
Bijendorp

Boetseer

Maak een afdruk

Hang aan een touwtje Laat jouw geluksbrenger achter

Hang er één aan je fiets

Boetseer een Hageland 

GELUKSBRENGER

Fleur, de eikelmuis en haar vriendjes, nemen je mee op fietstocht langs het fruitbeeldig familieparcours door 
het Hageland. Fleur en haar vriendjes zijn koesterburen. We noemen hen koesterburen omdat ze hier wonen 
en we samen voor hen zorg willen dragen, zodat ze hier nog lang en veilig kunnen leven. Spring op je fiets 
met dit doeboekje. Deze route staat garant voor 32km fietsplezier met kunstzinnige kriebels onderweg. Kies 
een startpunt en noteer de fietsknooppunten van je route. Is 32km te lang? Dan zijn twee kleinere lussen van 

17.5km of 20km mogelijk (doorsteek via de knooppunten  192  en   1  ). 

Veel fietsplezier!  
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Fruitbeeldige kunstwerken

Speelinstallaties

Provinciedomein het Vinne

Provinciedomein het Vinne, Ossenwegstraat 70, 
Zoutleeuw

Stationsplein, Drieslinter (Linter)START 4

START 1

START 2

START 3

START 1

START 3

START 4

START 2 Speelgroen Hogen, Halstraat, Hogen (Geetbets)

Kerk van Ransberg, Dorpsstraat 108,
Ransberg (Kortenaken) Fiets richting
watertoren naar knooppunt 3

Oudestraat, Ransberg - KORTENAKEN Speelgroen Hogen, Halstraat-GEETBETS
Provinciedomein Het Vinne, Ossewegstraat-ZOUTLEEUW

191

Zoek om het eerst de plek

waar je het kunstwerk zo kan zien.1    2    3.. START
Wees welkom in het Hageland. Deze ‘Shelter’ is als een thuis 
voor het Hageland. Je kan door dit spel met lijnen kijken. Bekijk 
de Shelter van alle kanten. Kruip op de berm, op de tafel of ga 
plat op je buik liggen ... Hoe verandert de vorm? Waar vind jij 
Shelter het mooist?

SHELTER -LUK WETS
Speel je mee? Leef je volledig uit op de fruitbeeldige installaties. 
Geniet jij van de rust in het rolstoelvriendelijke Kroonzitje? Of 
beklim de Pretpeer en spot de eerste bloesems!

Ga samen aan de picknicktafel zitten.

Plooi nu je eigen Hageland sculptuur

met een paperclip. 

Maak op deze stenen boom 

bloemtekeningen met stoepkrijt. 

Geef kleur aan deze 

     R
OZE LOPER

Waar en wanneer voel jij je thuis?

Maak een levend sculptuur!

#fruitbeeldig

Wauw, wat een leuk en 
avontuurlijk speelterrein! 
Zo veel te beleven!

Kijk door dit ra
am.

Kader jouw favoriete

 stukje landschap in.

Weef je lintje in dit

 WEEFRAAM

Maak thuis zelf een 
bijenhotel met holle 
takjes, bamboestokjes, 
stenen met gaten. . . .

Bezoek het Provinciedomein het Vinne. Zoek het 
bijendorp of de hoogstamboomgaard, maak een 
wandeling over knuppelpaden, tussen het riet, of 
rust even uit aan het meer. Het onthaal is open van 
10u tot 17u van april t.e.m. september.

Haal bij zonnig 
weer inspiratie 
uit schaduwen 
of maak zelf een 
schaduw. Teken 
deze over. 

4 24

Bijen helpen bij de bestuiving van de bloesems. De bijen hebben stuifmeel 
nodig om hun larven te voeden en van de nectar maken ze honing. 
Volgeladen met stuifmeel bevruchten de bijen de stamper van de bloesems 
en daardoor groeit er een appel, peer of kers aan de boom. 

nectar

stuifmeel

KROONZITJE EN PRETPEER - 
YVES WILLEMS

Wil je deze kleurenpracht 
ook thuis? Zaai dan zelf 
een bloemenakker. 

of

FIETS JE MEE?

Stop in je rugzak: een paperclip, 
stoepkrijt en twee lintjes

VOLG HET FRUITBEELDIG

 FAMILIEPARCOURS

Flor de steenuil

Fleur de eikelmuis

Fien de Geelgors

Flapje het konijn



EEN SPEELSE KIJK OP 
FRUITBEELDIG HAGELAND

FIETS JE MEE?

Wist je dat Jonagold appels gaan blozen als 
de temperatuur ‘s nachts daalt en de dag 
nadien weer flink oploopt?

 Sint-Odulphuskerk 

Wat wens jij onze aarde toe? Schrijf het op een 

WENSLINT. Hang het aan de deur van het 

Sint-Odulphuskapelletje en laat het meewaaien 

met de wind.

Via de loodrechte ijzeren weg, 
een oude spoorwegbedding, 
kom je aan op knooppunt 50. 
Tijd voor een picknick of een 
verfrissend drankje. 

Welke insecten zitten hier verstopt? Teken je eigen insect 
door deze stuifmeelkorrels te verbinden.

33
Bronstraat, Booienhoven-ZOUTLEEUW

50
Stationsplein, Drieslinter-LINTER

Eet een appeltje voor de dorst 
en laat thuis een pitje kiemen.

          HET KLOKHUIS - 
DAVID HOPPENBROUWERS

Wist je dat het woord ‘klokhuis’ afkomstig is 
van de gelijkenis die de vrucht vertoont met de 
klokkentoren? Geniet vanuit het levensgrote 
klokhuis van het wondermooie landschap.

FRUITBEELDIG FAMILIEPARCOURS

Stel met je familie een orkest samen en componeer een Hagelandritme. Rinkel 

met je bel, stap in ritmische pas, trommel met een tak, ritsel met een blad, ...

Ontdek de verschillende soorten appelen en peren in dit landschap. Zie 
je de soortbordjes onderweg? Ze hangen op in de fruitboomgaarden. Binnen in iedere appel lijkt het wel een huis 

met vijf kamertjes. In elk kamertje wonen 
twee pitjes. Ze dromen van zonneschijn.

Laat je schillen niet rondslingeren,
maak er liever thuis thee mee...

V.U Toerisme Vlaams-Brabant Provincieplein 1, 3010 Leuven / april 2018 / 
Ond.nr: 0422.667.404 / Beleidsverantwoordelijke: Monique Swinnen, 
gedeputeerde voor toerisme / Concept en vormgeving doeboekje en 
bijbehorende speelinstallaties: www. appelsienenananas.be

Jonagold of Granny Smith? 
Proef jij blind het verschil? Koop 
appels uit de fruitautomaat bij 
Healthy Fruit en test het uit.

gebruik de achterzijde
Gooi niets weg

van je fles als stempel

FIETSERS
 WELKOM

VLAAMS-
BRABANT

www.toerismevlaamsbrabant.be/fruitbeeldigDit project werd mede mogelijk gemaakt door co�nanciering uit Platteland Plus, 
bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Vlaams-Brabant.


