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NATU
URWANDELING

Verborgen Moois 

Herkbeemden
R E G I O N A A L  L A N D S C H A P  H A S P E N G O U W  E N  V O E R E N

UITNODIGING
FEESTELIJKE OPENING

Zondag 22 april 2018
13.00 – 18.00 uur

Dorpsstraat – Wellen
(tegenover het gemeentehuis)

www.rlh.be
www.wandeleninlimburg.be



Haspengouw en Voeren zijn streken vol speciale stekjes 
en plekjes. Al deze unieke sites verdienen de volle 

aandacht van het regionaal landschap én haar inwoners. 
In Wellen zijn de Herkbeemden zo’n speciaal plekje.

De gemeente Wellen, Limburgs Landschap vzw, ’t Bokje en 
het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren nodigen jou 
graag uit op de feestelijke opening van het Verborgen Moois 
Herkbeemden op zondag 22 april 2018

Tussen 13.00u en 14.00u 
verzorgt de gemeente een feestelijke receptie. 

Tussen 13.30u en 14.00u en tussen 15.30u en 16.00u 
vertrekken er verschillende wandelingen met een natuurgids. 
Je kan je hiervoor inschrijven aan de stand van het RLH 
op de dag zelf.  

Je kan natuurlijk ook op eigen houtje op pad gaan. 
Iedereen krijgt deze dag een gratis wandelfolder. 
Wil je zowel de Broekbeemd als de Grote Beemd 
ontdekken dan ben je 7 km onderweg. 
Na de wandeling kan je nagenieten op het zomerterras 
aan het startpunt.

Herkbeemden
Op deze Verborgen Moois wandel je door de natuurgebieden 
Broekbeemd en Grote Beemd. Beemd staat voor ‘hooiland in een 
beekvallei’. De wandelpaden meanderen tussen natte hooilanden, 
ruigtes en bosjes met wilgen, elzen en meidoornstruwelen. 
Misschien kom je onderweg Schotse Hooglanders tegen. Deze 
grote grazers helpen met het onderhoud van deze natuurgebieden. 

Deze Verborgen Moois wandeling werd gerealiseerd dankzij de samenwerking tussen verschillende partners: de gemeente 
Wellen, provincie Limburg, ‘t Bokje, Limburgs Landschap vzw en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.
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