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Het hart van De Wijers, land van 1001 vijvers 

 

Domein Bovy 
Van de 12e tot de 18e eeuw behoorde Domein Bovy toe aan de abdij van Averbode. In de 19e eeuw kwam het 

in handen van de voormalige Limburgse gouverneur Jozef Bovy, aan wie het domein zijn naam dankt. Vandaag is het 
park van 34 ha met vijvers, bossen en weiden in handen van de gemeente Heusden-Zolder. Er is een vlonderpad over 
de vijver, dierenweide en imkerij. De Winning baat hier een gezellige Bistro uit. 
www.dewijers.be/nl-bolderberg 

Hoefsmid 
Bij hoefsmid Ceelen mag je de weide doorkruisen. Regionaal Landschap Lage Kempen en Provincie Limburg 
hebben hier een tiental jaar geleden poelen aangelegd en houtkanten aangeplant. In dit veld liggen ook nog 

oude turfputten verscholen.  
www.rllk.be 

 
Kapel van OLV Altijddurende Bijstand 
Toen treinmachinist Frans Machiels zich tijdens de Tweede Wereldoorlog te midden van de hevige 

bombardementen op het Hasseltse spoorwegstation bevond bad hij tot Onze-Lieve-Vrouw en beloofde haar een 
kapel te bouwen als hij het zou overleven. Hij overleefde het bombardement en bouwde de beloofde kapel op een 
stuk grond dat hij op de Hamelheide bezat. Al 50 jaar is deze kapel een druk bezocht gebedshuis. Op het altaar staat 
het beeld van OLV van Altijddurende Bijstand. Zij wordt geflankeerd door een beeld van Sint Jozef en de Zalige Pater 
Valentinus. 

Wijvenheide 
Wijvenheide is het hart van de Wijers, in dit gebied liggen honderden viskweekvijvers, afgescheiden door 

dijkjes en met elkaar verbonden door grachten. Het gebied wordt grotendeels beheerd door Natuurpunt en het 
Agentschap voor Natuur en Bos. Het gebied herbergt belangrijke zeldzame diersoorten, zoals de woudaap, 
roerdomp (reigerachtigen) of de minuscule boomkikker. 
www.natuurenbos.be/wijers 
www.natuurpunt.be/natuurgebied/wijvenheide 

Uitkijktoren 
Bovenop de 15 meter hoge uitkijktoren zie je meteen waarom de viskwekers de ‘architecten van De Wijers’ 

zijn. Hier geniet je van een adembenemend zicht op een lappendeken van honderden vijvers. Vanuit de kijkhutten 
spot je zeldzame watervogels en andere dieren. Kom zeker nog eens terug naar de authentieke familiale viskwekerij 
en ontdek hoe ze vissen kweken. Bij warm weer kan je afkoelen in het openluchtzwembad of zwemvijver van het 
Heidestrand. 
www.dewijers.be/nl-heidestrand 

Camping Heidestrand en Viskwekerij 
Midden tussen de vijvers ligt camping Heidestrand. Achteraan de camping ligt viskwekerij Sint-Pieter, waar  
de vijfde generatie viskwekers nog steeds zoetwatervissen kweekt. Eind 19e eeuw werd er al vis 

geëxporteerd naar de Tsaren van Rusland. Vandaag worden de vissen geëxporteerd naar de ons omringende landen. 
De Zonhovense karpers staan op het menu bij de Joodse gemeenschap en Düsseldorfse restaurants. 
http://www.aquafarm.be/st_pieter.php 

Domein Vogelsanck 
Het adellijk domein Vogelsanck hoort toe aan Kasteel Vogelsanck, dat eigendom is van de familie de 

Villenfagne de Vogelsanck. Diverse soorten loof- en naaldhout wisselen af met gemengde bossen en vijvers. Oude 
benamingen in het domein Vogelsanck zijn nog steeds: Ossenbos, de Viersels, Droogvijver, de Broeken, het Groot 
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Bos, het Goor. De Echelbeek en de Laambeek, die in Vogelsanck mooie meanders hebben, voeden talrijke vijvers 
voor het kweken van vis.  

De Kluis 
Al in 1673 liet pelgrim Lambert Hoelen, na een bezoek aan het bedevaarthuis van Loreto, een replica bouwen 

op de Bolderberg. Het werd een belangrijk bedevaartsoord en tot op vandaag woont hier een kluizenaar. Jonas 
Slaats en zijn vrouw zien zich zelf echter meer als kluisbewaarders en kozen bewust voor het wonen in de Kluis om in 
stilte op zoek te gaan naar de essentie van het leven en ons bestaan. Aan de kluis is een kleine kapel waar iedereen 
welkom is om te bezinnen, bidden of mediteren.  
De omgeving van de Kluis is private eigendom van de familie van de Baron de Villenfagne de Vogelsanck en wordt 
beheerd door Limburgs Landschap vzw. De familie stelt de gronden open voor wandelaars en rustzoekers. We 
vragen je daarom de Kluis en de omgeving respectvol te benaderen en geen afval achter te laten. 
www.limburgs-landschap.be/bolderberg/ 

Kasteel van Terlaemen 
Het witte kasteel op het landgoed Terlaemen is niet toegankelijk voor het publiek, maar staat wel statig te 

schitteren tussen de vijvers. Al in 1293 wordt het vermeld als eigendom van Clara van der Lamen. Het domein is 142 
ha groot, waarvan 50 ha vijvers.  
 

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 samenwerking aan de Wandeldriedaagse De Wijers. Het is dankzij hen dat dit landschap elke dag 
opnieuw zo goed beheerd wordt. 
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