschap zoveel mogelijk
behouden en kansen geven zodat we er in de toekomst nog meer van kunnen genieten.
We doen dit samen met de Vlaamse overheid, de Provincie, natuurverenigingen,
boeren, jagers, toeristische verenigingen en 15 gemeenten.

Met wat geluk spot je een ijsvogel bij de Tuiltermolen of een veldleeuwerik
verscholen in het hoge gras. Ook de roerdomp is een - weliswaar zeldzame gast in het gebied, en houdt zich vaak op in het riet van de vijvers. Misschien
zie je hem op één van de aangelegde broedeilanden in de vijvers.
Na de wandeling kan je in de verschillende horecazaken genieten van een
abdijbiertje van Herkenrode.
Veel wandelplezier!

www.RLLK.be
www.wandeleninlimburg.be
www.dewijers.be
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Gemengd bos

In het wandelgebied rond de voormalige abdij van Herkenrode maak je kennis
met de poort naar De Wijers. Tijdens de 600-jarige geschiedenis van de abdij
van Herkenrode drukten de kloosterzusters hun stempel op de regio, zowel op
religieus, economisch als cultureel vlak. De vijvers die De Wijers zo bijzonder
maken zijn onder invloed van deze adellijke dames aangelegd voor de
viskweek. Omwille van religieuze redenen stond er vroeger in de lokale abdijen
en kloosters immers verplicht vis op het vrijdags menu. Duik in de
geschiedenis en ontdek het 17de eeuwse landschap dat het Agentschap voor
Natuur en Bos hier terug heeft gecreëerd. Natte en droge graslanden wisselen
elkaar af met moeraszones, houtkanten en poelen. Het natuurgebied wordt
extensief beheerd met hulp van grazers zoals schapen, geiten en koeien.
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