
De leukste gids om 
Haspengouw 
te ontdekken!

Op stap met
Bas Das



Dit boekje is van

......................................................................................

Kleur in

Kleef hier 
een toffe foto 
van jezelf



Hoi, speurneuzen! 
Ik ben Bas Das. Ik neem jullie mee naar de tofste en 
spannendste plekken van Haspengouw. Dat is een streek 
in Limburg waar heel wat te beleven valt. Tijdens tien 
ontdekkingstochten gaan we op zoek naar kruipende 
kriebelbeestjes, wadende watervogels en knotsgekke 
kikkers. We gaan op ontdekking in boomgaarden, snoepen 
van fruit, speuren naar sporen die de Romeinen hier 
achterlieten, komen te weten hoe een kluizenaar leefde, 
en we ontpoppen ons tot ridders aan een echt kasteel. 

Soms is het wel wat eng. Zo komen we langs een grot 
waar in de winter vleermuizen aan het plafond hangen en 
komen we langs een plek waar ooit een toverheks woonde. 
Natuurlijk ben ik niet bang, maar ik wilde jullie toch even 
waarschuwen. Niet iedereen is zo dapper als ik. 

Gelukkig blijft er nog tijd over om te spelen. Omdat ik 
zelf een echte speelvogel ben, kan ik jullie als geen ander 
de leukste tips geven. Spelletjes voor onderweg, maar ook 
voor thuis. Oh, en natuurlijk ook heel wat knutseldingetjes 
om thuis aan de slag te gaan met het materiaal dat je 
onderweg vindt. 

Genoeg getreuzeld. We zijn ermee weg!
 

P.s. Het is geen toeval dat ik, Bas Das, jullie gids ben. 
Ik ben gewoon het slimste, coolste en tofste dier van heel 
Haspengouw! Maar dat ontdek je vanzelf wel onderweg.
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Alden Biesen
Ridders en kastelen 

Boomkikker

Wauw, wat een kasteel! Je zou haast denken dat hier een 
koning of koningin woont. Dat is niet zo, hoor. Maar er 

woonden wel eeuwenlang dappere ridders. Zij behoorden tot 
een Duitse ridderorde. Dit kasteel was hun hoofdkwartier 
voor de hele regio. In dit kasteel woonde de landcomman-

deur. Dat was een belangrijk persoon. Daarom heet het 
hier ook de Landcommanderij Alden Biesen. Kom, we 

nemen een kijkje en ontdekken meteen de omgeving.  
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Ridders en kastelen

74

Van aan de landcommanderij van Alden Biesen, een bijzonder 
kasteel in het Bilzerse Rijkhoven, wandel je langs hoogstam-
boomgaarden, akkers, door beekvalleien en klim je door een 

glooiend landschap. Je wordt getrakteerd op prachtige vergezichten. 
Het hoogteverschil tussen het hoogste punt (het Apostelhuis) en het 
laagste punt (beneden in de Demervallei) is maar liefst 75 meter. 

De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot in 1220, toen de
graaf van Loon een kapel en gronden aan een Duitse ridderorde 
schonk. Zij bouwden huizen, boerderijen, kerken, molens en 
hospitalen en drukten zo hun stempel op de regio. De huidige Land-
commanderij bestaat uit een waterburcht, een grote hoeve, een kapel 
en poortgebouwen. De Franse tuin (aan de houten brug van de 
waterburcht en de oranjerie) en de Engelse tuin (aan de zijkant van 
het kasteel) vormen een fraai contrast met het landschap.

Op www.alden-biesen.be vind je wat hier allemaal te doen is.
 

Alden Biesen

Tune je 
draak 
Werk deze draak af. 
Geef hem klauwen en 
stekels op zijn rug of 
laat hem vuur spuwen. 
Misschien is het net een 
heel lieve draak? 
Vergeet niet om hem een 
mooi kleurtje te geven. 



Torens tellen
In het jaar 1220 schonk een graaf een kapel aan een Duitse ridderorde. 
Al snel bouwden zij daar andere gebouwen rond. Zes eeuwen lang werd het 
kasteel uitgebreid en verbouwd. Het resultaat zie je voor je: een waterburcht 
met een hoeve en een kapel, met daarrond een Engelse en een Franse tuin. 
In 1971 heeft een grote brand een deel van het kasteel verwoest. Maar gelukkig 
is de burcht ondertussen weer hersteld. Er worden hier nu heel wat evenemen-
ten georganiseerd, zoals muziek- en vertelfestivals en ‘t Sintpaleis. 

 

Mysterieuze zevensprong 
Dit gebouw heet het Apostelhuis. Dit was vroeger de hoofdingang van 
Alden Biesen. Het is gelegen op het hoogste punt van de hele regio. Hier vind 
je ook een zevensprong, van waaruit prachtige dreven vertrekken. Tel ze eens. 
Inderdaad, het zijn er maar zes. Waarom dit dan de zevensprong heet? 
Heel eenvoudig: vroeger waren het er wel zeven, maar eentje is er verdwenen, 
daar liggen nu akkers. 

 

 

Hoeveel torens 
tel jij?  

Ridders en kastelenAlden Biesen 

1 Ridders van de salontafel  
In deze boomgaard mag je vrij rondlopen en zelfs fruit plukken. Als je hier om je 
heen kijkt, zal je ontdekken dat het een echte ridderboomgaard is. Zo vind je hier 

een riddertafel. De ideale plek dus om je eigen 
ridderorde op te richten. 

Geef jezelf en de andere ridders (jongens of 
meisjes) een stoere riddernaam. Wat dacht je van 

Leeuwenhart, Wolverick, 
Draekentand, Walewein, 
Heldenmoedt of de 
Blauwe Ridder? 

En natuurlijk moet 
jullie ridderorde ook 
een naam krijgen. 

Alden Biesen 
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Loop eens tot 
aan de ronde tafel.

 Hoe ver is het 
van hier naar 
Maastricht?

Wie wint het grote 
kersenpitspuwtoernooi? 
Kan jij verder spuwen dan je vrienden? 
Test het uit met kersenpitten. 
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Kersen 
spuwen 

In een van deze boom-
gaarden vind je heel wat 

kerselaars. Eind juni – begin 
juli zijn deze kersen rijp en 

kan je er van smullen. De 
pitten eet je natuurlijk niet 
mee op, maar je kan er wel 

een toernooi mee spelen. 
 



Alden Biesen Ridders en kastelen
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Schildknaapjes  
Maak je eigen schild. Kies de vorm, knip hem uit een stuk karton en 

beschilder hem met je eigen symbool. Bevestig aan de achterzijde twee handvaten 
zodat je vlot ten strijde kan trekken. En garde! 

 

 

 

Zoek de 10 verschillen  
 

 



Grootloon 

In de hoogstamboomgaard 

Eikelmuis
11

Ben jij al in een hoogstamboomgaard geweest? 
Dat is een weide waarin grote fruitbomen staan. 
Rond de weide staan vaak hagen en een mooie, 

ijzeren poort. Een hoogstamboomgaard is typisch 
voor deze streek. Er zijn ook heel wat dieren die 

graag in de boomgaard wonen. Zelf glip ik er 
’s nachts weleens naartoe om van het 

afgevallen fruit te snoepen. 
Wij dassen 

zijn dan ook 
echte snoepers. 

Kom, ik kan 
niet wachten om 
verder te eten… 

Euh, ik bedoel 
wandelen. 
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In de hoogstamboomgaard

15

Deze wandeling vertrekt in het centrum van het middeleeuws 
stadje Borgloon. Via oude steegjes, historische gebouwen 
en de burchtheuvel waar vroeger een belangrijke burcht 

stond, kom je in het golvende landschap van Grootloon. Hier loop 
je over heuvels, door hoogstamboomgaarden en langs akkers. 

Die hoogstamboomgaarden zijn heel typisch voor deze streek 
en vormen een geliefde thuis en een snackbar voor insecten, mezen, 
spechten, steenuiltjes, eikelmuizen, dassen, hermelijnen en egels. 
Je komt onderweg ook enkele bijzondere kunstwerken tegen, zoals 
Reading between the lines, een doorzichtige kerk die je tussen de 
regels moet lezen. De bedoeling is dat je met andere ogen naar het 
landschap gaat kijken. 

Meer info vind je op www.z33.be/over-pit. 

Grootloon Romeinse villa’s     
Hier liep vroeger een Romeinse kasseibaan. Als je aan het uitkijkpunt om je heen 
kijkt, zie je de heuvels waarop ooit Romeinse villa’s stonden. De vijf kunstwerken die 
hier staan, zijn banken in de vorm van deze villa’s. Je vindt er ook de plattegronden 
van de villa’s. Op een van de banken zit zelfs nog een echte Romein. Ga gerust naast 
hem zitten om van het uitzicht te genieten. 
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Villa’s tekenen 
Verbind de cijfers en tover een Romeinse villa tevoorschijn! 

Je kan hem nadien ook inkleuren. 

12



Houten burcht 
Borgloon betekent ‘burcht op een beboste heuvel’. Achter de bibliotheek 
zie je nog de heuvel waarop die burcht vroeger stond. Een Japanse kunstenaar 
bouwde een nieuwe burcht boven op de heuvel. Bestijg de kasteelmuren. 
Zie jij al vijanden naderen in de verte? 

In de hoogstamboomgaardGrootloon

1 Dwerguiltje   
Een van de meest opvallende bewoners 
van de hoogstamboomgaard is de steenuil. De 
steenuil is de kleinste uil van ons land. Hij is 
zo’n 20 cm groot en heeft felle, gele ogen en 
witte wenkbrauwen. Daardoor lijkt het alsof hij 
altijd streng kijkt, maar eigenlijk is hij graag 
in de buurt van mensen. De steenuil zit vaak 
in de holtes van oude fruitbomen. Soms zie je 
hem overdag ook van het zonnetje genieten op 
een weidepaal. Als steenuilen eenmaal een 
partner hebben gevonden, blijven ze hun hele 
leven samen. Hun lievelingskostje bestaat 
uit kevers, regenwormen, kikkers en muizen. 
Steenuilen maken een hoog geluid, dat op het 
miauwen van een kat lijkt. 
 

Grootloon 
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Spelen in een boomgaard  
In deze speelboomgaard mag je spelen, fruit plukken, relaxen in 
een reuzenhangmat, klauteren in de klimtoren en nog veel meer.
Je kan er zelfs barbecueën. Daarvoor moet je wel op voorhand
reserveren op www.belevingsboomgaard.be. 
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Wie is wie? 
Er zijn heel wat dieren die zich thuis voelen in de hoogstamboomgaard. 

Weet jij wie wie is? Kijk hier goed rond en je vindt de antwoorden vanzelf. 

Wie is het uilskuiken?  
Dit spel kan je met twee of meer 

personen spelen. Iedereen beeldt om 
beurten een dier uit. Wie het eerst 
raadt welk dier, krijgt een punt. 

Wie op het einde het minste punten 
heeft, is het ‘uilskuiken’. 

Klinkers kopen
De fruitsoorten die hier groeien, vind je niet in de supermarkt. Deze appels en peren 

hebben bijzondere namen. Hieronder staan er enkele opgesomd. De klinkers zijn echter 
verdwenen. Vul jij ze aan? Tip: als je het niet weet, moet je de borden in deze 

speelboomgaard goed lezen! 
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Bollenberg    
Dit is een van de plekken waar je goed ziet hoe heuvelachtig het landschap van 
Haspengouw is. Op de hellingen van de Bollenberg grazen vaak runderen. Dit zijn 
Franse runderen, die zorgen dat het landschap in topconditie blijft. Je vindt hier ook 
mooie, afgeronde stenen. Dit zijn rolkeien. Neem er een in je hand. Glad, he? Dat is 
het werk van de zee, die de stenen glad schuurde. Nu ligt de zee hier zo’n 200 km 
vandaan. Miljoenen jaren geleden was dat anders: toen kwam ze helemaal tot in 
Limburg. Daarom vind je hier in de buurt ook heel wat schelpjes. 
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Grootloon In de hoogstamboomgaard
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Romeins notenspel      
In de boomgaard hier staan heel wat notenbomen. Die noten kan je in de herfst 
rapen om heerlijk van te smullen. Maar je kan er ook een tof spel mee spelen, dat 

Romeinse kinderen ook al speelden. 

Elke speler maakt een hoopje van drie noten met daarbovenop een vierde noot. 
Je houdt één werpnoot apart. Vervolgens probeer je zoveel mogelijk noten te verzamelen. 

Dit doe je door met je werpnoot de notenhoopjes van je tegenstanders uit elkaar te gooien. 
Als dit lukt, zijn de noten van de uit elkaar gegooide hoopjes voor jou. Als je geen noten meer 

hebt, lig je uit het spel. De winnaar is degene die als laatste overblijft.

Een hotel voor insecten  
Hou jij van insecten, of vind je ze maar eng? Het zijn hoe dan ook heel nuttige 

diertjes: sommigen zorgen voor de bestuiving van bloemen en alle insecten zijn be-
langrijk als voedsel voor heel wat dieren. Om in de zomer hun eitjes te leggen en in 
de winter te schuilen voor de koude, hebben insecten nestgelegenheid nodig. En die 
vinden ze in gaatjes en spleetjes. Help hen door zelf een insectenhotel te bouwen en 
dat in je tuin op te hangen. Dit heb je nodig: houtblokjes, een houten kistje (bv een 

appelsienenkistje) en een houten paal. Ook het gereedschap is eenvoudig: houtboren 
van 2 tot 12 millimeter en houtschroeven.  

Snelle hap      
Appels zijn niet enkel lekker, je kan er ook raceauto’s van maken! 

Pluk in de herfst wat appels in de plukboomgaarden. Snijd een appel in stukken en gebruik 
tandenstokers om halve druiven als wielen vast te maken aan je supercoole raceauto. 

Leuk om te doen als er vriendjes op bezoek komen. Presenteer ze mooi op een dienblad.
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Aan de slag
Zaag de houtblokjes zodat ze in het kistje passen. Boor gaten van verschillende diameters 
in de houtblokjes. Plaats de houtblokjes in het kistje. Timmer een paal aan het kistje. 
Zet je insectenhotel op een zonnige plek. Je kan ook gewoon een paar rietstengels en takken 
samen binden en in een boom hangen. Dit kan je zelfs tijdens je wandeling doen. 



Heks
Dassenburchten en 
vleermuizengrotten 

Steenuil

Heks, zo heet het hier. Neen, dat heeft niets met 
toverheksen te maken. Het is gewoon de naam van 

het dorp. Zoals je ziet, wonen hier heel wat boeren. 
Dat is al vele eeuwen zo. Het is dankzij de boeren 
dat deze akkers, mooie hagen en holle wegen ont-
stonden. Oh, en er wonen hier ook vleermuizen. 

Kom maar mee, geen reden om bang te zijn! 
Vleermuizen eten geen dassen… 

Ah ja, en ook geen mensen. 
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Dassenburchten en vleermuizengrotten

23

Het dorpje Heks met haar uitgestrekte akkers en vierkants- 
hoeves is de plek bij uitstek om te ontdekken hoe land-  
bouwers hun stempel op het landschap drukten.   

Vierkantshoeves zijn grote boerderijen waarvan de gebouwen in een 
vierkant rond een binnenkoer staan. Traditioneel bestaat een van de 
vleugels uit een grote schuur, waar vroeger de oogst werd opgeslagen. 

Vele eeuwen geleden werden de bossen reeds gekapt om plaats te maken 
voor akkergronden. De Haspengouwse bodem bleek heel vruchtbaar. 
Om de kostbare gronden niet te verspillen, werden er buiten de 
dorpskernen nauwelijks huizen gebouwd. Resultaat: compacte dorps-
kernen in een open landschap. Je wandelt hier over rustige paden en 
holle wegen. 

Deze wandeling leidt ook langs de voormalige mergelgroeve van 
Vechmaal, die nu dienst doet als winterverblijfplaats voor zeldzame 
vleermuizensoorten.

Heks 2Holle wegen 
Valt het je ook op dat je hier een stukje lager wandelt? Dit is een holle weg. 
Holle wegen ontstonden door regenwater, dat eeuwenlang via geultjes naar 
beneden stroomde. Mensen gingen deze smalle paadjes gebruiken, eerst te voet, 
later ook met paard en kar. Zo werd de weg steeds breder en dieper. Sommige 
holle wegen liggen wel tien meter dieper dan de akkers. Vind je het tof om hier 
te lopen? Heel wat dieren vinden in elk geval van wel: zij maken hier hun nest 
of zoeken er hun eten. 

Haspengouwse panda’s 
Een das wordt weleens de Vlaamse panda genoemd. Omdat 
ze zo’n mooie wit-zwarte vacht hebben, maar ook omdat ze zo 
groot zijn. Volwassen dassen zijn 70 à 80 cm lang, tel daar nog 
eens een staart van 12 tot 20 cm bij. De mannetjes kunnen tot 
wel 17 kg wegen. Dassen leven in burchten. Dit is een verzameling 
van gangen en holen, met verschillende verdiepingen en meerdere in- en uitgangen, 
waar ze met verschillende families samenwonen. Soms blijft een dassenfamilie wel 
honderden jaren in dezelfde burcht wonen. Je vindt heel wat van deze burchten in 
holle wegen. 
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Vleermuizengrot  
Tijdens de wintermaanden wonen er heel wat vleermuizen in deze mergelgrotten. 
Ze hangen er ondersteboven aan het ‘plafond’ om hun winterslaap te houden. 
Er komen wel zo’n twintig verschillende soorten voor. Sommige daarvan zijn erg 
zeldzaam. De metalen poort zorgt ervoor dat de mensen de winterslaap van de 
vleermuizen niet verstoren. 

Je hebt vast al eens een griezelfilm gezien waarin vleermuizen vampiers zijn die 
bloed drinken. Er is echter geen reden om bang te zijn voor deze nuttige diertjes. 
De vleermuizensoorten die bij ons rondvliegen, eten enkel insecten. 
Ze zijn dus net heel nuttig! 

Dassenburchten en vleermuizengrottenHeks

1

Schrijf eens 
in mergel
Deze grotten waren vroeger mergelgroeven: 
hier werd mergel uit de bodem gehaald. Deze 
mergel is een zachte maar stevige steensoort die 
al door de Romeinen gebruikt werd in gebou-
wen. Boeren gebruikten de mergel ook om hun 
gronden nog vruchtbaarder te maken. 

Aan deze grotten vind je ook een fijne picknick-
plaats. In het mergelblok mag je een boodschap 
krassen. 

Heks 
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Wist je dit al? 
• Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die kunnen vliegen. 
•  Je haalt de vleermuizen best niet uit hun winterslaap. Als ze wakker worden moeten  
 ze hun lichaamstemperatuur opnieuw verhogen. Dit kost veel energie die ze uit hun  
 reserves moeten putten.
•  In de zomer zoeken vleermuizen spleten en holtes op in bomen, zolders, schuren… 
 als rust- en broedplaats.
•  Vleermuizen zijn niet blind. Al klopt het wel dat ze niet zo heel goed zien. 
 Vooral ’s nachts vertrouwen ze volledig op hun sonar: ze zenden signalen uit en 
 vinden hun weg dankzij de echo’s van die signalen. 
•  Op die manier vangen ze ook vliegen, muggen en nachtvlinders. Eén vleermuis eet
 per nacht 3.000 insecten. Daarom zijn het heel nuttige dieren. 

Vleermuizen knutselen     
Schilder een houten wasknijper zwart. Teken de vleugels op een stuk zwart 
papier en knip ze uit. Lijm de vleugels aan de wasknijper en klaar is kees! 
Je kan je vleermuizen nu ondersteboven aan de wasdraad hangen. 



Missie 6
Slakken! Dat 

wordt smullen!    

Missie 4
Ook een wormpje glijdt 

lekker naar binnen!  

Missie 1
Hmm, fruit. 

Dat lust ik wel.     

Missie 3
Afgevallen fruit uit 

de hoogstamboomgaard, 
lekker!

       

Missie 2
’ s Nachts sluip ik 
regelmatig naar de 

akkers om van graan 
en maïs te snoepen. 
Niet tegen de boer 

zeggen, hoor!      

Missie 5
Een jonge muis op het menu 

zo nu en dan, daar zeg ik 
geen neen tegen!    

Dit dassige gezelschapsspel kan je met twee of 
meer spelen. Je hebt enkel pionnen en een dob-
belsteen nodig. Eerst gooi je allemaal één keer 
om je missie te bepalen. Gooi je 1, dan is je missie 
kamer 1. Gooi je 2, dan is je missie kamer 2, enz. 
Zo heeft iedereen zijn eigen missie. Het kan dat 
twee spelers dezelfde missie hebben. Dat maakt 
niet uit. Eens je allemaal een missie hebt, gooi je 
om beurten om te bepalen hoeveel vakjes je vooruit 
mag. Degene die als eerste zijn mis-
sie heeft volbracht, wint het spel! 

Dassenspel  Het

START



Mettekoven 

Tussen heksen 
en Romeinen

In het gelid, soldaat! 
Vandaag gaan we op ontdekking in Mettekoven. 

Dit lijkt een vredevol Haspengouws dorp, 
maar vergis je niet… Hier hebben zich vroeger 

heel mysterieuze dingen afgespeeld. 
Ooit bevolkten Romeinen en 

heksen deze streek. Kom, dan 
laat ik het je zien!

Tip: Verzamel tijdens 
je wandeling (kleine) 
boomblaadjes voor de 

knutselopdracht op 
pagina 31.

Bruine kikker
27
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Mettekoven is een compact Haspengouws landschapsdorp, 
dat is gebouwd rond een centraal plein, de dries, waar 
herders vanaf de vroege middeleeuwen hun koeien, 

schapen en varkens lieten overnachten. Overdag lieten ze de dieren 
de woeste gronden rond het dorp begrazen. Ook nu nog is het de 
landbouw die het uitzicht van het landschap bepaalt. 

In dit landschap slingert de Herk langs boomgaarden, akkers, holle 
wegen, kerken en kasteeltjes. Tijdens je wandeling loop je over de 
kaarsrechte Romeinse weg en geniet je van panoramische verge-
zichten vanop de hoogste punten van het landschap. Ook bijzonder 
is de Tjenneboom, die de grens aangaf tussen Mettekoven en de 
omliggende dorpen en waaronder vroeger recht werd gesproken. 

Mettekoven Lauwer jezelf  
Belangrijke Romeinse veldheren, succesvolle atleten en keizers droegen 

lauwerkransen: kroontjes van laurierbladeren. Ze stonden symbool voor de 
overwinning. Maak je eigen lauwerkrans en kroon jezelf tot heldhaftige winnaar. 
Hiervoor kan je de blaadjes nemen die je tijdens de wandeling hebt verzameld. 

 

 

Breek de code  
De Romeinen hadden een speciale 
manier om cijfers te schrijven. Gebruik de 
sleutel om de code te breken en je begrijpt 
waarom de Romeinen zonder sokken liepen. 
 

 

VI      X      IV      IX       II      XIV      I      III               

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

XII      XI       XIII        VIII        VII       V               

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

Sleutel

I = een   VIII = droegen 

II = droeg   IX = legioen 

III = schoen  X = het 

IV = Romeinse  XI = gekke 

V = sandalen  XII = deze 

VI = in   XIII = vandalen 

VII = enkel  XIV = niemand 

Tussen heksen en Romeinen

28



Snelweg naar Rome
Over de lange, rechte weg waar je nu wandelt, 
marcheerden ooit duizenden Romeinse soldaten 
onder leiding van Julius Caesar. Zo’n 2.000 jaar 
geleden liep hier namelijk een heirbaan. Dat was een 
weg die de Romeinen aanlegden om zich snel door 
hun uitgestrekte rijk te verplaatsen. Vijf eeuwen lang 
maakte deze streek deel uit van dat rijk. De Romei-
nen gingen graag recht op hun doel af. Daarom loopt 
deze weg nog steeds kaarsrecht. Hij ligt op het hoog-
ste punt van het landschap. Op die manier kregen de 
Romeinen geen natte voeten. Langs de weg vond je 
vroeger Romeinse villa’s. Dit waren grote landbouw-
bedrijven die eten leverden aan de soldaten die de 
grenzen van het rijk moesten bewaken. 

 

Mijlpalen  
Langs de heirbanen stonden mijlpalen: 
stenen palen die exact om de 1.000 passen 
werden neergezet. Zo wisten de Romeinen 
steeds waar ze waren. Zet je eigen 
mijlpalen langs deze weg.
 
Neem een paar takjes of 
steentjes. Begin op een willekeurig punt 
en zet twintig stappen. Leg hier je eerste 
‘mijlpaal’ neer. Tel weer twintig stappen 
en leg hier je volgende ‘mijlpaal’. 

Alle wegen leiden naar Rome… 
maar de ene doet er wat langer over 
dan de andere. Weet jij welke 

weg de kortste is? 

Tussen heksen en RomeinenMettekoven 

1 2

3

Tjenne de heks 
Dit is het standbeeld van Tjenne, een vrouw 

die in de 17de eeuw in Mettekoven woonde. Ze 
werd ervan beschuldigd een heks te zijn. Heksen 

waren vrouwen (en soms ook mannen) waarvan 
mensen dachten dat ze zich met duistere dingen 

bezig hielden. Ze zouden kunnen toveren, vlogen 
op bezems en waren volgens de dorpelingen de 

oorzaak van ziekten en natuurrampen.

 

Als je hier even afwijkt van de oranje route en ongeveer 200 passen zet op de 
Romeinse weg, kom je aan de Tjenneboom. Op deze plaats werd het vonnis van 
Tjenne uitgesproken. Deze boom staat hier nog maar sinds 1970. Vroeger stond er op 
deze plek een reuzegrote populier, met een stamomtrek van wel 6 meter. Je kon hem 
dan ook van op 10 km zien staan. Helaas werd de originele Tjenneboom door de blik-
sem getroffen.  

De verdwenen reuzenboom

Ben jij een heks? Doe de test! 
•  Groeien je nagels zo snel, dat ze op klauwen lijken? 
•  Heb je een wrat op je neus? 
•  Weet je veel van kruiden? 
•  Vlieg je regelmatig een rondje op je bezemsteel? 
•  Hou je van zwarte katten? 
•  Heb je weleens een oogst doen mislukken, 
 koeien zure melk doen geven of 
 een enge ziekte verspreid?
  
Heb je op minstens drie 
van deze vragen ‘ja’ 
geantwoord? 
Dan is de kans groot dat 
jij een toverkol bent. 
Ik moet toegeven dat ik 
nu een beetje bang ben! 

Mettekoven 
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  Je staat hier op het hoogste punt van de buurt. 
Hoeveel kerktorens tel jij?



Romeins kleuren
Kleur de vakjes met een cijfer in de kleur die overeenkomt met het cijfer.

1= bruin  2 = groen  3 = rood  4 = oranje  5 = grijs   6 = zwart

Tussen heksen en RomeinenMettekoven 

Heksenbrei  
Knibbel knabbel knuisje… In deze woordzoeker staan heel wat heksige woorden 

verstopt. Vind jij ze allemaal? Je leest ze van links naar rechts, van rechts naar links, 
van boven naar onder en van onder naar boven. Opgelet: sommige letters worden meer 

dan één keer gebruikt. Als je alle woorden hebt doorstreept, blijven er vijftien letters over. 
Deze vormen een woord dat ook weleens gebruikt wordt voor ‘heks’.

 

 

 

betoveren 
bezem 

brandstapel
heks  

heksenkring
kat  

kruiden 
neuswratten

pad  
paddenstoel 

rat 
simsalabim 

spin 
spinnenweb 

spreuk 
Tjenne 

toverketel 
uil 

vliegen 
vloek 
wrat 
zwam  

Oplossing ……………………………..….................…..........………………………………
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Munsterbos 

Speuren in het 
beestenbos

IJsvogel
35

Vandaag ontdekken we wie er allemaal in het 
Munsterbos woont. Giraffen of leeuwen zal je 

natuurlijk niet tegenkomen, maar het wemelt hier 
wel van het leven: reeën, vossen, konijnen, eekhoorns, 

roofvogels, boomleeuweriken, spechten … 
Je moet een beetje geluk hebben 
om ze te spotten, maar wie goed 

rondkijkt komt beslist 
hun sporen tegen. 



1

2
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Dit wandelgebied bevindt zich op de grens tussen de  
Kempen en Haspengouw en dat merk je aan de verschei-
denheid van het landschap dat je onderweg tegenkomt: 

donkere dennenbossen, lichte eikenbossen, beken en zelfs een 
stukje heide. De blikvanger bij uitstek is het vijvergebied dat wordt 
gevoed door het heldere water van de Bezoensbeek. Hier voelen 
heel wat vogels, zoals de zeldzame reigersoort de roerdomp, zich de 
koning te rijk. Vanuit de uitkijkhut kan je al dit moois overzien. 

Ook in de bossen krioelt het van het leven, met vogels zoals
haviken, buizerds, boomvalken en wespendieven. Daarnaast 
is het ook een uitverkoren plek voor de levendbarende hagedis,  
de zeldzame vlinder het dwergblauwtje en bijzondere spinnen,  
mieren en kevers. 

Munsterbos Land art
Vooral in de herfst vind je in het bos heel wat knutselmateriaal. 

Je kan er zelfs mee aan de slag tijdens je wandeling. Hoe? Door een land art 
kunstwerk te maken. Bij land art gebruik je wat je in de natuur vindt en 

laat je het daar ook achter. Zo kunnen voorbijgangers ervan genieten. 

Met bladeren, takjes en stenen kan je een supercool kunstwerk maken. 
Let er wel op dat je enkel gebruikt wat er op de grond ligt en de 

natuur niet schaadt. Speel met vormen en kleuren en laat je gaan. 
Vergeet niet om een foto te maken van je creatie. 

 

Speuren in het beestenbos

3
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Sprookjeskapel
Deze kapel lijkt zo uit het sprook-
jesbos van de Efteling te komen. De 
kapel werd in 1950 gebouwd, enkele 
jaren na de Tweede Wereldoorlog, met 
puin van monumenten die tijdens de 
oorlog verwoest werden.  

Keutelkenners
Heel wat dieren verstoppen zich als ze mensen horen. 

Hun sporen verraden echter hun aanwezigheid. Van wie zijn deze sporen? 

Verbind de ree, de vos en het konijn met hun keutels en hun pootafdruk. 

Speuren in het beestenbosMunsterbos 

1 Speuren naar 
watervogels 

Vanuit de uitkijktoren heb je een mooi uitzicht 
over de waterplassen. Hier zitten heel wat vogels. 

Een daarvan is de roerdomp, een bruine reiger-
soort. De kans dat je hem ziet, is echter heel klein. 

Er zijn namelijk niet zoveel roerdompen. Boven-
dien kan hij zich goed verstoppen. Als hij denkt 
dat er gevaar dreigt, blijft hij stokstijf stilstaan. 

Door zijn kleur valt hij niet op tussen het riet. 

 

Munsterbos 

2

Doe de roerdomp! 
Ben jij net als de roerdomp een echte meester in de 

camouflage? Ga dan deze uitdaging aan: blijf stok-
stijf stilstaan zolang je maar kan, en dat op één been. 

Wie houdt dit het langste vol zonder te bewegen? 

37 38
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Speuren in het beestenbosMunsterbos
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Undercover
Sommige dieren houden ervan om 

verstoppertje te spelen. Andere dieren zijn 
bovendien rasechte geheime agenten: ze hebben 
een naam die helemaal niet bij hun uiterlijk past. 

Zo zetten ze je op het verkeerde been. 

Hieronder stellen de bruine winterjuffer, 
het klaverblauwtje, de beekprik en de boomklever 
zich voor, vier dieren die hier in het Munsterbos 
leven. Laat jij je foppen of weet jij wie wie is? 

 

1 Ik ben een zeldzame, mooie vlinder. 
Ik ben een

……………………………..……. 

2  Ik ben een vogeltje dat als een echte acrobaat 
langs een stam omlaag en omhoog loopt. 

Ik ben een

……………………………..……. 

3  Ik ben een palingachtige vis. 
Ik ben de 

……………………………..…….  

4  Ik ben een libellensoort die je al vanaf
 april over het water ziet zoeven. 

Ik ben een

……………………………..……. 

Etenstijd
Met een plastic fles, een houten lepel, een haakje en een touwtje 

maak je een eersteklas snackbar voor vogels. Als je hem op een zichtbare 
plaats hangt, kan je stiekem kijken welke klanten je vogelrestaurant aantrekt. 

Pindapret 
Neem een lege rol wc-papier en 
smeer hem in met pindakaas. 

Rol hem nu door wat vogelvoer of 
wat pitten en zaden en schuif je 

pindarol dan over de tak van een 
boom of struik. Laat die hongerige 

vogels nu maar komen!



Nieuwenhoven 

Bos vol verrassingen

Vandaag gaan we op ontdekking in het bos van 
Nieuwenhoven. Ooit was de hele omgeving van 

Sint-Truiden, de stad hier vlakbij, één groot bos. 
De meeste bomen zijn gekapt, maar dit domein is nog 

een stukje van dat Bruderholtwoud, zoals dat 
grote bos heette. Je vindt hier dan ook heel 

wat oude bomen. Als je hier aan het 
begin van de lente komt wandelen, 

nog voor er bladeren aan 
de bomen en struiken 

zitten, is de hele bodem 
bedekt met een 

supermooi tapijt 
van bloemen.

Vos
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Het bos van Nieuwenhoven ligt in de vallei van de  
Kelsbeek en is een restant van een groot, historisch  
woud: het Bruderholtwoud. Toen men massaal bossen 

kapte in Haspengouw om landbouwgronden te creëren, bleef een 
deel van dit bos bewaard. 

Dat had alles te maken met de aanwezigheid van het kasteel van 
Nieuwenhoven: de eigenaars gebruikten het bos om te wandelen en 
te jagen en zorgden dan ook dat het bewaard bleef. Met zijn kaars-
rechte lanen en typische parkbomen zoals plataan, rode beuk en 
rododendron lijkt het bos op een groot park. In het voorjaar ruik 
je hier soms een sterke lookgeur, die afkomstig is van daslook, een 
mooie witte bloem die het hier prima naar de zin heeft. In de herfst 
kan je je hier vergapen aan honderden paddenstoelen. 

Nieuwenhoven Koning eik
Dit is de Wodanseik. Het is een oude, dode eik 
waar een kunstenaar het gezicht van Wodan, een 

Germaanse god, in heeft gekerfd. De eik is de koning 
van het bos. Toch heeft hij het in Nieuwenhoven 

niet altijd even makkelijk. Er groeien hier heel wat 
beuken. Dat zijn mooie bomen, maar ze verdringen 

andere bomen en planten. Daarom grijpen de bosbe-
heerders in en vermijden zo dat Koning Eik uit het 

bos verdwijnt. En dat is nodig, want er zijn heel wat 
dieren die in eiken wonen of er hun eten vinden. 

 

Bos vol verrassingen

2

Boom & breakfast  
Heel veel dieren vinden voedsel of een slaapplek in en aan eiken. 

Geef jij ze een mooi kleurtje? 

44



Een hele hoop mieren 
Dit is niet zomaar een berg dennennaalden en takjes. Het is het nest van een 
kolonie rode bosmieren. In de berg en onder de grond ligt een heel netwerk van 
gangen en holletjes. Rode bosmieren maken hun nest soms tot wel twee meter 
hoog. Als er ooit een rode bosmier op je been of arm heeft gelopen, weet je dat 
ze een stekende pijn kunnen veroorzaken. Dit is het zuur dat ze gebruiken om 
miereneters zoals groene spechten af te schrikken. 

 

Mier zonder gps  
Normaal gezien zijn mieren meesters in het vinden van de weg. 

Deze mier heeft het er toch moeilijk mee. Help jij hem even?

Bos vol verrassingenNieuwenhoven 

Protserige paddenstoelen  
Hou jij van paddenstoelen? Dan zit je hier goed. Vooral in de herfst wemelt het er 
hier van. Zo hebben paddenstoelspecialisten op één ochtend wel 170 verschillende 
soorten zwammen geteld. Let wel op: hoewel je sommige soorten paddenstoelen kan 
eten, zijn de meeste soorten giftig. Je laat ze dus maar beter staan. Ze hebben vaak 

heel gekke namen. Kan jij de namen van deze vreemde jongens achterhalen? 

Nieuwenhoven 

TAAIPLAAT

GEWONE             BOLEET 

WIT DWERG               BANKJE

KLEINE            ZWAM 

ZIEKENHUIS                    KORST 
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Bos vol verrassingenNieuwenhoven
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Natuurlijk mooi 
Maak je eigen natuurlijke sieraad. Voor je gaat wandelen, draai je 

een brede tape om je pols, met de klevende kant naar buiten. 
Onderweg plak je er bloemen en blaadjes op en voilà: 

je hebt een super unieke armband.   

Welke bosvruchten zoeken we?

 

LIEKE  ………….......... . . . . . .……………………..

DANEPNENPLE  ………….......... . . . . . .……………………..

ASKJNAET  ………….......... . . . . . .……………………..

EOBSBS  ………….......... . . . . . .……………………..

Takkenmikado 
in het speelbos 

Schuin tegenover het bezoekerscentrum vind 
je het speelbos. In de rest van het bos moet je op de 
paden blijven om de dieren niet te storen, maar hier 

mag je fijn ravotten. Wat dacht je van een spelletje 
takkenmikado? Neem hiervoor twintig takken. Houd 
de bundel takken verticaal in je armen en laat ze op 

de grond vallen. De eerste speler moet een tak van 
de stapel pakken, eventueel met een hefstok. De an-
dere takken mogen niet bewegen. Als het lukt, mag 

je nog een keer. Als een tak beweegt, is de volgende 
speler aan de beurt. Wie op het einde van het spel 

de meeste takken heeft, wint. 
 

Spreekwoorden
Er zijn heel wat spreekwoorden waarin het woord boom voorkomt. 

Op deze tekening staan er drie afgebeeld. Vind jij ze?  

 

3

1  ………….......... . . . . . .……………………..

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

2  ………….......... . . . . . .……………………..

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

3  ………….......... . . . . . .……………………..

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



Rullingen 

In het spoor van fruit

Vandaag gaan we wandelen langs de fruitbomen van 
Rullingen en Kuttekoven. Dat zijn deelgemeenten van 

Borgloon. In deze streek vind je, zoals op vele plekken 
in Haspengouw, heel wat hoogstambomen. Ze werden 

vanaf de achttiende eeuw aangeplant. De vruchten 
waren een goede aanvulling op het dagelijkse menu 
van de boeren en hun families. Vanaf het einde van 
de negentiende eeuw werd het fruit ook uitgevoerd. 

Hmm, ik krijg er al honger van! 

Torenvalk
51



5

1

2

0

100 m

500 m

7,5 km - 2 uur

Picknickplaats

Rustplaats

Holle weg

Vergezicht

Landbouwgrond

Boomgaard

Weiland

Loofbos

Startplaats (Rullingen - Kasteel)



Zorro’s 
Eet jij graag fruit? De eikelmuis in elk geval wel! 
Dit zeldzaam diertje behoort tot de familie van de 
slaapmuizen. En hij heeft zijn naam niet gestolen. 
Van oktober tot april houdt hij een winterslaap, 
opgerold tot een bolletje. Dit schattige beestje is 
echter niet bij iedereen even geliefd. Omdat hij zo 
graag fruit komt snoepen, kreeg hij van fruittelers 
de bijnaam ‘fruitrat’. 

Door de tekening op zijn snuitje lijkt het wel alsof 
de eikelmuis een Zorro-masker draagt. Er komt hier 
in de buurt nog zo’n Zorro voor: de grauwe klauwier. 
Ook dit vogeltje gaat gemaskerd door het leven. 

Kleur onderstaand plaatje 
van de eikelmuis in. Vergeet 

het Zorromasker niet. 
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Wandel door de glooiende Herkvallei met haar vele fruit-
bomen. Hier vind je nog hoogstamboomgaarden, maar 
ook heel wat laagstamplantages. In de lente geniet je 

van een prachtige bloesemzee. Maar ook de rest van het jaar is het 
genieten van het uitzicht over de uitgestrekte akkerlanden en het 
glooiende landschap van de vallei van de Herk en de Rullingenbeek. 

Je zit hier op een steenworp van de Borgloonse stroopfabriek. 
Een deel van de wandeling loopt over het traject van het vroegere 
fruitspoor, dat in 1879 werd aangelegd en waarmee tot in 1957 
fruit van Borgloon naar de rest van Vlaanderen werd vervoerd. 
In 1971 werd het spoor afgebroken. Het traject vormt nu een 
groen lint door het landschap waarvan heel wat dieren dankbaar 
gebruik maken. 
 

Rullingen
In het spoor van fruit
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In het spoor van fruitRullingen

1Strooplekkers  
De inwoners van Borgloon kregen de bijnaam ‘Strooplekkers’. 
In deze regio wordt dan ook al sinds het einde van de 19de eeuw stroop gemaakt 
in heuse stroopfabrieken. Toen er na de Tweede Wereldoorlog ander zoet 
broodbeleg zoals choco en confituur op de markt kwam, sloten veel van deze 
fabrieken hun deuren.  

Rullingen 
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Fruitdrukkingen
Er zijn heel wat spreekwoorden en uitdrukkingen 
met fruit. In deze tekening zitten er drie verstopt. 

Kan jij ze vinden?

In de Stationsstraat in Borgloon kan je nog een 
van de overblijvende stroopfabrieken bezoeken. 
Je kan er ook stroop en ander lokaal lekkers 
kopen in de streekproductenwinkel.

Fruitspoor
Hier liep tot in 1971 een spoorweg. 
Dit fruitspoor werd gebruikt om fruit te 
vervoeren van Borgloon naar de rest van 
Vlaanderen en Europa. Zo reed er sinds 
1920 elke dag een fruittrein van Borgloon 
naar Oostende. Na de Tweede Wereldoor-
log ging men fruit vervoeren in gekoelde 
vracht-wagens en verdween het belang van 
het fruitspoor. Sinds 1957 rijden er geen 
fruittreinen meer en in 1971 werden de 
sporen afgebroken. 
 

2

D = PR

Fruit opsporen   
Welke fruitsoorten zoeken we hier? 

Kom jij ze op het spoor?

………….......... . . . . . .……………………..

………….......... . . . . . .……………………..

………….......... . . . . . .……………………..

RT = Z 

IJ = EI 

B = N – B 

– E 

+ 

+ 

+ 

1  ………….......... . . . . . .………

……....…….......... . . . . . .………

2  ………….......... . . . . . .………

……....…….......... . . . . . .………

3  ………….......... . . . . . .………...………....…….......... . . . . . .……………………..



In het spoor van fruitRullingen
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Appelsoep  
Appelmoes, appeltaart, appelsap: er zijn heel wat lekkernijen 
die je met appels kan maken. Maar heb je al eens appelsoep gegeten? 
Met dit recept tover je deze lekkere soep snel en makkelijk op tafel. 

Je ouders willen je vast een handje helpen.  

Aan de slag!
Pel de ui en snijd hem in stukken. Schil 

de appels en snijd ze in partjes. Stoof 
de ui glazig in een beetje olie. Stoof de 
appels even mee. Voeg currypoeder toe 
en laat heel kort meebakken. Voeg dan 
water en groentebouillon toe. Laat het 
geheel koken tot alles gaar is. Mix de 
soep en voeg naar smaak peper en zout 

en eventueel de room toe. 
Smullen maar! 

 

Ingrediënten
• 1 ui 
• 3 appels (de soort mag je kiezen) 
• 1 koffielepel currypoeder 
• 1 liter water 
• 1 soeplepel bakboter of olie 
• 2 blokjes groentebouillon 

 

Fruitsla 
Deze woordzoeker zit boordevol vitaminen. Vind jij alle woorden, die hier van links 
naar rechts, van rechts naar links, van boven naar onder en van onder naar boven 

verstopt staan? Opgelet: sommige letters worden meer dan één keer gebruikt. 
Als je ze allemaal hebt gevonden, blijven er 12 ongebruikte letters over. 

Deze vormen samen een fruitig woord.  

 

 

appel 
appelsap 

boomgaard 
confituur

fruit  

fruitmand 
kers 
noot
peer  

perenboom 

poort 
plukker 
pruimen

stam  
walnoten 

Oplossing ……………………………..….................…..........………………………………
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Schulensbroek
Vreemde vogels

Of we hier aan zee zitten? Neen hoor, dit is het 
Schulensmeer. Dolfijnen en walvissen zal je hier 
niet tegenkomen, maar wel heel wat rare vogels. 
In en rond het water is het namelijk een komen 

en gaan van badgasten: vogels van allerlei pluimage 
die graag op het water of in het riet zitten. 

Heel lang geleden kwamen hier zelfs mammoeten 
en haaien voor. Maar dat vertel ik je straks.  

Paard

Tip: Verzamel tijdens je wandeling takjes 
voor de knutselopdracht op pagina 65. 
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Wie hier tussen het heldere water en de uitgestrekte graslanden 
wandelt, heeft niet het gevoel dat hij in Haspengouw rond-
loopt. Het Schulensbroek ligt dan ook op de grens tussen 

Haspengouw, de Kempen en Noord-Hageland. Toch is dit gebied heel 
belangrijk voor de streek: maar liefst 90 % van al het Haspengouws 
regenwater stroomt via de Demer, de Gete, de Velpe en de Herk door 
het Schulensbroek. 

Geen wonder dus dat dit gebied eeuwenlang geteisterd werd door 
overstromingen. Om deze overstromingen te stoppen, werd in de jaren 
1970 een meer gegraven dat het overtollige water vasthoudt. Het zand 
werd gebruikt voor de aanleg van de autosnelweg Lummen-Leuven. 
Het Schulensmeer is dus geen natuurlijk meer, al heeft de natuur 
ondertussen weer de bovenhand gekregen en is het meer en de 
omgeving een echte trekpleister voor vogels. In het Schulensbroek 
vind je bovendien meer dan 250 verschillende plantensoorten. 

Wil je meer weten over het Schulensbroek?
Surf dan naar www.schulensbroek.be

 

Schulensbroek
Vreemde vogels

Gekke bekken 
Elke vogel vist zoals hij gebekt is. Watervogels vinden hun voedsel op, 

in en rond het water. Om snelle jongens als vissen en kikkers te grijpen, hebben ze 
een aangepaste snavel. En die ziet er om ter gekst uit! Of wat dacht je van deze gekke 

bekken? Dit zijn de wulp, grutto en bosruiter. 

Vervolledig het rijmpje naast hun foto en je ontdekt wie wie is. 

1 Om gek te doen hoeft hij geen hulp. 

Dit is de  ………...........…………… 

2 Hij ziet er raar uit, maar hij komt niet 

van Pluto, die  ……………….......…… 

3 Geef toe het is een vreemde snuiter, 

deze  ………............……………

Zit jij met een ei? 
Een stuk van deze route is van 1 januari tot 31 mei afgesloten. In die perio-
de broeden de vogels: ze maken er hun nest, broeden hun eieren uit en voeden 
hun jongen tot ze groot genoeg zijn om het nest te verlaten. Het is belangrijk om 
hen daarbij niet te storen. Geen nood: volg gewoon de alternatieve route. 

2
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Broekbrigade 
Kom bij de Broekbrigade! In het bezoekers-
centrum ‘t Vloot kan je een kinderstapkaart 
kopen (1 euro), waarmee je een leerrijke tocht 
van 3 km kan maken. Zo kom je meer te weten 
over het Schulensbroek en over de dieren die 
hier zitten. Nadien kan je je kennis testen in 
het Broekbrigadespel dat je in het bezoekers-
centrum of online kan spelen. Surf naar 
www.broekbrigade.be.
  

 

Vreemde vogels 
Grutto’s lijken op wulpen, waardoor het niet altijd makkelijk is om ze uit 
elkaar te houden. Je ziet het vooral aan de snavel: de grutto heeft een rechte snavel, 
terwijl die van de wulp krom is. Grutto’s helpen ons bovendien een handje door hun 
naam te roepen: “Gruttooo, gruttooo…”  Wulpen maken ook graag kabaal. ‘Wulp’ is 
oud-Saksisch (een taal die vroeger gesproken werd) voor ‘schreeuwende vogel’. Een 
terechte naam.

Op vogelverkenning 
Zie jij ze vliegen? Speur met de telescoop naar de vogels die hier rondvliegen 
en zwemmen. Tijdens de openingsuren kan je dat zelfs doen vanop het dak 
van ’t Vloot, waar je een geweldig uitzicht hebt over het Schulensbroek. 
Trouwens: een broek is een nat natuurgebied.

Hier staan de silhouetten van vier vogels: visarend, dodaars, 
reiger, wilde zwaan. Herken jij ze? 

Vreemde vogelsSchulensbroek 

1

Schulensbroek 
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1 ................................................................................

2 ................................................................................

3 ................................................................................

4 ................................................................................

1

2

3

Wulp zoekt hulp!
 Tussen al deze grutto’s zit één verdwaalde wulp. 

Vind jij hem? 

4



Vreemde vogelsSchulensbroek
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Limburgse mammoeten   
Kan je je voorstellen dat hier ooit mammoeten liepen? Het is nochtans echt zo! 
Toen men het Schulensmeer groef, deed men heel wat archeologische vondsten: 
resten van beschavingen van vele eeuwen geleden. Daarom weten we dat er hier 
Romeinen en Kelten hebben gewoond en zelfs Neanderthalers. Maar er werden 
ook beenderen gevonden van dieren die nu zijn uitgestorven of die hier niet meer 
voorkomen zoals mammoeten, wolharige neushoorns, rendieren en steppebizons. 

Wind vangen 
Wanneer je hier over de dijken wandelt, merk je vast dat er 

altijd wel wind staat. Wil je wind vangen? Neem dan tijdens 
je wandeling wat mooie takjes mee. Gebruik een stukje 

schuurpapier om alle schors te verwijderen en ze mooi glad te 
maken. Nu kan je ze beschilderen in je favoriete kleuren. 

Draai er een haakje in en hang ze op aan touwtjes. 
De wind zorgt voor een prachtig concert. 

Water meten  
Waarom er hier zoveel water is? Dat is simpel: 90 % van het regenwater van 
Haspengouw stroomt via verschillende beken en rivieren door Schulen naar de 
zee toe. De afgelopen eeuwen waren er dan ook geregeld overstromingen. Tot men 
in de jaren 1970 besloot om een wachtbekken (een groot meer) te graven dat het 
teveel aan water ophield. Zo ontstond het Schulensmeer. Het zand werd gebruikt 
bij de aanleg van de autosnelweg Lummen-Leuven. Op deze peilpaal kan je de 
historische waterstanden aflezen.  

In welk 
jaar werd 

het hoogste 
waterpeil 
gemeten?
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Vrijhern
Leven van een kluizenaar

Vandaag gaan we op bezoek bij de kluizenaar. 
Ik hoor het je al denken: “Kluizenaars? 

Waren dat niet van die rare snuiters die helemaal 
alleen in een bos woonden en met niemand praatten?” 
Neen hoor! Het waren religieuze mensen met een goed 

hart, die altijd klaar stonden voor anderen. 
Ze zorgden voor de zieken en armen, gaven les aan 

kinderen, hielden misvieringen in de kapel en … 
ze baden natuurlijk heel veel. 

Ingekorven vleermuis
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Weilanden, akkers, hoogstamboomgaarden omgeven door 
meidoornhagen, poelen, alleenstaande bomen, kleine 
bosjes: in Vrijhern zijn alle kleine landschapselementen 

die zo kenmerkend zijn voor Haspengouw aanwezig. In de bomen 
zie je vooral in de winter heel wat maretakken hangen. Op sommige, 
hoger gelegen plekken heb je een prachtig uitzicht. 

Langs de boomgaarden loop je over een veldweg naar de mysterieu-
ze Kluis van Vrijhern. Deze kluis bestaat uit een woonhuis waar tot 
in het jaar 1904 kluizenaars woonden, een voormalig schooltje dat 
nu dienst doet als café en een kapel. Deze kapel is een exacte kopie 
van een kapel die in het Italiaanse plaatsje Loreto staat. Mensen 
geloofden vroeger dat dit een heilige plek was. Ook nu nog komen 
mensen naar de kluis van Vrijhern om er te bidden. 

 

Vrijhern
Leven van een kluizenaar

Magische maretakken  
In de winter zie je heel wat groene bollen in de bomen hangen. Dit is maretak, een 
struikje dat vooral in populieren en appelbomen groeit. De plant hecht zich aan de 

bomen vast met een soort zuignap en boort zich een weg door de schors van de boom 
om van zijn sap te drinken. Onder een bosje maretak kussen zou geluk brengen. 

Maretak heeft heel wat bijnamen. Dit zijn er drie van. 
De klinkers zijn wel verdwenen. Kan jij ze terugzetten? 

H . K S . N N . S T      S L . N G . N T . N G 

D . . V . L S G R . S 
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Leven van een kluizenaarVrijhern
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De dag van een kluizenaar    
Kluizenaars stonden vroeg op om te bidden. Naast hun dagtaak als 

onderwijzer en verzorger van de zieken, moesten ze ook voor hun eigen 
eten zorgen. Daarom was er een grote groentetuin aan de kluis. 

Een eigen (groente)tuintje is leuk, maar je ouders zullen het waarschijnlijk 
niet leuk vinden dat je zomaar overal in de tuin gaat graven. Misschien kan je 
hen vragen of ze speciaal voor jou een hoekje willen afbakenen waar je naar 

hartenlust in de aarde kan wroeten? Je kan er misschien groenten of
 kruiden planten of wat mooie bloemen? 

Harige hoofdjes 
Geen tuin en toch groene vingers? 
Waterkers kweken is leuk en kan je 
in huis doen. Plant je zaadjes in 
wat potgrond in lege eierschalen. 

Geef je eierhoofdjes 
een leuk gezichtje. 

Oog in oog 
Zie jij welk oog bij welk dier hoort? Je kan kiezen uit boomkikker, kat, 

slak, vlieg, uil en de vleugel van de dagpauwoog.

3...................................................

6...................................................

2...................................................

5...................................................

1...................................................

4...................................................



Kluizenaars 
De eerste kluizenaar kwam in 
de 17de eeuw in Vrijhern wonen. 
Les geven en het verzorgen van 
zieken waren belangrijke taken 
van de kluizenaars van Vrijhern. 
Dat stond zo in hun ‘leefregel’. 
Vrijhern was ook een 
bedevaartsoord, dat wil zeggen 
dat mensen van heel ver naar 
hier kwamen omdat ze geloofden 
dat dit een heilige plek was en 
dat het geluk bracht om hierheen 
te komen. De kapel is gewijd 
aan Maria van Loreto. Als je een 
kijkje neemt in de kapel, zie je 
achter het altaar een beeld van 
deze zwarte Madonna. 
  

 

Zoek de kluizenaar 
Kluizenaars droegen geen trainingspak of spijkerbroek. 

Wat ze dan wel droegen, lees je op het infobord. 

Weet je nu wie van deze mensen de kluizenaar is?  

Persjonkelen 
Heel wat mensen bezochten de kluis van Vrijhern. Ze kwamen hier onder 
andere persjonkelen, een ritueel dat ervoor moest zorgen dat hun zonden vergeven 
werden. Ze geloofden dat ze dan naar de hemel zouden gaan. Hiervoor moesten ze 
bij het binnengaan van de kapel een aantal gebeden opzeggen: vijf Onze Vaders, 
vijf Wees Gegroetjes en vijf Eer aan de Vaders. Nadien moesten ze de kapel verla-
ten, weer binnenkomen, en alles nog een keer herhalen. De kluisbroeders verleen-
den dan een ‘aflaat’ aan de mensen die kwamen bidden. Ook nu nog kan je hier 
biddende mensen tegenkomen en kan je een kaarsje laten branden voor iemand. 

Kluiswoordraadsel 
Los onderstaande vragen op en vul 

de antwoorden in. Zo lees je van boven 
naar onder een woord dat te maken heeft 
met de kluis. De antwoorden vind je op 

de borden aan de parking.  

Leven van een kluizenaarVrijhern Vrijhern

1 Max Hubertus Brouckmans was de heer van … 
2 Wat was de voornaam van broeder Van den Brouck? 
3 Dit is de kluis van…. 
4 Hoeveel kluizenaars woonden hier in totaal (getal in letters uitschrijven)? 
5 Om een plekje in de hemel te krijgen, kon men in Vrijhern een … verdienen. 

1

2

3

4

5
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Zammelen
Passen in de plassen

Heb je waterdichte schoenen aan? Goed zo, want 
tijdens deze wandeling komen we door een vochtig 
gebied met veel waterplassen. Die zijn interessant 

voor heel wat planten. En ook voor dieren zoals 
libellen, vogels, salamanders, padden en kikkers. 

Kom, dan zie je het met eigen ogen.  

Das
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Zammelen is een schilderachtig dorpje aan de rand van   
de vallei van de Mombeek die speels door het landschap  
kronkelt. De bodem bestaat uit zand, leem en kalk.  

Daardoor groeien er heel wat bijzondere planten, zoals daslook,  
een prachtige witte bloem die in het voorjaar een typische geur  
afgeeft. 

Ook vogels zoals de bosrietzanger voelen zich hier prima thuis.  
Naast hooilanden en bosjes, vind je in Zammelen ook heel wat   
water: moerassen met poelen trekken volop dieren zoals   
libellen, padden en kikkers aan. In de meest heldere poelen   
vind je ook kamsalamanders. 

 

Zammelen
Passen in de plassen

Vragenvuur
Schrijf de antwoorden op deze vragen in de vakjes. 

Als je alles juist hebt, lees je van boven naar beneden een synoniem 
voor een bocht in de rivier.

  

1

2

3

4

5

6

7

1 De naam van de beek die hier door het landschap slingert. 
2 Een kleine waterplas waarin heel wat dieren leven. 
3 Het dorp waar deze wandeling doorheen loopt. 
4 Een dier dat als bijnaam ‘waterdraak’ kreeg. 
5 Wat er nu waarschijnlijk aan je schoenen hangt. 
6 Verzamelnaam voor dieren die deels in het water en deels op het land leven. 
7 Groen beestje dat je vaak in en aan het water vindt. 
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Woelen in de poelen  
Deze waterplas noemen we een poel. Sommige poelen zijn natuurlijk, 

anderen werden door mensen aangelegd. Je zou het misschien niet meteen zeggen, 
maar zo’n poel bruist van het leven. In de zomer zoeven de libellen hier af en aan. 
Maar er zitten ook heel wat amfibieën. Dat zijn dieren zoals salamanders, padden 

en kikkers, die deels in het water en deels op het land leven. 

Veel amfibieën houden jaarlijks een grote wandeltocht. Wanneer de dieren uit hun 
winterslaap ontwaken, gaan ze op zoek naar een geschikte poel om hun eitjes in af 
te zetten. Je kent zeker de paddentrek, maar ook sommige salamanders en kikkers 
trekken rond. Daarbij moeten ze vaak wegen oversteken. Om die reden zijn er elk 

jaar vrijwilligers die de diertjes naar de overkant van de straten brengen. 
Zo worden verkeersslachtoffers vermeden. 

Paddentrekspel
Dit is een tof groepsspel. 

Teken met krijt twee lijnen op zo’n twintig meter van elkaar (of leg twee touwen in 
het gras om de lijnen aan te geven). Eén kind is de reiger, de anderen zijn kikkers 

of padden. Zij moeten via kikkersprongen zo snel mogelijk naar de overkant. 

Ze mogen dus niet gewoon lopen of wandelen. De reiger probeert hen onderweg te 
vangen. De reiger mag niet rennen en moet grote passen zetten, waarbij hij zijn benen 
heel hoog opheft. Als de reiger een kikker te pakken heeft, wordt deze ook een reiger. 

Vervolgens gaan de overgebleven kikkers weer via kikkersprongen 
naar de overkant, waarop de reigers hen proberen te vangen. 

Het spel gaat door tot er nog één kikker overblijft. Dat is de winnaar.  

 
  Amfibieënrijm

Hier vind je ‘selfies’ van drie amfibieën die zich goed voelen in de vochtige 
plekjes van Haspengouw: de boomkikker, de kamsalamander, en de 

vroedmeesterpad. Vul het rijmpje aan en je komt vanzelf te weten wie wie is.  

Passen in de plassenZammelen 

1

2

Zammelen

1 De manier waarop ik mijn eitjes draag is op 
z’n zachtst gezegd toch wel apart, ik ben de 

………………………………………….………………………….    

2 Ik lijk op een draakje als geen ander. Ik ben de 

………………………….…………….………..………………….    

3 Ik blink als een knikker. Ik ben de

………………………………………….………………………….    

77 78



Zammelen
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    Maak een 
onderwaterkijker
Wil je met eigen ogen ontdekken wat er allemaal in de poel zit? 
Dat doe je met je eigen onderwaterkijker.  Gebruik hiervoor een 
pvc-buis met een lengte van 60 à 70 cm en een doorsnede van 
10 à 12 cm. Neem een stevig zakje van doorzichtig plastic en 
maak het met een elastiek vast om de opening van de buis. 
Klaar is kees! Steek hem half onder water om te speuren naar 
kikkervisjes, watervlooien, watertorren en libellenlarven. Vergeet 
hem niet mee te nemen als je in Zammelen gaat wandelen.

Waterdraak
Deze kamsalamander wordt ook weleens een ‘waterdraak’ genoemd. 
Die bijnaam kreeg hij door de kam op zijn rug, maar ook omdat hij groot is voor
een salamander. Het vrouwtje kan wel tot 17 cm lang worden. Elke kamsalamander 
is uniek: het vlekkenpatroon op hun buik is bij geen enkel dier hetzelfde. 
Ze kunnen 17 jaar oud worden. Dit amfibie heeft het graag netjes: 
als het water van een poel te troebel is, pakt hij zijn koffers!  
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Oplossingen 
Alden Biesen
Zoek de 10 verschillen:

Grootloon 
Wie is wie?  1 eikelmuis – 2 oorworm – 3 egel – 4 torenvalk – 5 steenuil
Klinkers kopen: Keulemannekes - Klumpkes -  Kortbijters - Ossekoppen - Regeloten 

Mettekoven 
Breek de code: “In het Romeinse legioen droeg niemand een schoen. Deze gekke vandalen droegen enkel sandalen.” 
Heksenbrei: Kruidenvrouwtje 

Munsterbos 
Keutelkenners:  1 c II  –  2 a III  –  3 b I 
Undercover:  1 klaverblauwtje – 2 boomklever – 3 beekprik – 4 bruine winterjuffer 

Nieuwenhoven 
Rebus: tijgertaaiplaat – gewone heksenboleet – wit dwergelfenbankje – kleine trompetzwam – ziekenhuisboomkorst 
Spreekwoorden: 1 De kat uit de boom kijken – 2 De appel valt niet ver van de boom – 3 Hoge bomen vangen veel wind 
Bosvruchten: eikel – dennenappel – kastanje – bosbes

Rullingen 
Fruitdrukkingen: 1 Een appeltje voor de dorst – 2 De kers op de taart – 3 Met de gebakken peren zitten. 
Fruit opsporen: 1 pruim – 2 hazelnoot – 3 aardbei 
Fruitsla: Hoogstamboom

Schulensbroek 
Gekke bekken: 1 wulp – 2 grutto – 3 bosruiter 
Vogelherkenning: 1 reiger – 2 wilde zwaan – 3 visarend – 4 dodaars

Vrijhern 
Kluiswoordraadsel: 

Zoek de kluizenaar: 2 
Magische maretakken: heksennest – slangentong – duivelsgras
Oog in oog: 1 dagpauwoog – 2 slak – 3 vlieg – 4 kat – 5 boomkikker – 6 uil  

Zammelen 
Amfibieënrijm: 
1 vroedmeesterpad – 2 kamsalamander – 3 boomkikker  

Vragenvuur: 
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Wie denkt dat wandelen saai is, heeft het helemaal mis. Met 
dit boekje in de hand wordt elke wandeling in Haspengouw een 
plezier. Op stap met Bas Das wil jonge natuurontdekkers 
op een andere manier naar het landschap doen kijken. Aan de 
hand van speelse en leerrijke opdrachten kom je meer te weten 
over het landschap, de dieren en planten en de geschiedenis van 
Haspengouw en Voeren. 

Dit boekje is een uitgave van het 
Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren. 

Wil je meer informatie over de streek, 
kijk dan op www.rlh.be.




