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Fruitvallei Sint-Truiden
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We wandelen in de vruchtbare vallei langs de Molenbeek. Dit bronrijk gebied zorgt voor de
waterproductie van Sint-Truiden. Inlandse bomen, oude kersenhoogstamboomgaarden, vijvers en
poelen zorgen voor een natuurlijke biotoop. Schapen begrazen in de zomer het wachtbekken van
Maasrode. De kleine blauwe wandellus is een aangename plek om te ravotten met de kinderen en
te genieten van de stilte.
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Wilde bijen in de boomgaard
De bloeiende boomgaarden in dit
wandelgebied lokken wilde bijen.
De boomgaarden vormen samen
met de insectenhotelletjes op
deze wandeling een goede
schuilplaats voor wilde bijen. Deze solitaire bij speelt
een belangrijke rol bij de bestuiving van wilde planten,
landbouwgewassen en fruitbomen. De oude hoogstam
kersenrassen pronken op de wandeling met een eigen
paspoort. Tijdens de wandeling kom je dus meer te
weten over deze kersensoorten.
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Het fruitige landschap
Wist je dat… een appel- en een
perenboom qua vorm eruitzien
zoals de vruchten die ze dragen?
Door snoeitechnieken en
moderne aanplantingsmethodes
is de vorm bij laagstam fruitbomen moeilijk te
herkennen. Maar, je herkent een fruitboom ook aan zijn
stam: een perenboom heeft een oude, dikkere stam en
lijkt haast craquelé. De appelboom is meestal dunner en
gladder. Hoogstamboomgaarden zijn beschermd in
Sint-Truiden. De laagstam aanplantingen vormen het
economisch hart van Haspengouw.
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De Stayenmolen
Tot 1980 was de beschermde
Stayenmolen operatief als
graanmolen. Nu produceert ze
via waterkracht groene energie.
Elke 2de en 4de zaterdag van de
maand leidt de molenaar je rond in de gerestaureerde
bovenslagmolen.
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Wachtbekken van Maasrode
Dit overstromingsgebied kan in
tijden van nood ongeveer
35.000 m³ water bufferen om
inwoner en landbouwer te
beschermen. Water, bron van
alle leven, is permanent aanwezig in dit gedeelte van
de wandeling.

6

Stokersdorp Wilderen
Rust uit in de prachtig gerestaureerde brouwerij en
stokerij van Mike en Roniek. Proef er van lekker
Haspengouws goud of maak er kennis met whisky van
eigen bodem. Heb je meer tijd? Neem dan zeker deel
aan een begeleid bezoek. Je maakt een tijdreis
doorheen de historiek van de site.
Loop in de namiddag van april tot oktober zeker eens
binnen in het bezoekerscentrum van de mysterieuze
11de-eeuwse gerestaureerde verdedigingstoren van
de kerk van Wilderen. Open op za, zo en feestdagen.

ALLE INFO: Toerisme Sint-Truiden - stadhuis, Grote Markt, 3800 Sint-Truiden, tel. 011-70 18 18 - www.toerisme-sint-truiden.be
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(GPS) Via Gorsemweg 48 naar
achterkant station

Volmolen
Fabriekstraat, Sint-Truiden

Brouwerij en stokerij Wilderen
Zoutleeuwsesteenweg 120, Wilderen
niet geschikt voor rolstoelen
maar wel voor sportieve buggy’s
blauwe ruit - 2,7 km =
Speelvogelqueeste
oranje bol - 7 km
rode driehoek - 11,3 km
aanlooproute
holle weg
rustbank
picnickplaats
glijbaan
educatieve pool
café / taverne
logies
recreatie
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Stokersdorp Wilderen met
bezoekerscentrum in de kerktoren

