
Op ZONDAG 4 MEI kan je het resultaat komen bekijken. Op een 
speciaal voor die dag bewegwijzerde wandeling, kan je stukken van 
de HERKVALLEI ONTDEKKEN die anders niet toegankelijk zijn. 
TUSSEN 14 UUR EN 16 UUR  kan je er VRIJ WANDELEN. Op verschil-
lende plekken langs het  wandelparcours staan gidsen je te woord. 
Na de wandeling krijg je een DRANKJE AANGEBODEN.

PRAKTISCH

 Wanneer  ZONDAG 4 MEI
  Om 14u is er een officiële opening met de onthulling van  
  een infobord. Schepen van leefmilieu van Sint-Truiden  
  Hilde Vautmans, gedeputeerde van leefmilieu Ludwig  
  Vandenhove en een afgevaardigde van Natuurpunt 
  geven een korte uitleg over het project. 
  Daarna kan je tot 16 uur vrij wandelen.
 Waar  KAPEL VAN HELSHOVEN, Helshovenstraat, Borgloon
 Wat  WANDELING VAN 3,5 KM door de Herkvallei 

Afgelopen winter werden langs de Romeinse Kassei in Helshoven 
twee historische meanders van de Herk hersteld. Op deze manier kan 
het water opnieuw zijn oorspronkelijke loop volgen.Daarnaast werd de 
oever afgeschuind en werden microprofileringen in de beek aange-
bracht. Hierdoor geven we weer ruimte en kansen aan water, maar 
ook aan oeverplanten, libellen en amfibieën. 

Naast deze grote actie werden er de voorbije jaren nog andere werken 
uitgevoerd langs de Herk. Op verschillende plaatsen werden poelen 
aangelegd en een voormalige jachtvijver werd omgevormd tot een 
amfibievriendelijke vijver.
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Voorzie stevig schoeisel!Meer info: info@rlh.be



Deze werken konden enkel worden uitgevoerd door een goede samenwerking tussen de 
Vlaamse Overheid, de provincie Limburg, de stad Sint-Truiden, Natuurpunt, de eigenaars van 
‘grondgebied Kinderen Ghijsens’ en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Dankzij 
deze samenwerking werd weer een stukje van de Herk natuurvriendelijk en duurzaam ingericht. 
Iets waar iedereen beter van wordt.

In de loop van vorige eeuw werd de Herk op 
verschillende plaatsen rechtgetrokken. Door het water 

sneller af te voeren creëerde men drogere valleien. 
Hierdoor kwam de Herk echter dieper te liggen 

en voelden planten en dieren zich er niet meer thuis.

Een ander gevolg van deze rechttrekkingen was dat 
de wateroverlast zich op piekmomenten verplaatste 

naar stroomafwaartse gebieden. Vaak waren dit de lager 
gelegen woonkernen, hetgeen meermaals voor een hoop 

waterellende zorgde. Om dit te voorkomen worden er 
nu op verschillende plaatsen maatregelen genomen. 

Zo leidt het opnieuw laten meanderen van een 
beek tot een vertraagde afvoer en minder 

wateroverlast in de lager 
gelegen gebieden.

In Helshoven mag 
de Herk weer 

meanderen
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