Een toeristische verkenning in de Groene Gordel,
meer bepaald het Dijleland, is telkens weer een
onthulling. Of het nu gaat over kunstenaars,
streekproducten of vleermuizen, dan wel over
wouden, rivieren, holle wegen of een stukje
geschiedenis, elke wandeling in deze folder heeft
zo zijn eigen thema.
Elke tweede en vierde woensdag van de maand, van
april tot en met oktober, staat een gids om 14 uur
voor je klaar voor een drie uur durende tocht in de
streek.

TOERISTISCHE INFORMATIEKANTOREN
Toerisme Bertem

Toerisme Keerbergen

Tel. 016 49 97 72
www.bertem.be

Gemeenschapscentrum
Den Bussel
Tel. 015 50 90 61
www.keerbergen.be

Toerisme Boortmeerbeek
Tel. 015 51 11 45
www.boortmeerbeek.be

Toerisme Haacht
Tel. 016 26 94 18
www.haacht.be

Herent

De regiogidsen van de Gidsenbond Dijleland
belichten elk jaar een andere deelgemeente en/of
gehucht van een dorp. Dit jaar ligt de focus ook op
de typische producten uit het Dijleland: asperges
in het voorjaar, druiven in de zomer en witloof in
de herfst.

Tel. 016 85 30 20
www.herent.be

De wandelingen zijn gratis. Stevig schoeisel is
geen overbodige luxe daar de wandelingen soms
door bos en veld lopen. Iedereen steeds welkom!

Tel. 02 688 30 40
www.huldenberg.be

Toerisme Hoeilaart
Tel. 02 657 05 04
www.hoeilaart.be

Toerisme Huldenberg

Toerisme Kampenhout
Tel. 016 65 99 71
www.kampenhout.be

Toerisme Kortenberg
Tel. 02 755 22 80
www.kortenberg.be

Kraainem
Tel. 02 719 20 40
www.kraainem.be

Toerisme Oud-Heverlee
Tel. 016 38 88 30
www.oud-heverlee.be

Toerisme Overijse
Tel. 02 785 33 75
www.overijse.be

Toerisme Steenokkerzeel
Tel. 02 254 19 76
www.steenokkerzeel.be

Visit Tervuren
Bezoekerscentrum
De Warandepoort
Tel. 02 766 53 40
www.visittervuren.be

www.gidsenbond-dijleland.be

WANDELEN, FIETSEN, GENIETEN?
www.toerismevlaamsbrabant.be
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WOENSDAG 11 APRIL | PERK (STEENOKKERZEEL)

WOENSDAG 27 JUNI | KEERBERGEN

We starten in Perk, dorp van David Teniers, een
17de eeuwse schilder, wiens leven een berooid
einde kende. Perk is ook de thuishaven van
de illustere familie de Ribaucourt die niet veel
beter af was. Wij maken er het beste van en
wandelen met een goed humeur 7 km zoveel
mogelijk langs bos en veld.

Keerbergen, parel der Brabantse Kempen! Wat is er van het verleden
bewaard gebleven? Vinden we nog de rust die de gemeente zo
aantrekkelijk heeft gemaakt voor stedelingen? Vertrekkend vanuit het
centrum gaan we op verkenning langs dreven en lanen en zien we
hoe Keerbergen in de vorige eeuw ingrijpend is veranderd.

Vertrek: Sint-Niklaaskerk - Kerkdreef 1820 Perk

WOENSDAG 11 JULI | HOEILAART

WOENSDAG 25 APRIL | HAACHT

Op deze wandeling ontdekken we het bosreservaat ‘Jozef
Zwaenepoel’, onderdeel van het UNESCO werelderfgoed. Dit
reservaat uit 1995 is één van de integrale bosreservaten in het
Zoniënwoud; de natuur viert hier hoogtij!

Haacht centrum, gelegen tussen de beroemde brouwerij en de al
even beroemde weide van Rock Werchter, heeft als dorp nog wel
enkele andere geheimen prijs te geven.

Vertrek: Gemeentehuis - Gemeenteplein 10 - 3140 Keerbergen

Vertrek: Bosmuseum Jan van Ruusbroec - Duboislaan 2 1560 Hoeilaart

Ontdek dit samen met ons op een wandeling langs trage wegen.

Vertrek: Parking Lombaardenlaan - 3150 Haacht
WOENSDAG 9 MEI | HAASRODE (OUD-HEVERLEE)
In het bosrijke Haasrode maken we een wandeling van het
dorpscentrum naar het Meerdaalwoud, waar we de groene kamers,
rotondes en dreven van het oude vrijwoud vinden. Tijdens deze
wandeling kom je meer te weten over godensalons, druïdes, de
lakenjacht en het woudrecht…

WOENSDAG 12 SEPTEMBER | KRAAINEM
Een nazomerse wandeling van hoog naar laag door het groene
Kraainem. Ondanks de nabijheid van grote verkeerswegen ontdekken
we nog rustige paden en verscholen natuurplekjes.

Vertrek: Sint-Pancratiuskerk - Dezangrélaan - 1950 Kraainem

WOENSDAG 25 JULI | BERTEM

WOENSDAG 26 SEPTEMBER | MEERBEEK (KORTENBERG)

Onze wandeling loopt door het Bertembos en het Eikenbos (samen
155 ha groot) en enkele omliggende velden ten noorden van de
Voervallei. Beide bossen zijn eigendom van de gemeente en dus de
voortzetting van een oude rechtstoestand, die bepaalde dat de ganse
dorpsgemeenschap er gebruik mocht van maken.

Meerbeek, met de billen bloot. Gelegen tussen de E40 en de
Steenweg Leuven-Brussel, biedt het al bij al landelijk gebleven
Meerbeek ons velden, rijke bossen, holle wegen en verrassende
vergezichten aan, doorspekt met verhalen over de Romeinen, lepra,
naturisten, wijn, jonge criminelen en oude duivels.

Vertrek: Gemeentehuis - Tervuursesteenweg 178 - 3060 Bertem
(parkeren achter het gemeentehuis)

Vertrek: Sint-Antoniuskerk - Sint-Antoniusstraat 24 3078 Meerbeek

WOENSDAG 8 AUGUSTUS | HERENT

WOENSDAG 10 OKTOBER | TERVUREN

Herent vroeger en nu. De grote en kleine bezienswaardigheden zijn
belangrijke getuigen van het Herents verleden. Je komt er alles over
te weten tijdens de wandeling die ons naar het hoogste punt van
de gemeente brengt. We wandelen langs Betlehem en de grens met
Leuven, die in de loop der tijden meerdere keren werd gewijzigd.

Vertrek: Gemeenschapscentrum De Wildeman - Schoolstraat 15 3020 Herent

We volgen ‘de weg van Gorzen’: een nieuw wandelpad dat Tervuren
met Sterrebeek verbindt, door de voormalige renbaan van Sterrebeek,
nu een golfterrein. We wandelen door een bakstenen tunnel
waar vroeger de renpaarden onder de hippodroom doorliepen, nu
omgevormd tot een vleermuizenhotel en open voor het wandel
publiek. En een biotoop voor de geelgors: misschien mogen we
in oktober nog genieten van zijn typische gezang tijdens deze
wandeling tussen de akkers, langs ‘propere’ wandelpaden.

WOENSDAG 22 AUGUSTUS | EIZER (OVERIJSE)

Vertrek: ‘de Olifant’ voor het Afrikamuseum Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren

Vertrek: O.-L.-Vrouwkerk - Milsestraat 54 - 3053 Haasrode
WOENSDAG 23 MEI | SINT-AGATHA-RODE (HULDENBERG)
Voor de gotische kerk staat in al zijn glorie de opmerkelijke Vrijheidsboom. Deze prachtige plataan
werd in 1830 aangeplant. Even voorbij de kerk
zien we de samenvloeiing van Lane en Dijle. We
volgen de schilderachtige loop van beide rivieren.
De vrij steile hellingen roepen het beeld op van
Klein Zwitserland.

Vertrek: Sint-Agathakerk Sint-Agathastraat 1 - 3040 Sint-Agatha-Rode
WOENSDAG 13 JUNI | RELST (KAMPENHOUT)
De wandeling is volledig in het teken van de witloofcultuur, met
als vaste lijsttrekkers Prosper Van Langendonck, dichter-schrijver,
en dorpsdichter Marcel Pira, de laatst vermelde ereburger van
Kampenhout. Zijn monument werd onlangs ingehuldigd aan de kerk
in Relst.

Vertrek: Sint Jozefskerk Relst - Hutstraat - 1910 Kampenhout

Toen tuinman Felix Sohie in 1865 zijn eerste druivenserres bouwde
in zijn thuisdorp Hoeilaart, vielen zijn streekgenoten massaal voor de
zoete smaak van de sappige tafeldruif. In 1961 telden “de glazen
dorpen” wel 35.000 serres. Ook vandaag blijft de tafeldruif een
topproduct, voor altijd verbonden aan de Druivenstreek. Maar tijdens
deze wandeling ontdekken we dat Eizer vanaf 1900 zich ontwikkelde
tot een echt “pezzedorp”! Natuur en cultuur zijn sterk verbonden
tijdens deze wandeling in Eizer.

Vertrek: Parking Sint-Magdalenakerk - Duisburgsesteenweg 165 3090 Eizer

WOENSDAG 24 OKTOBER | HEVER (BOORTMEERBEEK)
In een uithoek van Boortmeerbeek ligt het landelijke dorp Hever in de
Brabantse Kempen met o.a. witloofteelt. We vinden er enkele mooi
gelegen kastelen en interessante natuurgebieden. We kunnen niet
voorbijgaan aan sporen van zware gevechten tegen de oprukkende
Duitsers, die veel lijden veroorzaakt hebben in augustus 1914.
Ontdek samen met ons de verrassende link met de Vlaamse dichter
Herman De Coninck …

Vertrek: Onze-Lieve-Vrouwkerk - Donk - 3191 Hever

