
Ontdek de parels van Haspengouw en Voeren tijdens deze 4 weekends vol 
boeiende lessen en prachtige wandelingen! 
Je kan ook voor een weekend apart inschrijven.

Tijdens het eerste weekend in maart leer je meer over de oorsprong van het 
landschap van Haspengouw. In Droog-Haspengouw bezoeken we onder andere 
’De Mergels van Gelinden’. Nadien gaan we op pad in het golvende landschap 
van Vochtig-Haspengouw met zijn vele, diep ingesneden beken en riviertjes.

In april is Haspengouw op zijn mooist; bewonder de bloesems en verneem alles 
over de fruitteelt vandaag en vroeger.

Tijdens het derde weekend verkennen we Voeren. Ga mee op wandel in de 
omgeving: Sint-Pietersberg, Zuid-Limburg (Nl) en Plombières met zijn zinkflora.

Tot slot bezoeken we de oudste stad van België. Je ontdekt dat er tussen de 
grootschalige landbouwgebieden in Droog-Haspengouw toch ook echte 
natuurpareltjes zijn. Mis zeker de lezing over zoogdieren niet!
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REGIO ZUID-LIMBURG
STREEKVERKENNING 
HASPENGOUW EN VOEREN
4 weekends voorjaar 2015



Centrum Voor Natuur- 
en milieueducatie vzw 

is een vormingsinstelling die 
werk maakt van een leefbare 
en ecologische toekomst voor 

iedereen. Voor meer info: 
www.c-v-n.be

CVN
Appelmansstr. 12
2018 Antwerpen
T 03 226 02 91
www.c-v-n.be

Programma

Landschap in Haspengouw
zat 28 maart vm: Lezing geologie en landschap 
  nm: Wandeling ‘Mergels van Gelinden’
zon 29 maart vm: Wandeling natuurgebied Zammelen
  nm: Op zoek naar sporen van de eikelmuis Grootloon

Fruitteelt in Haspengouw
zat 25 april vm: Lezing fruitstreek, bezoek fruitbedrijf Vaes
  nm: Wandeling Herk en Mombeek Helshoven
zon 26 april Landschapswandeling in de fruitstreek

Voorjaar in Voeren
vrij 15 mei vm: Wandeling kalkflora en orchideeën
  nm: Wandeling Moelingen
  Avondlezing: geologie en landschap in de voerstreek
zat 16 mei vm: Wandeling Heimansgroeve
  nm: Zinkflora in Plombières
zon 17 mei Landschapswandeling oostelijk Voeren

Natuur en landbouw in Droog-Haspengouw 
zat 13 juni vm: Stadswandeling Tongeren
  nm: Wandeling van Tongeren naar Rutten
  Avondlezing: zoogdieren door Joeri Cortens
zon 14 juni vm: Wandeling: de sporen van de bever
  nm: Wandeling ‘Verborgen Moois’ Beukenberg

Het gedetailleerde programma en tips voor overnachtingen  vind je op: 
www.c-v-n.be

Cursusprijs
Weekend 1: € 50,- Weekend 3: € 87,- (1 maaltijd inbegrepen)
Weekend 2: € 42,- Weekend 4: € 41,-
Als je inschrijft voor de 4 weekends betaal je slechts € 208,-  i.p.v. € 220,- 
Overnachtingen zijn niet inbegrepen.

Praktisch
Interesse? Schrijf je snel in op www.c-v-n.be, het aantal deelnemers is 
beperkt tot 20. 

Contactpersoon
Wim Cornelis 0478/927.966 
wim.cornelis1964@gmail.com

Samenwerkingspartner
Limburgse Natuurgidsen
www.limburgsenatuurgidsen.be

Contactpersoon CVN
Sandra Bamps - educatief medewerker
sandra.bamps@c-v-n.be
tel. 03 205 17 57


