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ARGUS, Natuurpunt, vzw Kempens Landschap en VLM laten je al fietsend kennis
maken met het prachtige gebied van de Merode, het gebied tussen Nete en Demer,
het land van de Witte van Zichem.
Sinds prins de Merode in 2004 in één klap zowat 1.500 ha grond verkocht, kreeg het
domein de Merode plots veel belangstelling en een eigen identiteit. In opdracht van de
Vlaamse regering kocht de Vlaamse Landmaatschappij het volledige gebied aan.
Tegenwoordig is het in handen van verschillende partners. Natuurpunt verwierf
Averbode Bos & Heide, ruim 530 ha natuur, vooral rond de Abdij van Averbode en het
gebied Varendonk in Laakdal. Vzw Kempens Landschap is eigenaar van de Beeltjens en
een deel van de Kwarekken in Westerlo, de Witput in Herselt en Afspanning Den Eik in
Laakdal. Andere delen van Averbode Bos & Heide zijn in handen van de gemeenten
Tessenderlo en Scherpenheuvel-Zichem en de abdij zelf. Het Agentschap voor Natuur en
Bos is eigenaar van Varenbroek en Helsschot. De provincie Antwerpen en het Agentschap
zijn ieder eigenaar van een deel van domein Hertberg.

Kom prinsheerlijk fietsen! We hebben drie routes voor u klaar: de Kempenroute, de
Averbode Bos & Heideroute en de Demerbroekenroute.
Ontdek de boeiende geschiedenis, het landschap, de natuur, de landbouw en het culturele erfgoed in een van de grootste groengebieden van Vlaanderen.

Demerbroekenroute

Dit fietsboekje leidt je langs de Demerbroeken (route 3 op het kaartje).
De tocht is 16,1 km lang. Als je de uitloper naar de Heimolen meeneemt,
rijd je 22,1 km. Je start aan Huize Ernest Claes in Zichem. Van daaruit
volg je de aangegeven fietsknooppunten, herkenbaar aan de wit/groene
bordjes met omcirkelde cijfers.
De tocht loopt door de Demervallei. Blikvangers onderweg: de
Maagdentoren en de ijzerzandstenen kerk van Zichem, de watermolen
van Testelt, de Heimolen in Langdorp, Averbode Bos & Heide en de
abdij. De wegen zijn vaak onverhard, fietsen met dikke banden zijn een
aanrader. Neem bij warm weer voldoende drank mee. Enkel in de dorpscentra van Testelt, Averbode en Zichem zijn er horecagelegenheden. Aan de abdij
staan er ijsjesventers. Picknicken kan je in het speelbos (stopplaats 8 op de kaart).

Kids (6-12 jaar)

Omdat prins de Merode een belangrijke rol speelde in dit gebied, krijgen fietsende kinderen (tot 13 jaar) de titel van ‘prins’ of ‘prinses’. Op de startplaatsen kunnen ze een
‘prinsentas’ ontlenen. In die tas’ vind je attributen (verrekijker, vergrootglas, boomkaarten, hoogtemeter, enz.) om het landschap mee te verkennen. Hoe en waar je deze
kunt gebruiken, lees je in dit boekje. Alle antwoorden op de KIDS-vraagjes vind je achteraan dit boekje.

Een prinsheerlijk aanbod

BON

HOF VAN ZICHEM, Ernest Claesstraat 67- 3271 Zichem

GRATIS EEN ‘WITTE VAN ZICHEM’ - ARTISANAAL BIERTJE bij een gerecht (vanaf 5 €)
Geldig tot 31 oktober 2008
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WELKOM IN DE DEMERBROEKEN
In ons verstedelijkte landschap zijn riviervalleien parels van de natuur. De Demervallei
tussen Diest en Aarschot is als grote aaneengesloten groene open ruimte één van de
meest waardevolle valleien in Vlaanderen. In de driehoek Testelt-Averbode-Zichem is
de vallei op zijn breedst. De ligging tussen de zandige Kempen in het noorden en het
leemachtige Hageland in het zuiden draagt bij tot het unieke karakter van de streek.
De Demervallei is ook het landschap van Ernest Claes, zoals hij dat zo kenmerkend
beschrijft in zijn boeken. De Witte dartelt er rond zonder zich veel van tijd of schoolplicht aan te trekken. Floere het fluwijn (een steenmarter) heeft er zijn jachtgebied en
stropers zoals Wannes Raps vertellen oude geheimzinnige verhalen.
Al in de prehistorie werd het oorspronkelijke landschap van moerassen en wilgenstruwelen stilaan meer en meer ontgonnen tot een lappendeken van hooilanden en turfputten. De hooilanden bleven in beheer tot kort na de tweede wereldoorlog.
Het hoogtepunt van de
hooi-economie werd bereikt
in de tweede helft van de
negentiende eeuw, toen de
Zichemse beemden een van
de grote leveranciers waren
voor de ruiterijen in Brussel
en andere grote steden.
Door de opkomst van de
auto viel het paard stilaan
weg als economisch belangrijke krachtbron en verdween ook de behoefte aan
massale hoeveelheden hooi.
Er werd niet meer gehooid
en in een vergeefse poging
om het land toch nog rendabel te maken, werden massaal populierenbossen aangeplant. De rest van de vallei groeide terug dicht met wilgenkoepels en elzenbroekbossen.
In 1987 besliste Natuurpunt de natuurwaarden in dit uitgestrekte gebied te beschermen. De eerste perceeltjes werden aangekocht. Hooiland werd opnieuw gemaaid,
elzen- en wilgenstruiken gekapt om de eeuwenoude hooilanden te herstellen.
Sindsdien werden nog vele andere percelen aangekocht zodat de vereniging nu al een
aanzienlijk gedeelte van het ongeveer 400 ha grote gebied in eigendom heeft.
De fietstocht start in de Demervallei, met zijn landschap van natte hooilanden en
broekbossen. Verder op de tocht zie je het landschap veranderen. Je rijdt uit de vallei
naar de hoger gelegen en drogere gronden van het Kempense Averbode Bos & Heide
met zijn dennenbossen, heide en vennen.
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Huize Ernest Claes
Ernest Claesstraat 152, 3270 Scherpenheuvel-Zichem (open: mei, juni en september: dinsdag en woensdag van 13u tot 17u, zon- en feestdag van 13u tot 18u - juliaugustus: dinsdag tot en met vrijdag van 13u tot 17u, zon- en feestdag, van 13 tot
18u - oktober tot april: dinsdag en woensdag van 13u tot 17u).
Huize Ernest Claes
maakt deel uit van ons
literair erfgoed. Ernest
Claes werd hier geboren in 1885 en groeide
op in een gezin van 9
kinderen. Ernest Claes
werd een zeer populaire schrijver. Hij zette
onvergetelijke figuren
neer als ‘De Witte’
(1920), Wannes Raps
(1926) en ‘Floere het
Fluwijn’ (1951). Met
zijn authentieke meubilair ademt de hoeve
nog helemaal de sfeer
Foto: Stad Scherpenheuvel-Zichem
uit van toen. Het huis
is vandaag eigendom van de stad Scherpenheuvel-Zichem. Het vormt een ideale startplaats voor een bezoek aan de omliggende natuurgebieden. De achtertuin van het
geboortehuis van Ernest Claes loopt uit op het natuurgebied Demerbroeken. In Claes’
werk komen de Demer, de groene beemden en zijn bewoners dan ook regelmatig op
de proppen.

Ernest Claes in het boek ‘Jeugd’, 1964 - ‘66
“Ons huis was in die jaren vooral de veilige schuilplaats voor de wildstropers in de
streek... De streek was zeer wildrijk. Aan de ene kant bos en heide,... ...heesters en
hagen, een paradijs voor hazen, konijnen, fazanten en patrijzen. Aan de andere kant de
weiden en moerassen van het broek, langs Demer, Dulp1 en Letsgracht2, die bekend
waren voor het waterwild... ...Ons huis lag maar een paar minuten van de bosrand af,
en het broek begon vlak achter onze tuin. Het was als aangewezen voor stropers en
vissers die een schuilplaats zochten... Wanneer er gevaar dreigde van al te ijverige boswachters of gendarmen, wisten ze dat ze thuis altijd veilig konden binnenkruipen en
dat geen gendarm hen daar zou kunnen ontdekken... ...Het gebeurde ook dat de gendarmes zelf, vanwege het slechte weer... thuis beschutting zochten voor de nacht. Die
gingen dan schuilen in “de schop”, het karhok of het bakhuisje... En zo kwam het dat de
stropers op de zolder en de gendarmes in het bakhuis logeerden...maar de gendarmes
wisten niet dat de Wizze, Dik, Wannes Raps of een van hun kornuiten boven op de zolder rustig lagen te slapen.”
(1)(2): De huidige namen zijn "Hulpe" en "Leigracht"
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In 2007 sloegen de stad Scherpenheuvel-Zichem en Natuurpunt de handen in elkaar.
Samen zetten zij zich in om een impuls te geven aan natuurrecreatie en streekontwikkeling in deze geboortestreek van Claes. Als achtste bezoekerscentrum van Natuurpunt
wordt Huize Ernest Claes de poort tot de natuurgebieden in de regio. VVV
Scherpenheuvel-Zichem en Natuurpunt verzorgen het onthaal aan de balie. Vraag
informatie over onze wandel- en fietsroutes en ontdek onze gezellige tuin. Kortom,
Huize Ernest Claes is ‘the place to be’ voor natuurbeleving!

KIDS 1
Prinsen en prinsessen, neem eens een kijkje in de tuin!
Hoor je de vogels fluiten? Vogels leggen eieren waar later hun jongen uit te voorschijn
komen. De eieren worden in een nest gelegd. Elke vogelsoort maakt een eigen nest, en
liefst eentje waar rovers niet gemakkelijk bij kunnen. Sommige vogels zoals de kievit
maken hun nest daarom goed verstopt op de grond. Andere vogels zoals de merel verbergen hun kunstig gemaakt nest graag in dichte begroeiing. En nog andere vogelsoorten maken hun nest in holen in een boom; daar kan dan niemand gemakkelijk bij!
Zoek de nestkastenboom. We hebben er een vraagje voor jou:
In de boom vind je 5 nestkasten, die elk een nummer dragen. Welke nestkast verkiest
de koolmees?

PS Alle antwoorden van de KIDSvraagjes vind je achteraan in dit fietsboekje.

En dan nu: de fiets op! Sla de Ernest Claesstraat rechtsaf, en rij naar knooppunt 58
aan de spoorwegovergang. We rijden dan verder naar knooppunt 59, aan de Oude
Demer. Net voor het water slaan we linksaf, richting knooppunt 93. Rij naar de
Maagdentoren.

Kievit
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Koolmees

Grote bonte specht
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Maagdentoren

De Maagdentoren vóór de instorting van 2006

De Maagdentoren, die in 2008 wordt gerestaureerd, werd op het einde van de veertiende eeuw gebouwd door de heer van Zichem. Cirkelvormige donjons of woontorens
zijn zeldzaam in ons land. De woonkwaliteiten van deze toren waren eerder beperkt.
Veeleer vormde hij het symbool van macht. Hoewel je deze toren met zowat vijf
schouwen en één latrine in principe wel zou kunnen bewonen, duikt het eerste probleem al op ter hoogte van de eerste verdieping: je moet de drie ‘deurvensters’ openen
om wat licht binnen te krijgen! Kortom, naast de defensieve kwaliteiten wou de toren
enkel het machtsvertoon van de koning illustreren.
De Maagdentoren kreeg vroeger nog veel andere namen. Lanteerntoren was een naam
die verband hield met de scheepvaart op de Demer. De rivier kronkelde zich in vele
bochten door het landschap. Daarom hadden de schippers nood aan lichtbakens om
hen naar de steden te leiden. Boven op de toren zou een vuurkorf gestaan hebben, die
‘s nachts werd aangestoken en waar de schippers zich op konden oriënteren.
De benaming Markentoren is de meest aanvaarde. Zichem ligt niet alleen op de grens
van de Kempen en het Hageland, maar ook op de grens van (Vlaams-)Brabant en
Limburg. De toren was wellicht een versterkte grenspost (marke=grens) en uitkijktoren ter verdediging van het hertogdom Brabant.
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De sage verhaalt dat de toren ooit bewoond werd door
Don Juan van Oostenrijk, landvoogd van de
Nederlanden (1576-1578). Zijn beeldschone dochter
Rosita was zijn oogappel. Geen aanbidder was goed
genoeg om bij haar vader in de gratie te vallen. Het lot
wilde echter dat Rosita verliefd werd op een knappe soldaat van eenvoudige afkomst. Don Juan wist niet waar
hij het had. Hij vloekte en smeekte om zijn kind van
gedachte te doen veranderen, maar niets baatte. Zij zou
haar wil doordrijven. Ten einde raad ontbood hij de
twee kloosterzusters die Rosita hadden opgevoed. Ook
hun argumenten bleven zonder resultaat. Don Juan verdacht hen er zelfs van dat zij zijn dochter in haar dwaze
Illustratie: Sarah Wouters
opzet steunden, dus besloot hij tot de harde aanpak
over te gaan. Hij sloot Rosita en de nonnen in de Maagdentoren op. Zij zouden hun
vrijheid pas terugkrijgen indien Rosita van haar trouwplannen afzag. Het drietal bracht
maanden door in de toren, maar Rosita gaf niet toe. Op een vroege lentemorgen zag
een inwoner van Zichem hoe twee kloosterlingen en Rosita, stevig aan elkaar gebonden, schreeuwend en smekend uit de toren werden gehaald en naar de Demeroevers
werden geleid. Hun hulpgeroep werd niet beantwoord. Er volgden een doffe plons en
een akelige stilte. De straf bleef voor Don Juan niet uit. ‘s Nachts zag men hem rond de
toren dolen en in het donkere Demerwater turen. Op een avond zette de zon de toren
in vuur en vlam. Don Juan meende toen het angstgeschrei van zijn enige kind te horen.
De volgende dag vond men hem naast de toren terug. Hij was volkomen waanzinnig
geworden.

KIDS 2
Vraagje: Welke vereniging (vzw) zet zich in voor het behoud van de Maagdentoren?

Keer terug naar knooppunt 59, waar de Oude Demer de Ernest Claesstraat kruist.
Daar ga je linksaf, richting knooppunt 57. Net voor de Nieuwe Demer (zo heet de
volgende Demerarm) sla je rechtsaf, nog altijd richting knooppunt 57. Je fietst nu
evenwijdig met de Nieuwe Demer. Aan het einde van de fietswegeltjes kom je uit
aan de watermolen van Zichem.
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Watermolen Zichem

Het huidige gebouw dateert uit 1771 en onderging regelmatig verbouwingen. De
‘Grote’ molen werd enkele jaren geleden grondig gerestaureerd door de huidige eigenaars. De molen werd vooral beroemd als decor voor de verfilmingen van ‘De Witte’,
het bekende boek van Ernest Claes.
De borden aan de muur herinneren nog aan de ‘Stuw Zichem’. De laatste molenaar
was Gregorius Vos. Op 2 maart 1994 werd de molen beschermd als monument en
samen met zijn omgeving als dorpsgezicht. In het gebouw is nu een woning en dokterspraktijk gevestigd, maar het maalgedeelte is nog gevrijwaard en met een glazen
wand afgescheiden. Het gebouw werd met respect voor het uitzicht gerenoveerd.
Helaas is het waterrad nu van de Demer afgesneden, zodat draaien onmogelijk is
geworden.
De Demer is een neerslagrivier die haast uitsluitend wordt gevoed door afstromende
neerslag, aangevoerd door tientallen grote en kleine beken. Vooral in de winter treedt
de Demer buiten haar oevers zodat de Demerbroeken onder water staan.
De biologische kwaliteit van het Demerwater komt van ver. In de jaren zeventig en
tachtig van de vorige eeuw was de Demer biologisch bijna een dode rivier - er kwamen
amper vissen in voor. De inspanningen op het gebied van waterzuivering op het einde
van de twintigste eeuw werden beloond. In 1999 leverde onderzoek zowat 25 vissoorten op, waaronder grote modderkruiper en beekforel, twee zeldzame soorten. Deze
goede gang van zaken zet zich helaas niet door. Bij een staalname in 2003 vielen de
resultaten tegen. Er werd opnieuw minder vis gevangen. Een verhoogde aandacht ook voor tijdelijke vervuiling - dringt zich op.
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KIDS 3
Machines zoals een grasmaaier of een auto hebben een motor nodig om te werken. Die
wordt aangedreven met elektriciteit of brandstof. Vandaag worden er overal motoren
gebruikt om zware arbeid te verrichten. Een typische eigenschap van motoren is dat ze
een as doen draaien en daarmee dan de verwachte arbeid verrichten. Vroeger bestonden er nog geen motoren. Maar er waren wel andere manieren om assen te doen draaien. Bijvoorbeeld door een schoepenrad op een as te bevestigen, en er dan voor te zorgen dat er water tegen dat schoepenrad stroomt. Je moet er dan wel voor zorgen dat
de onderkant van het schoepenrad in een stromende rivier hangt en dan met het stromende water kan meedraaien. Deze watermolen in Zichem ligt voor altijd stil want het
Demerwater stroomt niet meer tot hier.
Een vraagje voor prinselijke rekenknobbels: Op de richtingsaanwijzer STUW ZICHEM staat
een foutje (zeker als je de weg naar Testelt moet volgen!). Wat ontbreekt er precies?
Zichem kan bogen op een rijk verleden. Op het einde van de veertiende eeuw beleefde
Zichem zijn hoogdagen. Schepen voeren af en aan, de Zichemse lakens en stoffen werden
geëxporteerd tot ver in Oost-Europa en het geld stroomde binnen. De toenmalige machthebber Reinier II besloot dan ook de stad te verfraaien met verhoogde stadswallen, een
uitbreiding van het begijnhof, een lakenhalle, een gasthuis en de Sint.-Eustachiuskerk.
Hoge bomen vangen echter veel wind en Reinier II werd beschuldigd van moord. Totaal
bankroet diende hij Zichem te verkopen aan de heren van Diest. Zo kwam Zichem in
1499 in de handen van de graven van Nassau. De latere prinsen van Oranje sleurden
Zichem mee in de 80-jarige oorlog op het einde van de zestiende eeuw. De onverzettelijkheid van de Zichemnaars en hun legendarische koppigheid, kostte het leven aan 248
huisgezinnen. Twee derde van de stad werd platgebrand. De grote tijden van het rijke
Zichem waren voorbij maar de stadsrechten bleven bestaan tot aan de Franse revolutie.
De Hollandse heren en hun gevolg sloegen op de vlucht voor de Fransen en in 1795 later
verloor Zichem, net zoals de meeste andere steden haar stadsrechten en werd het gedegradeerd tot dorp. Tot de grote fusie van gemeenten in 1977 bleef het dorp Zichem fungeren als onafhankelijke gemeente. Sindsdien is Zichem opgenomen in de fusiegemeente
Scherpenheuvel-Zichem.

Volg opnieuw knooppunt 57. Na een vijftigtal meter rij je rechts de hoofdweg, de
Pater R. Van De Wouwerstraat, in (aan je linkerkant zie je de kerk van Zichem).
Recht tegenover de hoofdingang van de kerk sla je rechts Ter Elzen in. Aan de eerste bocht ligt het oude klooster. Nu even opletten! Even voorbij die bocht - net
achter de kloostermuur - sla je rechts een smal aarden pad in. Na nog wat bochtenwerk fiets je op een lang pad, dat de Hamerstraat verbindt met de Van
Thienwinkelstraat. Aan je rechterkant ligt een grote open ruimte. Er staat een
alleenstaande boom, een huis en - in de verte - een jachtkansel. Waar het aarden
pad uitkomt op de Van Thienwinkelstraat is het tijd om even op adem komen...
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Alleenstaande wilg

Alleenstaande bomen zijn meestal veel imposanter dan bomen die dicht op elkaar
groeien in een bos. Zonder concurrentie kan de kruin zich ten volle ontwikkelen. Zulke
bomen zijn belangrijke punten in het landschap. Door vogels worden ze vaak als zangpost gebruikt. Vele vogelsoorten leven wel in een open landschap, maar hebben toch
verspreide bomen en bosjes nodig.

KIDS 4
Voor prinselijke argusogen! Op deze open plek kan je ver rondkijken. Zit er iemand in
de jachthut? Wie woont in de boom? Neem je verrekijker uit de prinsentas, en neem
een kijkje!
Vraagje: welke vogels zou je hier kunnen zien? Zet de letters in de juiste volgorde en je
weet het!

RIEREG

WERREPS

AIGA

Rij verder tot knooppunt 57. Daarna volg je knooppunt 56. Zo nader je de dorpskern
van Testelt. Rij de brug over de Demer over en sla linksaf naar de watermolen
11
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Watermolen Testelt
De ijzerzandstenen watermolen uit de zeventiende eeuw is maar een deel van het molencomplex dat ooit vijf verschillende raderen en
molens telde en de hele Demer overspande.
Enkel de graanmolen bleef bewaard.
Waterradmolens komen voor in heuvelachtig
terrein, want in een volkomen vlak landschap
is de stroomsnelheid van de rivieren te laag
om op vaste basis een watermolen aan te drijven. Als de beek waarin de molen gebouwd
werd voldoende verval had, werden
bovenslagraderen aangebracht. Het water viel
dan op de raderen, wat meer energie oplevert.
Dit type heet dan ook bovenslagmolen.
Andere typen zijn middenslagmolens en
onderslagmolens, waarbij het water respectievelijk zowat op ashoogte of helemaal onderaan de raderen aandreef. De watermolen van
Testelt is een onderslagmolen. Watermolens
werden al in de dertiende eeuw gebouwd voor
het malen van graan, slaan van olie uit oliehoudende zaden en papierfabricage.

KIDS 5
Pitstop aan het water! Water stroomt altijd van hoog naar laag. Als je in de richting
kijkt waarin het water stroomt, kijk je stroomafwaarts, kijk je in de richting waar het
water vandaan komt, dan kijk je stroomopwaarts. Als er over de linkeroever of rechteroever van een rivier wordt gesproken, wordt er altijd stroomafwaarts gekeken.
Het noorden is de belangrijkste windrichting en dient als referentiepunt. Zo worden
kaarten standaard zo getekend, dat de bovenkant het noorden aangeeft.
Neem het kompas uit de prinsentas. De pijl in het kompas wijst ook altijd naar het
noorden. Vraagje: kan je met behulp van het kompas vaststellen in welke richting het
water stroomt?

Rij verder naar knooppunt 56. Je rijdt eerst even naast de spoorweg. Op het
moment dat de weg de spoorweg naar links verlaat even opletten. De weg van het
knooppuntennetwerk maakt na 50 meter een haarspeldbocht van 180° naar
rechts, maar die volgen we nu nog niet. Je verlaat dus even het knooppuntennetwerk en rijdt gewoon verder rechtdoor de aarden weg op, met aan de linkerkant
een rij prachtige bomen. Waar de rij bomen eindigt, maak je straks rechtsomkeer.
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Bomenrij
Bomenrijen zijn als wegen, waarlangs dieren
zich kunnen verplaatsen. Ze bieden beschutting en voedsel. In het verleden werden
bomen vaak gebruikt om grenzen aan te duiden. Zo wist je gemakkelijk waar je eigendom
eindigde. Bovendien leverden bomen heel
wat hout op, om vuur of gereedschap te
maken. Soms werden bomen ook geknot. Uit
de knot van een wilg ontspruiten dan buigzame takken, ‘wissen’, die dan kunnen gebruikt
worden om manden te vlechten.

KIDS 6
Zoek de boom met de dikste stam. Neem nu de boomwijzer uit je prinsentas.
Vraagje 6.1: Welke boom is dit?
Vraagje 6.2: Hoe hoog is deze boom?
Om dit te weten, heb je een hoogtemeter nodig. Meestal zijn dat ingewikkelde en dure
apparaten. Maar in je prinsentas vind je een eenvoudige hoogtemeter waarmee je aan
de slag kunt! Hoe werkt de hoogtemeter?
Kijk door het pijpje van je hoogtemeter. Loop net zo lang voor- of
achteruit tot je het topje van de boom ziet. Hou de driehoek
recht! Leg een takje of een steentje op de plaats waar je nu staat.
Meet nu de afstand tussen dat takje of steentje en de onderzijde
van de boom door reuzenstappen van 1 meter lang te zetten. Tel
bij de gemeten afstand nog 1,5 meter bij op (je eigen ‘hoogte’).
Dat is de hoogte van de boom!
De Demerbroeken zijn historisch gezien een gebied van hooilanden. De grote natuurwaarde van de Demervallei is onlosmakelijk verbonden met dit type landschap. In dit
landschap spelen kleine landschapselementen een belangrijke rol. We denken hierbij
aan hagen, houtkanten en bomenrijen of kunstmatige waterpartijen zoals poelen.
Oorspronkelijk hadden de kleine landschapselementen uitsluitend een economische
functie, zoals het gewin van (brand)hout en veekering. Nog een reden om bomenrijen
te plaatsen was om percelen af te bakenen. Ook op ecologisch vlak zijn kleine landschapselementen belangrijk. Dieren en planten vinden er een toevluchtsoord en verplaatsen zich langs deze lijnen in het landschap.

Maak rechtsomkeer en fiets wat verder door de tunnel onder de spoorweg. Trek
verder richting fietsknooppunt 56. Wie graag de uitbreiding naar de Heimolen wil
volgen (5 km extra) volgt aan knooppunt 56 verder richting knooppunt 19 tot aan
de Heimolen. Keer later langs dezelfde weg terug. Wie niet naar de Heimolen wil,
volgt verder de routebeschrijving op blz.15.
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Heimolen Molenheide
De molen is open: van 1 mei tot 30 sept. elke zondag 10u-17u, van 1 okt. tot 30
april elke zondag 10u-13u. Elke zondag van 10u-13u is de molen in werking, indien
er voldoende wind is.

Sinds 1662 bepaalt de Heimolen het landschap op den Oude Stok. Nadat de laatste
molenaar in 1958 definitief de zeilen van de Heimolen oprolde, trad het verval in. Toen
Natuurpunt in 1995 de Heimolen kocht, waren dringende instandhoudingwerken
nodig. De restauratie van de Heimolen werd in 1998 aangevat en de molen werd in 21
maart 1999 terug maalvaardig. Jef Van Aelst, zelf telg van de laatste molenaarsfamilie,
leidde een vijftal cursisten van ‘Levende Molens’ op tot volwaardige molenaars.
De Heimolen is een staakmolen. De staakmolen is het oudste, houten type windmolen
in de Lage Landen. De naam is afkomstig van het feit dat de kast van de molen op een
rechtopstaande, ongeveer 70-80 cm dikke stam zit, de staak. Bij windmolens verschilt
het gedeelte van de molen dat in de wind kan worden gedraaid. We onderscheiden
onderkruiers en bovenkruiers. Een bovenkruier is een windmolen waarbij alleen de kap
met het wiekenkruis in het horizontale vlak draait. Bij een onderkruier - zoals je bij de
Heimolen kan zien - kan je hele romp in de juiste windrichting zetten.
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Vroeger lag er een uitgestrekte heide tussen het Hageland en de Zuiderkempen.
Boeren gebruikten de toplaag van de heide als strooisel voor hun potstallen. Nadien
ontkiemden jonge heideplantjes gemakkelijker. Nu is dit typische oude gebruik - het
‘plaggen’ - volledig verdwenen. Dennen veroveren de stuifduinen en de schrale zandgronden en het open heidelandschap verdwijnt. Natuurpunt Aarschot tracht de laatste
heideveldjes door aangepast beheer weer uit te breiden. Machines voeren nu uit wat
de landbouwers vroeger deden. Ze steken de toplaag af om heidezaadjes in de oude
zaadbank te laten kiemen.

KIDS 7
Voor winderige prinsen en prinsessen: Jullie weten nu al hoe een watermolen werkt,
maar wat doe je op plaatsen waar geen stromend water is? Onze voorouders wilden
ook daar graan malen of andere zware werkzaamheden verrichten. Was er geen ander
natuurlijk verschijnsel dat stroomt, of minstens toch beweegt? Hebben jullie een idee?
Jawel, de wind! Die beweegt ook! Als het waait, dan kan die molen ook draaien en alle
werk doen!
Jammer genoeg komt wind niet altijd uit de goede richting, en veel kan je daar niet aan
doen... Of wel? Inderdaad, je kunt de richting van de molen veranderen. Alle windmolens kunnen gedraaid worden om er voor te zorgen dat de wind de wieken wèl doet
draaien.
Vraagje: Uit welke richting komt de wind vandaag? Maak je vinger nat en steek hem in
de lucht. Waar je vinger het eerst koud en droog wordt, daar komt de wind vandaan.

Terug naar knooppunt 56. Daarna volg je knooppunt 18.
In dit gebied moeten de bestaande dennenbossen volgens de richtlijnen van een
Natuurontwikkelingsplan evolueren naar gemengd bos en naar een meer open
landschap met hoge natuurwaarde.
De weg gaat stilaan stijgen. Als je dicht bij knooppunt 18 bent, merk je aan de
rechterkant een speelbos met een zitbank en andere houten constructies. Even
uitblazen.

15

8

Het Speelbos
In 2004 ondertekenden Natuurpunt, de Vlaamse overheid, de Vlaamse Jeugdraad en
Steunpunt Jeugd het charter Jeugd, Natuur en Bos. De doelstelling is meer kansen te
creëren voor natuurbeleving voor kinderen via jeugdrecreatie in natuurgebieden en
bossen. Spelen in bos en natuur heeft een grote educatieve betekenis en is belangrijk
voor ontwikkeling van het kind. Een degelijk uitgewerkt natuur- en bosbeleid, gericht
op bescherming, uitbreiding en herstel van natuurgebieden en bossen en draagvlakverbreding is een noodzakelijke voorwaarde om meer van deze kansen te creëren.
Hier in Averbode Bos & Heide sloegen de stad Scherpenheuvel-Zichem en Natuurpunt
de handen in elkaar voor een speelbos. Op dit deel van de gemeente werden speeltuigen aangebracht. In het mooie golvende terrein van Natuurpunt mogen kinderen vrij
spelen.

KIDS 8
Voor prinsen en prinsessen die aan de grond zitten ... In het bos krioelt het van vogels
en dieren; insecten, noem maar op. Wie leeft er graag onder de grond? Ga op zoek
naar bodembeestjes! Haal je insectendoosje uit de prinsjestas. Welke bosbewoners vind
je allemaal? Bestudeer ze maar! Je vindt een ‘zoekkaart - bodemdiertjes’ in de prinsentas om de naam van jouw vondst terug te vinden. Zet de kruipertjes achteraf terug van
waar ze komen, zodat ze verder kunnen met hun werkzaamheden in het bos.

Fiets verder richting knooppunt 18 en later 25. Tussenin vind je de abdij van
Averbode.
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Abdij van Averbode
Het Hageland wordt gekenmerkt door een aantal
heuvels die uit het landschap oprijzen, zoals de
Voortberg in Testelt en de Weefberg in Averbode.
Op deze heuvels komt een roodbruin gesteente
aan de oppervlakte. Het is de befaamde ijzerzandsteen, waar in de regio heel wat kerken en andere
gebouwen mee opgericht zijn. Het poortgebouw
van deze abdij bestaat uit ijzerzandsteen (net als
de watermolen van Testelt, die je eerder in deze tocht passeerde). Deze ijzerzandsteen
is zo’n acht miljoen jaar geleden ontstaan. Tot die tijd werd een groot gedeelte van
wat nu België is eeuwenlang overspoeld door de zee. Afwisselend werden klei- en
zandlagen afgezet. Een van deze zandlagen kreeg de groene kleur van het mineraal
glauconiet, dat vrij veel ijzer bevat. In de zee, die toen tot Diest kwam, lagen zandbanken. Doordat deze geregeld droogvielen, roestte het ijzer in het glauconiet. Het klitte
aan elkaar waardoor een sterke laag ijzerzandsteen ontstond. Gedurende de voorbije
vijf miljoen jaar is de bodem langzaam naar omhoog getild en trok de oude zee (de z.g.
Diestiaanzee) zich terug. Wind en regen spoelden de zachtere zandlagen weg waardoor een heuvelig landschap is ontstaan. Deze heuvels noemt men getuigenheuvels.
De abdij van Averbode is een norbertijnenabdij. De kloosterorde baseert zich op de regels van Norbertus, die in 1121
een religieuze gemeenschap stichtte in Noord-Frankrijk.
De eerste norbertijnenabdij in de Lage Landen was de
Antwerpse Sint-Michielsabdij en het is van daaruit dat in
1134 een aantal religieuzen naar Averbode trok om er op
gronden van de graaf van Loon een nieuwe gemeenschap
op te richten. In de dertiende en de veertiende eeuw verkreeg de abdij het patronaatsrecht. De abdij is dan gedurende honderden jaren een
baken in de streek, mindere periodes afwisselend met periodes van grote bloei. De
Franse revolutie herlegde de kaarten echter volledig. In 1797 werd de kloostergemeenschap verdreven en de abdij opgeheven. De overheid organiseerde later een openbare
verkoop van de resterende bezittingen. De abdij zelf werd verkocht aan burgers, die
het klooster afbraken en als bouwmateriaal verkochten. In 1802 slaagde een van de
broeders er in om de abdij terug te kopen, waarna enkele leden van de gemeenschap
terugkeerden. Na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 stopte de uitverkoop van de
abdij. In 1834 kwam de abdij opnieuw tot leven.

KIDS 9
Prins(ess)en ontdekken de prachtige binnenkoer van de Abdij. De plek bevindt zich
vlakbij de grenslijn van drie provincies. Vraagje: weet je welke?

Rij verder naar knooppunt 25 en verder naar 58. Zo kom je opnieuw uit op de
Ernest Claesstraat (= startplaats).
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Antwoorden vraagjes KIDS
KIDS 1:

De koolmees verkiest nestkast 5.

KIDS 2:

vzw Red de Maagdentoren (je vindt vast een infobord in de buurt)

KIDS 3:

Een komma! De juiste afstand naar Testelt moet 2,750 km zijn en niet
2750!

KIDS 4:

reiger, sperwer, gaai

KIDS 5:

Het water stroomt in westelijke richting

KIDS 6:

Eik, hoogte: ±30 m

KIDS 9:

Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg
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ARGUS is het milieupunt van KBC en Cera. ARGUS informeert en debatteert rond milieu en duurzame ontwikkeling
en wil het publiek hieromtrent bewustmaken. Een greep uit het aanbod: ARGUSmilieumagazine,
ARGUSwandelzoektochten, fotowedstrijd 'ARGUSfotograaf van het jaar', infosessies, debatten, filmforum,
natuurproject Go4Nature, enz. Verneem er alles over op onze website en schrijf je in op de ARGUStelex.
ARGUS vzw, Eiermarkt 8, 2000 Antwerpen, 03 202 90 70, info@argusmilieu.be, www.argusmilieu.be

Met 73.000 gezinnen als lid en 16.000 hectare natuur in beheer is Natuurpunt veruit de grootste natuurvereniging in
Vlaanderen. Duizenden enthousiaste vrijwilligers vormen het kloppend hart van Natuurpunt. We organiseren geleide
natuurwandelingen en cursussen, organiseren beheerswerken in die natuurgebieden, leggen wandelpaden aan, ….
Hou je van de natuur, word dan lid! Het lidgeld bedraagt 20 euro voor het hele gezin. Als lid ontvang je 4 x per jaar
‘Natuur.blad’, het ledentijdschrift boordevol informatie over de natuur in Vlaanderen. Je krijgt bovendien dan een
welkomstpakket met daarin een CD met vogelgeluiden en de fraaie Fiets- en wandelgids met 33 uitgestippelde
natuurroutes in de mooiste natuurgebieden van België. Lid worden kan door overschrijving van 20 euro op rekening
230-0044233-21 van Natuurpunt met vermelding ‘nieuw lid actie ARGUS’.
Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, 015-29 72 20, info@natuurpunt.be, www.natuurpunt.be

De vzw Kempens Landschap werd in ’97 opgericht met als doelstellingen de verwerving, de bescherming, de
valorisatie en het gebeurlijk herstel van leefmilieu, landschap, natuur- en cultuurpatrimonium in de provincie
Antwerpen en inzonderheid de instandhouding, het beheer, de ontsluiting en publieksgerichte openstelling van open
monumenten in haar bezit. Enkele mooie realisaties kunnen worden gevonden in de kolonies van Wortel en
Merksplas, domein Roosendael te Sint-Katelijne-Waver, domein Ter Speelbergen te Putte, de Koude Beekvallei te
Borsbeek en uiteraard de Beeltjens en Kwarekken en afspanning Den Eik in het gebied van de Merode.
Kempens Landschap vzw, Peredreef 5, 2580 Putte, 015 22 82 30
info@skl.provant.be, www.kempenslandschap.be

De Vlaamse Landmaatschappij is als agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de inrichting van de
open ruimte, de beheersing van de mestoverschotten, het plattelandsbeleid in het buitengebied en de randstedelijke
open ruimte in Vlaanderen.. In het gebied van de Merode, werkt de VLM, samen met de andere partners uit het
project de Merode, aan het duurzaam ontwikkelen van de streek, met aandacht voor milieu en mens.
VLM Herentals, Cardijnlaan 1, 2200 Herentals, 014 25 83 70, www.vlm.be

In het plattelandsproject de Merode werken verscheidene partners samen aan het duurzaam ontwikkelen van één van
de grootste bosgebieden van Vlaanderen. De gemeenten Tessenderlo, Scherpenheuvel-Zichem, Geel, Laakdal, Herselt
en Westerlo; de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen; Natuurpunt, ANB, VLM, abdij van Averbode, de
landbouwsector en vzw Kempens Landschap vormen samen de leden van het project de Merode, waarvan de VLM de
projectadministratie doet. Alle info op www.demerodeonline.be
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Watermolen Zichem

Maagdentoren - terugkeren 59 -

Zichem - rechtsaf 58 - 59 - volg 93 -

57 volg 57

Watermolen Testelt

Alleenstaande wilg

57 - volg 56 -

57 volg 57

volg 56 - Na spoorweg: zie

wegbeschrijving - 6 Bomenrij

56 - uitbreiding 22,1 km: volg 19
56
19 -

56 - volg 18 -

Abdij van Averbode

Het Speelbos

Heimolen - terugkeren

18 - volg 25 -

25 - volg 58 tot startplaats
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