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Deze folder geeft een beknopt overzicht van enkele aan-
dachtspunten en wordt u gratis aangeboden door 

het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
afdeling Natuur Limburg

Gouverneur Roppesingel 25
3500 Hasselt

tel: 011 - 26 44 90
fax: 011 - 26 44 99

e-mail: natuur.lim@lin.vlaanderen.be

Vanaf medio april 2004: Kon. Astridlaan 3500 Hasselt
tel: 011 - 74 24 50 
fax: 011 - 74 24 99

Indien u meer wilt weten over Herkenrode, aarzel dan niet
om iemand van het secretariaat aan te spreken.

Herkenrode vzw 
Herkenrodeabdij 4

3511 Kuringen - Hasselt
tel: 011 - 33 43 70
fax: 011 - 33 46 45

e-mail: secretariaat@herkenrode.be
www.herkenrode.be
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Een raster en veeroosters verhinderen dat het vee  weg kan.
Wandelaars en fietsers kunnen er wel in of uit via poortjes of over
de roosters.

Achter de Tuiltermolen ligt  een  tweede hoogstamboomgaard van
65a.

Het Vissershuisje is volop in restauratie. Het zal dienen als
werkhuis voor de groenarbeiders van het domein Herkenrode.

De Herkenrode- of Abdijmolen is volledig vervallen. Het is de
bedoeling dat deze op termijn ook wordt  gerestaureerd.

De kloostergebouwen van de Kanunnikessen van het H. Graf met
de Engelse tuin behoren niet tot het openbaar domein en zijn niet
toegankelijk. 

Met het herstel van het landschap en de restauratie van de
gebouwen, willen de beheerders terug naar het Herkenrode van de
17e eeuw: een kleinschalig half-natuurlijk landschap onder de toren
van de prachtige abdijhoeve. Wie rust en bezinning zoekt, zal zich
in deze groene omgeving vlakbij Hasselt zeker goed voelen.

Natuur is kwetsbaar

De natuur op het domein Herkenrode met haar  bijzondere planten-
en dierenwereld is erg kwetsbaar. Om deze natuurwaarden te
beschermen, vragen wij u de wettelijke voorschriften voor Vlaamse
natuurreservaten na te leven. 

Het natuurgebied is toegankelijk vanaf een halfuur vóór zonsopgang
tot een halfuur na zonsondergang. Gemotoriseerde voertuigen zijn
op het domein niet toegelaten. Kamperen, tenten opslaan of wind-
schermen plaatsen mag evenmin. Beoefenen van groepssport of
-spel of individuele sport mag niet in natuurreservaten. Dat er
geen afval wordt achtergelaten of vuur wordt gestookt is evident.
Planten plukken of uittrekken is uit den boze en ook de dieren, hun
eieren en nestplaatsen laten we zeker met rust.
Natuurlijk blijft u op de paden en wegen. Uw hond mag mee voor
een fijne wandeling, maar wel aan de leiband!

Mits het nodige respect, kunnen u en vele anderen nog lang op
Herkenrode genieten van de natuur, de rust en stilte.

We hopen dat u nog dikwijls terugkomt

HERKENRODE



ZORGPLICHT VOOR DE NATUUR

Iedere inwoner van Vlaanderen is verplicht om te zorgen voor de natuur. Dit betekent
dat iedereen altijd ervoor moet zorgen dat de natuur niet vernietigd wordt en dat

schade aan de natuur zoveel als mogelijk voorkomen of hersteld wordt.

HERKENRODE in de 21ste eeuw

Het domein Herkenrode is in 1998 aangekocht door het
Vlaams Gewest. De gronden worden beheerd door de
afdeling Natuur; de gebouwen zijn in erfpacht gegeven aan
Erfgoed  Vlaanderen vzw.

Wie naar Herkenrode komt per fiets of auto, kan die
plaatsen op de milieuvriendelijke parkings.

De prachtige dreef  leidt u recht naar het poortgebouw
van de abdijhoeve.  De lindes zijn in  2000 gekandelaberd.
Oude bomen die geen gevaar opleveren zijn blijven staan
voor holtebewoners zoals vleermuis, steenuil, kool- en pim-
pelmees.

De Kloosterdreef kreeg in het najaar van 2002 een grote
opknapbeurt. Her en der zijn nieuwe beuken aangeplant.

Via het poortgebouw  kom je in de abdijhoeve met haar
neerhof. 

De prachtig gerestaureerde tiendschuur wordt gebruikt
als vergader-, tentoonstellings-, feest- en evenementen-
ruimte.  
Rond het hoevecomplex  wordt de kruidentuin aangelegd.
In de gebouwen komen het permanente tentoonstellings-
centrum, boetieks, vergaderzalen en het onthaalcentrum.
Het voorlopig onthaal- en bezoekerscentrum is gehuisvest
in een containergebouwtje op het neerhof.

Op de archeologische site stonden vroeger kloosterge-
bouwen met o.m. de fraaie abdijkerk. De abdijkerk en
werkhuizen zoals de bakkerij en de  brouwerij zijn verdwe-
nen. Nu liggen er akkertjes met oude gewassen, zoals
spelt, éénkoren en boekweit. Rondom staat een meidoorn-
haag. Deze open ruimte zal worden ontwikkeld  tot een
park, dat een geheel zal vormen met de kruidentuin.

De hoogstamboomgaard zuid van de abdijhoeve is 2 ha
groot en wordt omringd door een meidoornhaag. De
begrazing is extensief: er staan weinig runderen op. In de
noordhoek staat de bijenhal.

De dreven van het domein zijn hersteld tot aangename
wandelpaden. Langs deze dreven zijn streekeigen es en
zomereik aangeplant. Via de paden kunt u een korte, mid-
dellange of lange wandeling maken. Langs de wandel-
routes liggen onder andere een historische houtwal en
verschillende poelen.

De vroegere akkers zijn omgevormd tot graslanden met
grote poelen, waar waterinsecten en amfibieën zich
thuisvoelen. Ook deze graslanden worden extensief
begraasd. 


