
Wandeldriedaagse Dag 3: 
Oude en nieuwe natuur 

 

Demerstrand 
Binnen of buiten: aan het Demerstrand staat sport centraal. Letterlijk, want Knooppunt 100 ligt in het hart 

van Limburg, met heel wat sportieve activiteiten binnen fietsbereik. In de jaren ‘50 was het Demerstrand een 
openluchtzwembad met grote speeltuin. In de winter kon je hier schaatsen. Vandaag refereert enkel de vijver naar 
het Demerstrand van weleer. 
www.dewijers.be/nl-demerstrand 

 
Kapel De Dijken 
De mooie bakstenen kapel is toegewijd aan Sint-Antonius van Padua, patroon van de verloren zaken maar is 

ook beschermheilige van reizigers, bakkers, geliefden, paarden en ezels. Na de Tweede Wereldoorlog werd door 
moeder Jouck-Eersels Christina een beeld van O.L. vrouw van Lourdes aan de kapel geschonken uit dank voor haar 
teruggekeerde zoon uit de oorlog. 
 

Tuibrug Albertkanaal 
De tuibrug in Godsheide werd tussen 1977 en 1978 gebouwd als verbindingsweg tussen Hasselt, Genk en de 

later geschrapte A24. Het is de langste Tuibrug van België, maar wordt vandaag maar gedeeltelijk gebruikt. 

 
De Maten 
De Maten is een van de oudste natuurgebieden in Vlaanderen met nog een authentiek snoer van vijvers. De 

naam is verwant met het Engelse ‘meadows’ wat weilanden betekend. Voor viswinning werden hier eeuwen geleden 
maar liefst 35 vijvers aangelegd. Vis was immers een waardevolle bron van eiwitten in deze regio met arme 
zandgronden. Natuurpunt Genk en Diepenbeek herstellen hier het landschap van open heidevelden met stuifduinen 
en gagelstruwelen. Ook de vijvers met rietkragen en moeraszones krijgen alle kansen. Aan de Augustijnenvijer kan je 
in de kijkhut tientallen watervogels spotten. 
www.dewijers.be/nl-slagmolen 
 

Rooierheide en Patersbos 
In 1912 gaf de bouw van het klooster van Royerheide de aanzet tot het gehucht Rooierheide. Bij dit klooster 

hoorde een park dat de paters Passionisten ontwikkelden en gebruikten als hun kloostertuin. Dankzij de ligging op de 
overgang tussen de Kempen en Haspengouw is er op deze 12 ha een buitengewone diversiteit aan biotopen. Zo vind 
je er een glanshaverhooiland, een dotterbloemgrasland, vijvers, een eiken-beukenbos en enkele oudere dreven. Er is 
een vlonder, een prieel en een Mariagrot. 

 
Dauteweyers 
De Dauteweyers, een erg waterrijk gebied, vormt samen met de Pomperik/Dorpsbemden een belangrijk 

leefgebied voor dieren en planten. Hier tref je hooilanden, elzenbroekbosjes, een verlandde vijver, een 
knotelzenhaag en watergebonden planten en dieren aan. De vijvers van de Dauteweyers zijn deels ontstaan door de 
winning van ijzererts in de 19de eeuw, andere werden aangelegd voor viskweek. Natuurpunt staat in voor het 
beheer van de vijvers. 
www.natuurpunt.be/natuurgebied/diepenbeekse-demervallei-dauteweyers-dorpsbemden 

 

 

 

http://www.dewijers.be/nl-demerstrand
http://www.dewijers.be/nl-slagmolen
http://www.natuurpunt.be/natuurgebied/diepenbeekse-demervallei-dauteweyers-dorpsbemden


Dorpsbemden 
In Diepenbeek overstroomt de Demer regelmatig, waardoor ze een belangrijke invloed heeft op het 80 ha 

grote gebied de Dorpsbemden. De daardoor rijke bodem zorgt voor veel zeldzame planten. Eén ervan, de grote 
ratelaar, siert vanaf juni de graslanden met zijn gele bloemen. Zijn naam dankt hij aan het geluid dat de rijpe zaden 
maken als de wind erdoor ruist. Het gebied bevat één van de best bewaarde blauwgraslanden van Vlaanderen en 
herbergt tal van zeldzame planten.  

Meer weten over De Wijers: www.dewijers.be 

We bedanken graag Natuurpunt, Limburgs Landschap, Agentschap voor Natuur en Bos en alle publieke en private 
eigenaars voor hun aan de Wandeldriedaagse De Wijers. Het is dankzij hen dat dit landschap elke dag opnieuw zo 
goed beheerd samenwerking wordt. 
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