TOERISTISCHE BROCHURE

DIEPENBEEK

WELKOM IN DIEPENBEEK

Vergunninghouders kunnen naar believen vissen in het Albertkanaal

Diepenbeek aan de Demer mag dan een klein broertje zijn van Genk
en Hasselt in Midden-Limburg, het zou zonde zijn als je het daarom
zou negeren. Al fietsend op de mooie fietspaden kan je er heel wat
uurtjes doorbrengen. Of je kan er wandelen in de mooie natuur.
Een tochtje langs de historisch waardevolle gebouwen die hun
verleden in hun gewelven meetorsen, is zeker de moeite waard!

In de dorpskern heerst meestal een gezellige drukte rond het Marktplein met
gezellige kroegjes en restaurantjes, een gevarieerd aanbod aan kleinhandelszaken
en de wekelijkse maandagmarkt. Sport, cultuur, jeugd en senioren; het aanbod op
vlak van infrastructuur, evenementen en verenigingsleven is groot. Er is heel wat
te beleven in deze gemeente maar toch kan je er ook helemaal tot rust komen.
Diepenbeek, waar Haspengouw en de Kempen elkaar ontmoeten aan de Demer,
voelt zich rijk met 4 natuurgebieden op haar grondgebied, en wil de bezoeker
daar graag mee van laten genieten.
Bereikbaarheid
De nabijheid van de autosnelweg E313 ( Antwerpen/Luik ) maakt Diepenbeek
goed bereikbaar. Diepenbeek heeft een stopplaats waardoor het ook gemakkelijk
te bereiken is met de trein.

EEN WOORDJE UITLEG

STAPPEN IN DIEPENBEEK
De Wijers: De Maten

De Wijers
De Wijers is een uniek gebied in Vlaanderen met meer
dan 1000 vijvers, samen goed voor zo’n 700 hectares
water en riet. Het is een thuis voor heel wat zeldzame
dier- en plantensoorten. Zonder deze vijverstreek als
‘kraamkamer’ zouden soorten zoals de roerdomp en
de boomkikker in Vlaanderen al uitgestorven zijn.
Naast de natuurlijke rijkdom is De Wijers een streek
met een rijke culturele geschiedenis, een prachtig gevarieerd landschap, een bloeiende economie en een
sterke sociale dynamiek.

SPOTTERSKAARTEN
VOOR DIT GEBIED TE
VERKRIJGEN AAN HET
VRIJETIJDSLOKET

De Maten tussen Genk en Hasselt is één van de merkwaardigste natuurgebieden van Vlaanderen. Je kan
hier wandelen in een bonte verzameling landschappen
die ontstaan zijn tussen de vele vijvers. “De Maten” is
gelegen in de vallei van de Stiemerbeek, op de rand van
het Kempisch plateau en is trouwens ook een Europees
vogel- en habitatrichtlijngebied.
Opvallend zijn de vele typisch Kempische natuurelementen die met elkaar verweven zijn in het gebied.
Voor vogels is het een belangrijk broedgebied, ondermeer de roerdomp komt er nog broeden.
Vele trekvogels houden er rust op weg naar het noorden of het zuiden.
Het stukje Diepenbeek verken je best vanaf de parking
“De Pengel” aan de Havenlaan.
Je hebt hier de keuze uit drie wandelwegen: de blauwe
wandeling van 3,4 km, de oranjewandeling van 6,1 km
en de rode wandeling van 10,1 km.
Kaart te verkrijgen aan het vrijetijdsloket.

De Maten

De Wijers: Dauteweyers - Pomperik/Dorpsbemden
De Dauteweyers, een erg waterrijk gebied, vormt samen met de Pomperik/Dorpsbemden een belangrijk leefgebied voor dieren
en planten. De sierlijke vijvers langs de Dautebeek zijn het visitekaartje van de Dauteweyers. De vijvers zijn vorige eeuw ontstaan
door de ontginning van ijzererts. Verder tref je hier hooilanden, elzenbroekbosjes, een verlande vijver, een knotelzenhaag en
watergebonden planten en dieren aan.
Diepenbeek heeft de boomkikker geadopteerd, een kleine felgroene boomkikker die in Vlaanderen heel uitzonderlijk is.
Het beestje voelt zich erg thuis in dit natuurreservaat.

De Maten

De Dauteweyers zijn het hele jaar door vrij toegankelijk op de wandelpaden. Honden aan de leiband zijn toegelaten, maar hou voldoende afstand van de runderen. Laarzen of stevige wandelschoenen aanbevolen. Bij regenperiodes kan het gebied overstromen.
De Dorpsbemden tellen 70 ha en strekken zich ten oosten van de Stationsstraat uit tussen de visvijver ‘De Pomperik’ en de Demer.
Planten als de blauwe knoop, kleine schorseneer, trilgras en diverse zeldzame zegges zijn hier aanwezig. In de zomer kan je er de
bloemrijke hooiweiden bewonderen. Wandelaars dienen op de wandelpaden te blijven, zo blijven zeldzame planten beschermd.
Er lopen 3 bewegwijzerde wandelpaden doorheen het gebied. Vertrekpunt van de wandelpaden is het sportcomplex Demerstrand,
Stationsstraat. De blauwe wandeling is 3,2 km, de rode wandeling is 3 km en de groene wandeling is 6,3 km.
Kaart te verkrijgen aan het vrijetijdsloket.

Dauteweyers

Nietelbroeken
Met stip op één in de Nietelbroeken: de zeldzame blauwgraslanden met bijzondere soorten zoals blauwe knoop, betonie en karwijselie. In mei kondigen de
wilde planten in de hooilanden, zoals gevlekte orchis of de pinksterbloem, de
zomer aan. De knuppelpaden leiden je door de moerassige stukken en brengen
je tot bij prachtige uitkijkplekjes. De historische Nietelbroekhoeve met imposante toegangspoort kan je niet zomaar voorbij lopen.
Het open tot halfopen landschap met soortenrijke graslanden, wisselt zich af
met loofbos en struweel. De unieke en uiterst zeldzame blauwgraslanden in
het gebied doen grassenfans watertanden. Ze danken hun naam aan de blauwachtige kleur door de grote aanwezigheid van plantensoorten zoals blauwe
knoop, blauwe zegge en tandjesgras. Wandel je het oude bos in, dan kan je in
het voorjaar genieten van de fleurrijke voorjaarsbloeiers. Gele dovenetel, slanke
sleutelbloem en bosviooltjes zorgen voor een kleurrijke toets. Het fotogenieke
bos is in deze periode de naam ‘het sprookjesbos’ meer dan waardig.
De eeuwenoude bomen zijn in elk seizoen het bewonderen waard.
Naast een enorme diversiteit in zeldzame grassen, voorjaarsbloeiers en wilde
planten, is Nietelbroeken ook een paradijs voor dieren.
Je kan een mooie bewegwijzerde wandeling volgen in het Nietelbroeken.
Je kan parkeren aan het kruispunt van de Netelbroekstraat met de Kruisstraat.
Wandelkaart verkrijgbaar aan het vrijetijdsloket.

ANDERE WANDELINGEN
Wandelroutes uitgestippeld door
W.S.V. De Schoverik vzw:
Startplaats is de Schoverik Wandelpaal op het Schoverikplein.
Het Strobanderspad, 5 of 8 km
Het Dautenpad, 8, 13 of 20 km
Het Schoverikpad, 22 of 30 km
www.wandelclubdeschoverik.be

4 000 en 10 000 stappen-route
3.920 meter (4 000 stappen)
7.029 meter (10 000 stappen)
Startplaats aan het Demerstrand,
Stationsstraat. Het is een vlakke
wandeling door de natuur. De 4000
stappenroute is ook geschikt voor
buggy’s en rolwagens, de 10 000
stappenroute niet.
Kaarten van deze wandeling gratis
verkrijgbaar aan het vrijetijdsloket.

Diepenbeek is een waar fietsparadijs met zijn kronkelende fietsweggetjes
door een prachtig landschap. Deze zijn opgenomen in het Limburgse
fietsroutenetwerk. Ze brengen je ook naar de mooiste plekjes in de Kempen en Haspengouw. Fietsknooppunt 100 aan het sportcomplex Demerstrand is de uitgelezen startplaats voor je fietstochten naar alle windstreken. Je kan er bovendien gratis “langparkeren”. Tussen knooppunten 79
en 100, ter hoogte van de picknickruimte in de Peperstraat, vind je een
zonnewijzer.
Fietsparadijs limburg
De kaart van het Fietsparadijs Limburg is te koop aan het vrijetijdsloket,
Servaasplein 14 en kost 9,50 euro, de kaart wordt om de 2 jaar
vernieuwd.
De Kapellekesbaan
Deze fietskaart, eveneens te koop aan het vrijetijdsloket, omvat drie lussen van respectievelijk 15, 17 en 20 km langs de Diepenbeekse kapelletjes. In de folder, die 2 euro kost, vind je de routebeschrijving en lees je
de rijke geschiedenis van de kapelletjes.

TRAPPEN IN DIEPENBEEK

BEWONDEREN IN DIEPENBEEK
De Keizelboomgaard
“De hoogstamboomgaard Den Bodem” of Keizelboomgaard genoemd, is gelegen op
de rand van vochtig Haspengouw (Keizel ter hoogte van huisnr. 40). Het geheel van
19 ha. is eigendom van gemeente Diepenbeek en is in 100- jarige erfpacht overgedragen aan de Nationale Boomgaardenstichting. Die heeft de Keizelboomgaard en
omgeving in de voorbije 25 jaar tot het mooie landschappelijk geheel gekneed zoals
we het nu vandaag kunnen bewonderen.
De Keizelboomgaard staat voor de instandhouding, studie en verspreiding van onze
typische eigen fruitrassen. Hier staan zowat 2.000 verschillende variëteiten, waarvan
meer dan de helft in hoogstamvorm, over een oppervlak van 7 ha verspreid.
Aangevuld met de overgenomen moedercollecties van de tuinbouwscholen van Vilvoorde, Mechelen, ... en meerdere particuliere collecties. In totaal worden zo meer
dan 3.000 verschillende variëteiten in stand gehouden onder de “Vlaamse Genenbank” (genebank Flanders), waaruit steeds kan geput worden om verder te kweken.
Bovenal is de Keizelboomgaard echter een onderzoeksterrein waar jaarlijks honderden
variëteiten worden opgevolgd, getest, beschreven en geëvalueerd. Het is dan ook
van het grootste belang dat het gebied onberoerd wordt gelaten want elk verlies van
vruchten betekent een terugval in de waarnemingen en wetenschappelijke studies.
De Keizelboomgaard in Diepenbeek is in het najaar van 2010 via ministerieel besluit
beschermd als monument.
Enkel na afspraak te bezoeken: info@boomgaardenstichting.be - 012/39 11 88

Park Rooierheide
Park Rooierheide is een mooi vrij toegankelijk park dat onlangs een hele opknapbeurt kreeg.
De ingang van Park Rooierheide situeert zich aan het Patersplein.

Wekkermuseum

Wekkermuseum
diepenbeek

De Heemkundige Kring van Diepenbeek huisvest een uniek wekkermuseum in de kelder
van het gemeentehuis (Dorpsstraat 14).
In het museum zie je de geschiedenis: “Van de
kraaiende haan tot GSM”, aan de hand van
ruim 300 antieke wekkers en tijdregelaars.
Het dagelijkse ontwaken wordt hier in al zijn
vormen belicht.
Het museum is enkel op afspraak te
bezoeken: 0494/61 85 50

Historische gebouwen om eens langs te rijden
Servaaskerk (centrum)
Slottoren (Stationsstraat)
De Lourdeskapel (Stationsstraat)
De Royermolen (Ginderoverstraat 32)
De Plompaertmolen (Plompaertstraat 29)
H. Hartkerk van Rooierheide (Patersplein)
De Kiosk (Varkensmarkt)

OVERNACHTEN IN DIEPENBEEK
Op de volgende pagina’s kan je een
aanbod van B&B’s terugvinden.
Aan sportcomplex het Demerstrand en
knooppunt 100 is er een mobilehomeparking.
Alle B&B’s zijn gevestigd in Diepenbeek, voor prijzen en meer informatie
kan je hun website bezoeken.
TREINSTATION
DICHTSBIJZIJNDE
FIETSKNOOPPUNT
FIETSVRIENDELIJK
KINDVRIENDELIJK
TERRAS AANWEZIG
WIFI
HONDEN TOEGELATEN
WELNESS
AANTAL KAMERS
AANTAL
VAKANTIEWONINGEN
BAD OF DOUCHE
EIGEN TOILET
ROLSTOELVRIENDELIJK



ONTBIJT MOGELIJK

SAUNA COTTAGE ****
(VAKANTIEWONING)
LUTSELUSSTRAAT 156
0495/64 78 11
info@sauna-cottage.be
www.sauna-cottage.be
Zeer romantisch en ruim vakantiehuis met alle luxe, inclusief wellnessfaciliteiten (stoombad en massagetafel), wifi, mooie private tuin en
parkeergelegenheid. Ayurvedische
massages kunnen geboekt worden
en de authentieke Finse Grill kota
(foto) staat ter beschikking om te
grillen!
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DE KIEZEL****
KIEZELSTRAAT 71
0478/21 55 22
infodekiezel@telenet.be
www.dekiezel.com
De Kiezel is gelegen op de grens
van Diepenbeek en Hasselt, ver
weg van de stadsdrukte en toch zo
dicht bij alles. De ruime themakamers (lavendel-, klaproos-, zonnebloem- en olijfkamer) zijn sfeervol,
comfortabel en warm ingericht.
Sandra en Wouter verwelkomen je
graag met een welkomstdrankje.
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100
5000 M
(BUS 150M)

DE KLEYNE SAVEL***

HET PRIEELTJE***

ZAVELSTRAAT 129
011/72 52 75 - 0496/87 92 89
info@dekleynesavel.be
www.dekleynesavel.be

A. JEURISSENSTRAAT 75
011/33 35 58 - 0486/88 08 32
info@het-prieeltje.be
www.het-prieeltje.be

De perfecte mix van gezelligheid
en comfort. De gezelligheid en privacy van thuis, de kleinschaligheid
van twee comfortabele kamers
met terras, tuin en keuken, een
uitgebreid ontbijtbuffet én mogelijkheid tot volledig ontspannen in
de tuin en buitensauna.

B&B Het Prieeltje is een aangenaam verblijf in een rustige en
landelijke omgeving. Van harte
welkom !
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DE JACHTHOORN **
PARKLAAN 14
0473/ 23 98 57
info@de-jachthoorn.com
www.de-jachthoorn.com
De Jachthoorn heeft maar één
doel voor ogen: dat iedereen die
naar “De Jachthoorn” komt voor
een verblijf, kort of lang, ook met
een goed gevoel terug naar huis
gaat. Iedereen is dan ook van harte welkom bij Bed & Breakfast De
Jachthoorn!

    2

126
2000 M

82
3300 M

DEN OVERSTEN
MANTEL**
PASTORIJSTRAAT 11
011/72 69 11 - 0472/85 56 14
info@denoverstenmantel.be
www.denoverstenmantel.be
Karaktervolle kamers (tv, hifi,…).
Met een uitgebreid ontbijt en alle
gewenste info zetten wij je dagelijks op weg ! Welkom!

GASTHOF LEDERHOSE **

JO-LI *

HEIDESTRAAT 55
011/32 15 86 - 0498/36 25 63
gasthoflederhose@hotmail.com
www.gasthoflederhose.be

GANZEBROEKSTRAAT 13
011/72 53 08 - 0486/63 71 93
info@jo-li.be
www.jo-li.be

B&B en eetcafé.
Voor ligging, prijs, kwaliteit, comfort en gezelligheid; een 9 op 10.
Zeker proberen !

In deze familiale B&B kan je genieten van zelfgebakken brood en
huisbereide confituur. Hier kan je
ook genieten van de groene omgeving en de relaxruimte.
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Hoevetoerisme Limburg – Sint Hubertushoeve - www.sthubertushoeve.be
Hotel de ploeg - www.deploegdiepenbeek.be

SPELEN IN DIEPENBEEK

Speeltuin Demerstrand
De recreatieve speeltuin op het Demerstrand in Diepenbeek staat in
het teken van het thema ‘water en strand’.
Het is geen doorsnee speeltuin, maar een uitdagend, creatief, avontuurlijk en vernieuwend speellandschap waar water en strand de
rode draad vormen door het geheel. Centraal door het terrein loopt
een houten steiger die het geheel toegankelijk maakt voor rolstoelgebruikers, buggy’s en looprekken.
In de speeltuin op het Demerstrand staat ook een extra speeltoestel
voor kinderen van drie tot zes jaar. Op die manier kunnen de allerkleinsten hun grote broer of zus vergezellen in dit speelparadijs. In de
nabijheid van de speeltuin zijn er toiletten voorzien, die ook toegankelijk zijn voor mindervaliden.

v.u. schepen van communicatie Patrick Hermans

VRIJETIJDSLOKET: GC DE PLAK (1STE VERDIEPING) - SERVAASPLEIN 14 - 011/491 900

