De ‘botten’wandeling
natuurreservaten Overbroek en Egoven
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Natuurhuis Haspengouw
Starten voor deze wandeling doe
je aan het Natuurhuis in Gelinden.
Het bezoekerscentrum doet
dienst als toeristisch en natuur
infopunt. En natuurlijk ‘the place
to be’ als je van fossielen houdt. Je leert hier alles over
de Mergels van Gelinden en allerlei soorten gesteenten
(Tuffeau de Lincent, silex, Glauconiet van Overbroek, ...)
Elke tweede en laatste zondag van de maand open. Met
sanitair, picknick en drankgelegenheid.
Het moerasvergeet-me-nietje,
Het moerasvergeet-mij-nietje is
een laagblijvend, bladverliezend
moerasplantje met elegante,
helderblauw-witte bloempjes met
een geel hartje en kleine,
lancetvormige, glanzende, groene
bladeren aan ruwbehaarde, kantige stengels. De
bloeiperiode strekt zich uit van mei tot augustus.
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Natuurreservaten Overbroek en Egoven
Het is een groot beemdgebied van 40 ha aan de
bovenloop van de Herk waar de Kasteelbeek, de
Grondelingenbeek, de Fonteinbeek en de Molenbeek in
de Herk vloeien. Het geheel is een moerassig
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natuurgebied, met grote stukken
rietland, oude populieren, een
jong gevarieerd bos en grote
zeggelanden. Talrijke knotwilgen
en poelen geven het landschap
een typisch waterlandkarakter. In
de zomer treffen we hier grote vlekken moerasvergeetme-nietjes aan die afwisselen met koekoeksbloemen.
Moesdistel, harig wilgenroosje, echte valeriaan, grote
wederik, gewone smeerwortel, grote kattenstaart,
gewone engelwortel, moerasandoorn, koninginnenkruid, riet, lisdodde, moerasspirea, brandnetel en
kleefkruid weven een groot groen net waar talrijke
insecten, vogels en zoogdieren een thuis vinden.
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Het Land van Zuyl, een rijk
kalkgrasland, in het
natuurreservaat Overbroek,
bekoort je met kalkminnende
planten: kattendoorn, gevinde
kortsteel, wilde narcis en
rapunselklokjes… De bodem bestaat hier uit klei, zand,
leem en mergel. Eens boven heb je een prachtig
uitzicht. Je bevindt je hier, vanaf de Herk, op 60m
tot 100m boven de zeespiegel. Het oude eikenhaagbeukenbos is een paradijs voor vogels en
zeldzame planten.

Heers en Gelinden werken samen!
Het Noordelijk gebied van de beek ‘de Herk’ wordt
beheert door ‘Aulenteer Natuurpunt’ en het
Zuidelijk gebied door Natuurpunt ‘De Herk Heers’.
Samen vormen de twee aaneengesloten
natuurgebieden, te midden van het grootschalige
landbouwgebied, één grensoverschrijdend
natuurreservaat.
www.natuurpunt.be

ALLE INFO:
Toerisme Sint-Truiden, Oud stadhuis, Grote Markt, 3800 Sint-Truiden
T 011 70 18 18 - info.toerisme@sint-truiden.be - www.toerisme-sint-truiden.be
Natuurhuis Haspengouw, bezoekerscentrum ‘Mergels van Gelinden’, Kleinveldstraat 54, 3800 Gelinden

V.U. SCHEPEN VOOR TOERISME HILDE VAUTMANS, KAZERNESTRAAT 13, 3800 SINT-TRUIDEN - FOTO’S CHARLIEMAJ, CINDY BRIERS, RITA BUURVELD EN JOHAN NEVEN.

Voorzie u steeds op nattigheid. Blijf op de paden. Respecteer de natuur en de stilte.
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Natuurhuis Haspengouw
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Natuurreservaat Egoven
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Het Land van Zuyl
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Rolstoelen en buggy’s zijn op
deze wandeling niet mogelijk
Honden aan de leiband
Waterdichte wandelschoenen
of laarzen
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extra parking (grote groepen):
School Gelinden, Gelinden-Dorp 53
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Natuurhuis Haspengouw
Kleinveldstraat 54, 3800 Gelinden
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groene rechthoek - 3km
oranjebol - 5 km
oranje + groen - 6,5 km
rustbank
picknickplaats
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café / taverne
boomgaard
viewpoint - panorama
watermolen

FRAGMENT UIT DE TOPOGRAFISCHE KAARTEN NRS 33 MET TOELATING.
HET AUTORISATIENUMMER IS A3450 VAN HET NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT, WWW.NGI.BE
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