
Walk for the Climate  
 
Stap voor stap nuttige weetjes 
 

Mobiliteit 
Openbaar vervoer richting domein Kiewit 
Trein tot Hasselt vandaar met de bus tot domein Kiewit 
 
NMBS 
www.nmbs.be  
Brussel – Hasselt 
7u22 – 1u08 – om het uur 
8:06 – 1u17 – om het uur 
 
Antwerpen – Hasselt 
7u31 – 1u13 – om het uur 
7u36 – 1u47 – om het uur 
7u45 – 1u38 – om de 2 uur 
 
Gent – Hasselt 
7u39 – 1u51 – om het uur 
7u23 – 2u – om de 2 uur 
 
Leuven – Hasselt  
7u43 – 0u47 – om het uur 
8u34 – 0u49 – om de 2 uur 
 
Genk – Hasselt 
7u08 – 0u18 – om het uur 
 
De lijn 
www.delijn.be  
Tussen het bus- en treinstation in Hasselt en de Kinderboerderij in Kiewit bestaat een goede busverbinding.  Ook op 
zondag.   Op zondag kan je met de stadslijnen H14 en H31 van het station naar de halte Kinderboerderij met de lijnen H14 en 
H31. Beide lijnen rijden op zondag om de twee uur. Maar samen zorgen zij dat er tussen +/- 08.30 en 19.40 uur om het uur 
een bus is van station Hasselt naar de halte Kiewit Kinderboerderij. Het ene uur is dat lijn H14, het andere uur is dat lijn H31. 
Voor de terugritten vanuit de Kinderboerderij naar het station in Hasselt,  kan je op zondag tussen +/- 09.10  en 20.10 uur 
gebruik maken van de lijnen H41 en H13. Dan heb je ook om het uur een bus, afwisselend lijn H13 en lijn H41. 
 
Voor informatie over de dienstregeling kan u altijd terecht op onze website www.delijn.be . De routeplanner geeft reisadvies 
en ook de dienstregeling van alle Limburgse lijnen is op de website terug te vinden.  Of u gebruikt deze 
link: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/campagnes-acties/stadsnethasselt/index.html 
  
U kan ook altijd terecht bij De Lijn-Info op het nummer 070 220 200 
 
Wagen 
3 Parkings aan het terrein 
 

Wandelingen 
De prachtige wandelwegen: 5 – 10 – 25 km kuieren in en rond domein Kiewit, via Bokrijk en/of Genk. 

o Voor de 25 km kan je tot 11u vertrekken, voor de 5 en 10 ten laatste om 15u 
Deze wandelingen werden uitgetekend in overleg met Regionaal Landschap Lage Kempen  
Op 2 mooie stopplaatsen zullen er tussen 10u en 15u30 bekende Vlamingen vertellen, quizzen of akoestische muziek 
brengen 
 
Welke bekenden doen mee?  

o Kürt Rogiers 
o Saartje Vandendriessche 
o Francesca Vanthielen 
o Nic Bathazar 
o Karen Damen 
o Eva Deroovere 
o Stijn Meuris 
o Alexia	Leysen… 

 
• Op de weide zullen er naast onze hoofdsponsors  

o Eneco – HBVL – Stad Hasselt – Nostalgie ook een aantal “kleinere” sponsors aanwezig zijn op het terrein. 
o Vaude – Sport 
o Mooimakers 
o Greenpeace Limburg 
o Oxfam – wereldwinkel Hasselt  
o Natuurpunt 



o Regionaal Landschap Lage Kempen 
o Vogelbescherming Vlaanderen 
o Provincie Limburg – LiNa 

 
 

Extra sportief ? 
Je kan de afstanden ook lopen of joggen ! 
Wij houden tussen 8u en 17u kleedkamers vrij in de nabijgelegen sporthal. 
U vindt het plan als bijlage. 
 
Adres: 
Sporthal Kiewit - Dienst sport - Tulpinstraat 40 - 42 te 3500 Hasselt. 
Ook hier is parking voorzien 
We plaatsen signalisatie van en naar het evenement op Domein Kiewit. 
 
 
 

Food en drinks 
Voor de wandeling zelf kan u een lunchpakket aankopen via Koe-vert  
Enkel via INSCHRIJVING VOOR  20 mei naar steven@klimaatzaak.be en ingevanlokeren@koevertkiewit.be  

 
Picknick: €12,00 per persoon - gepresenteerd in een katoen zakje 
1 belegd bruin broodje (+:- 17 cm) met brie, honing en noten of zelfgemaakte humus, gegarneerd met groentjes 
1 Biologisch huis-geperst appelsapje- De Wroeter 
1 stuk fruit 
1 kleine zoete zonde 

 
Picknick kids: €7,00 - gepresenteerd in een katoen zakje 
1 belegd wit broodje (+/-17 cm) met kaas, confituur of choco (zonder garnering) 
1 Biologisch huis-geperst appelsapje - De Wroeter 
1 stuk fruit 
1 kleine zoete zonde 

 
Verder zijn er…. 
o 3 à 4 eetstanden en 2 drankstanden op de weide 
o Koe-vert – plaatselijke brasserie – zorgt voor drank en food op het binnenplein en in zijn eigen brasserie 
o Natuurpunt verkoopt streekbiertje op de weide 
o Er zullen een 2 tal ijskraampjes voorzien worden op het terrein 
o 1 tuk tuk Frops (fruit op een stokje) – ijsje - BalibeachBelgium 
o We hebben een gratis waterbar op de weide. 
o Ons Milieumenu 

§ Poolbear (gewoon biertje) 
§ Heavy Poolbear (zwaarder biertje) 
§ Sealevelwater met en zonder bubbels 
§ Futuresap (alle appelsappen ed) 
§ Arctic ice tea 
§ Ijskap in horentje of potje 
§ FR (uit) OPS (tokje) – FROPS – Balibeachbelgium 
§ Wereldwijn 
§ Seizoensoep 
§ Veggie Climateburger - Klimaatbroodje 
§ Mini "wok" for the climate (Noedles) :-) 
§ COP of koffie – COP of The 
§ Natuurlijk (ook) taart! 

 
 

Voor al deze drank- en eetgelegenheden werken we met een jetonsysteem van 1 en 2 euro  
 
Om het evenement feestelijk af te sluiten hebben we nog een verrassing. 
Schrijf in voor 15/05 en maak kans op deze mooie prijs! 
Sponsor Stad Hasselt schenkt een ballonvaart weg. De ballon zal in de namiddag vertrekkensklaar worden gemaakt en 
tegen 19u vanop domein Kiewit vertrekken. 
 

 

Animatie 
 
Stad Hasselt 

o Stad Hasselt zorgt van 14u tot 17u voor animatie in de Ambertuin. Zij werken een concept uit rond de 
klimaatvriend. Kinderen kunnen op het terrein stempels verzamelen en krijgen dan een cadeautje (bloemzaadjes) 

o Composteren  
o Zaadbommen 
o Intekening 



o Imkers 
o Blote voeten-pad 
o Insectenhuis 
o Vogelshow  
o Ook de andere partners doen mee aan dit concept. Kinderen kunnen ook stempels verdienen bij Natuurpunt, 

Eneco, Oxfam, … 
o In de late namiddag laat Stad Hasselt ook een ballon op! 4 tal mensen kunnen gratis mee. 

 
Eneco 
Eneco leert kinderen alles over groene duurzame energie 
Als duurzame energieleverancier en – producent wandelt Eneco graag mee met Walk for the Climate. 
Na het wandelen, laat Eneco kinderen graag spelenderwijs kennis maken met duurzame energie. Wat is dat nu net groene 
energie? Waarom maakt het een verschil? Is er genoeg groene energie voor iedereen? Hoe kan ik energie besparen? Kom 
zeker eens langs en word een echte groene energie ambassadeur! 

 
Nostalgie  
Doorlopende wandelmuziek op de achtergrond 
 
Mooimakers stuurt zijn 3 helden op stap en zorgt dat het domein proper blijft 
 
Natuurpunt 
Natuurpunt zet 2 klimaatgidsen in, Mieke en Lut  
Klimaatspelbos en knutselen op het terras 
Natuurpunt zet ook z’n winkeltje open op het domein. 
 
Greenpeace Limburg 
Info over energieleveranciers 
Bril: interactief – smelten van de ijskappen 
Clean air now campagne https://greenwire.greenpeace.org/belgium/fr/news/lancering-van-de-clean-air-now-campagne 
 
Vogelbeweging Vlaanderen 
Komt vanaf 13 u met info & verkoop van hun producten en een spelletje voor kinderen 
Ze gaan er ook voor om een vogel te kunnen vrijlaten. 
 
 
Voor meer info kan u steeds contact opnemen met Steven Terlaeken 0479 98 99 47 en Kevin Vleminx 0494 90 36 50 
 
 
 
 
 
 
 


