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Abdijsite Herkenrode, de Hasseltse
(on)roerend erfgoedsite in een
natuurgebied van meer dan 100 Ha,
ligt aan de rand van De Wijers, het
land van de 1001 vijvers. Met de start
van het nieuwe toeristische seizoen
zetten Abdijsite Herkenrode, het
Regionaal Landschap Lage Kempen
en het Agentschap voor Natuur en
Bos de unieke band tussen
Herkenrode en De Wijers extra in de
kijker.
De afgelopen maanden werkten diverse partners samen aan de ontwikkeling van een
wandelkaart. Daarop is de site aangeduid als één van de toegangspoorten tot het grote
toeristische wandel- en fietsgebied De Wijers. Volgens gedeputeerde Ludwig
Vandenhove is de Abdijsite Herkenrode van groot belang omdat ze een grote rol speelt
in de ontwikkeling van het vijvergebied. De cisterciënzerinnen kweekten hun eigen vis.
In Bokrijk bouwden ze hun eigen viskweek uit. Hun voorbeeld kreeg navolging en zo
ontstond indertijd het vijvergebied dat nu De Wijers heet. Er werd karper, paling, snoek,
voorn en baars gekweekt.
Vandaag zijn De Wijers een natuurgebied waarvan het domein van de abdijsite deel
uitmaakt. De voorbije 18 jaar voerde het Agentschap voor Natuur en Bos
natuurbeheerswerken uit. Naast de hoogstamboogaarden op de drogere gronden, zie
je ook bloemrijke graslanden en meerdere, al-dan-niet tijdelijke waterpartijen en vijvers
met rieteilanden. Zo kregen rietvogels een veilige broedplek. En de Demervallei kreeg
haar natte graslanden, poelen en grachten terug, waar water- en weidevogels broeden.
De wandelkaart omvat vier wandelingen die zorgt voor een unieke beleving van
natuurpracht. Met wat geluk spot je onderweg een ijsvogel of een veldleeuwerik. De
afstanden variëren van 1 kilometer, over 3,5 kilometer tot 9,2 kilometer. De
wandelingen zijn niet geschikt voor andersvaliden in rolstoel. Er zijn 2 startplaatsen: de
Herkenrodeabdij en de Tuiltermolen. De kaart kost 2,5 €. Wie overigens overschakelt
op het Grote Routepad kan vanuit Herkenrode tot Bokrijk wandelen.

Speelzone / Proevertjes
Wandelen dus, maar ook fietsen,
leuke
zoektochten
in
het
Belevingscentrum, in de boeken
snuisteren bij Uitgeverij Clavis in hun
Conceptwinkel, maar zeker nieuw is
de gezinsvriendelijke Speelzone aan
horecazaak ‘De Paardenstallen’.
Helemaal in het zicht van ouders die
op het terras genieten van een
Herkenrodebier
of
andere
lekkernijen. En voor wie nog meer
wil, werkte de abdijsite een
gezinszoektocht uit in de Kruidenen Inspiratietuin waar kinderen tussen 3 en 12 jaar hun zintuigen de kost geven bij de
‘Pientere Theepotten’ waarin diverse opdrachten zijn verstopt. In de Inspiratietuin ligt
trouwens de langste meridiaan van de wereld. Het is de meridiaan van Greenwich tot
Thionne in Frankrijk waar een zuster- Cisterciënzerklooster ligt.
‘De Paardenstallen’, horecapartner op de site, heeft nog iets nieuws in petto: een
Herkenrode drunch. Dat is een brunch, maar dan ’s avonds. ‘De beleving is een
samengaan van streekproducten in een unieke historische setting, ‘ aldus uitbater Jan
Bex.
En voor groepen heeft men overigens nog een geleide proevertjeswandeling uitgewerkt.
Ze ontdekken aan de hand van de geschiedenis van de abdij en de natuur er rond welk
lekkers de buurt te bieden heeft: appelsap, confituren, honing, bier, biokoekjes,
lavendelpralines en kruidenkaas. “ Alle gereserveerde groepen kunnen hun bezoek
aan het Belevingscentrum of de Kruiden- en Inspiratietuin afsluiten met een
proefplankje, “ volgens coördinator Ginny Haesevoets.
Het mag duidelijk zijn dat de Abdijsite Herkenrode volop aan een gezinsvriendelijk
aanbod werkt. Naast de nieuwe seizoensinitiatieven, zijn er ook topevenementen voor
gezinnen, zoals Herkenrode ontluikt, de ‘Sage van de Eenhoorn’, de Grote Picknick,
het Toekoerfestival en de Nacht van de Duisternis. Daarnaast zijn er tentoonstellingen
op artistiek vlak, rondleidingen en open-deurmomenten. Voorzitter van vzw Herkenrode,
tevens schepen van Cultuur, Toerisme en Erfgoed Karolien Mondelaers kan alleen
maar tevreden zijn.
Info: www.abdijsiteherkenrode.be
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