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Deze wandelingen werden gerealiseerd door de gemeente Heers in 
nauwe samenwerking met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, 
Natuurpunt De Herk-Heers en de vermelde vierkantshoeves.

De landbouwbelevingsroute is een LEADER-project dat gerealiseerd werd 
met financiële steun van Europa, Vlaanderen, de provincie Limburg en de 
gemeente Heers.

Geniet, maar doe dit met respect voor het landschap en de natuur. 
Verlaat de bewegwijzerde paden niet en laat geen afval achter. 
Waardeer de bloeiende bermen zodat de andere wandelaars er ook van 
kunnen genieten.

BEREIKBAARHEID 
met de fiets 
Batsheers ligt tussen fietsknooppunt 160 en 165

met de auto  
De wandeling start tegenover de Herkenrodehoeve, Opheersstraat 81, 3870 Opheers
Er is parkeergelegenheid tegenover de kerk (Opheersstraat 83, 3870 Opheers) en 
de Technische dienst (Opheersstraat 98, 3870 Opheers)

Foto’s M. Jacobs, Michaelhoeve, RLH, Vildaphoto  |  Vormgeving Luc Schreurs (BLIKVOER)

v.u.: Gemeente Heers, Paardskerkhofstraat 20, 3870 Heers

Bloemrijke bermen

Door jaarlijks te maaien en het maaisel niet te laten liggen, geen 

pesticiden te gebruiken en niet om te ploegen, ontstaan er kleur-

rijke bermen. Hoe voedselarmer de berm is, hoe mooier het 

kleurenpalet. Klaproos, margriet, koekoeksbloem, paardenbloem, 

ereprijs en marjolein zijn slechts enkele soorten die de bermen 

doen stralen. Zulke bloeiende bermen zijn een waar paradijs voor 

bijen, vlinders, hommels en tal van andere kleine insecten. Wist je 

dat vleermuizen zich op lijnvormige elementen, zoals bermen en 

holle wegen richten voor hun oriëntatie? 

Vruchtbaar landbouwlandschap

In droog Haspengouw vind je een intensief landbouwlandschap 
met vruchtbare leemgronden. Deze compacte gronden zijn 
moeilijker te bewerken dan zandgronden, maar hebben een 
hoger rendement omdat leem veel beter water en voedingsstoffen 
vasthoudt. Bij een zandbodem sijpelen voedingsstoffen sneller 
door naar diepere grondlagen. Het nadeel van leembodems is 
dan weer dat ze gemakkelijk verzuren wanneer je ze lange tijd 
voor landbouwdoeleinden gebruikt. Hierdoor verdwijnt de 
natuurlijke rijkdom van de bodem. Leembodems kunnen dus niet 
eindeloos worden gebruikt voor de landbouw. De Kelten wisten 
de bodems al goed te houden door het ‘mergelen’. Mergel komt 
op verschillende plaatsen in Zuid-Limburg aan de oppervlakte en 
is een uitstekende bodemverbeteraar. De mergel werd uit 
grotten gehaald en verspreid op de akkers. Het voldoende keren 
of omploegen, helpt de verzuring tegen te gaan.

Landbouwers maken dankbaar gebruik van de vruchtbare 
bodems waarop ze in de leemstreek hoofdzakelijk wintertarwe 
en suikerbieten telen maar ook de natuur vindt hier nog haar 
plekje. De bermen als groene linten in het landschap zijn 
belangrijk voor vele dieren en planten. Ze gebruiken deze bermen 

als verbindingen, schuilplaats, voedselbron,… 

Klaprozenberm

Bloemrijke bermTarweveld

LANDSCHAPSWANDELING

Borgloon

Batsheers

Opheers

Heers

Sint-Truiden
Tongeren

LuikHerkenrodehoeve

N3

N3

N784

N784

€ 1,5

LA
N

D
SC

HAPSWANDELING

            Bosuil

Opheers / Batsheers 

Klaprozen- en landbouw-
belevingsroute

G E M E E N T E  H E E R S



Rijk verleden  

De imposante vierkantshoeves die je aantreft laten er geen 

twijfel over bestaan: dit waren ooit voorname landbouwkernen.  

De rijkdom van de bodem weerspiegelt  zich  in bovengrondse 

welvaart.  

Door de vierkante bouw is de controle op het bedrijfsgebeuren 

eenvoudiger en zijn alle bedrijfsgebouwen gemakkelijk bereik-

baar. De geslotenheid schenkt de bewoners een gevoel van 

veiligheid. Achter de poorten gonst het vandaag nog van de 

bedrijvigheid. Heers heeft nog heel wat actieve landbouwbe-

drijven, sommigen zoeken er een bijverdienste bij en richten 

zich op hoevetoerisme. Anderen geven er een alternatieve be-

stemming aan zoals het inrichten van tentoonstellingen, work-

shops, evenementen, … 

De Herkenrodehoeve is één van de meest indrukwekkende 

hoeves van Heers. Heers was vanaf de 12de eeuw één van de 

belangrijkste landbouwuitbatingen van de Abdij van Herkenrode. 

De oudste gebouwen van het huidige hoevecomplex, waaronder 

het woonhuis, dateren van 1649. De imposante dwarsschuur 

uit begin 18de eeuw was o.m. bestemd voor de opslag van 

tienden. Na een periode van verval en een jarenlange restauratie 

kun je deze tiendeschuur nu opnieuw bewonderen.

Heers ligt te midden van het Haspengouwse 
heuvellandschap in Zuid-Limburg. 

Met 132,5 meter is het één van de hoogste 
punten van de streek. Heers ligt op de 

waterscheidingslijn tussen het Maas- en Schelde-
bekken en vlakbij de provincie- en taalgrens. 

Het is een typische plattelandsgemeente waar 
aan akkerbouw en fruitteelt wordt gedaan. 

Dit verklaart de vele vierkantshoeves die je er 
nog vindt. Het glooiende landschap wordt geken-

merkt door holle wegen, talrijke boomgaarden 
en prachtige vergezichten. Wij heten je alvast 

van harte welkom in Landelijk Heers!

Naast deze Klaprozenroute, zijn er in 
Heers nog drie andere bewegwijzerde 
wandelgebieden: de Greenspot Heks, 

de Greenspot Mettekoven en het 
Verborgen Moois Hornebos. 

Landelijk Heers

Klaprozen- en landbouwbelevingsroute LANDSCHAPSWANDELING

Herkenrodehoeve

LEGENDE
Startpunt  
Tegenover Herkenrodehoeve
Opheersstraat 81, 3870 Opheers

Parking

Klaprozenroute / grote lus (8 km)

Klaprozenroute / kleine lus (5,5 km)

Landbouwbelevingsroute (5 km)
Gedetailleerde kaart met zoek-
opdrachten te downloaden via 
www.heers.be/heerlijk-wandelen

Belevingsplek Kruiden

Belevingsplek Dieren op de akker

Belevingsplek Oude hoogstam

Belevingsplek Fruitig Haspengouw

Belevingsplek Een hotel voor bijen

Belevingsplek Bodem

Belevingsplek Kapel & Hoeve

Belevingsplek Holle weg

Verbindingsroute

Rustbank

Picknickbank

Holle weg

Vergezicht

Batsheerse beemd

Gevlochten gele kornoeljehaag

Plattelandstoerisme

Michaelhoeve
Opheersstraat 31, 3870 Opheers

Karrehof
Batsheersstraat 35, 3870 Batsheers
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