Het Hageland: Testelt
AAN DE WANDEL DOOR DE DEMERBEEMDEN
Tussen Aarschot en Diest, aan de verrassend brede Demer, strekt zich een heel apart
natuurgebied uit: de waterrijke beemden. Die noordoostelijke hoek van Vlaams-Brabant wordt
Hageland genoemd. De Vlaamse auteur Ernest Claes, zelf een geboren Hagelander, zei ervan dat
het een overgangsland was, noord en west is zand met schrale den, zuidoost loopt het over in de
Haspengouwse kleigrond met tarwevelden en suikerbieten. Het klimt en daalt in zachte
glooiingen, met dennenbosjes hier en daar, waarachter een wit geveltje en een torentje je
toewenken.
1. De wandeling start op de verkeersdrukke Demerbrug in Testelt (1), met links voor je de

dorpskern met de kerk. Loop rechtdoor de Dorpsstraat in, niet ver, want waar de hoofdweg haaks
naar links gaat, sla je rechts af in de Wijngaardstraat. Je loopt aan de voet van de 50 m hoge
Voortberg.
Je wandelt een eind langs de spoorweg, langs het bord met de doorgestreepte plaatsnaam Testelt.
Waar de asfaltweg haaks naar links de spoorweg snijdt, volg je rechtdoor de oeverweg langs de
Demer. Je steekt de Grote Leigracht (2) over.
2. Links kijk je uit over een nagenoeg boomloos landschap: de natte Demerbroeken, een
waardevolle biotoop. Even verderop komt de Sint-Eustachiuskerk van Zichem in zicht. Ongeveer ter
hoogte daarvan buigt de weg haaks naar links af en volgt de Oude Demer (3).

3. Blijf bij de rivier. Waar ze haaks naar rechts afbuigt, staat links bij een zijweg een infobord over
de Demerbroeken. Iets verder passeer je een rechterzijweg (langs de Demer) en volg je rechtdoor de
geasfalteerde Beemdenstraat (straatnaambordje op het eind ervan).
Bij de T-splitsing bereik je de verkeersweg Zichem-Averbode. Sla hem links in en volg de wit-rode
verfstreepjes van het Grote-Routepad, naar het station van Zichem (4).
4. Over de spoorweg verdwijnen de wit-rode verfstreepjes echter naar links. Jij blijft nog een poosje
rechtdoor stappen in de Ernest Claesstraat, langs het bord met de doorgestreepte plaatsnaam Zichem
en over de brug over de Hulpe, een forse zijbeek van de Demer, daarbij geleid door de rode
driehoekjes. Voor het pand met huisnummer 128 moet je van de verkeersweg af door naar links een
onverharde weg in te slaan. Terug nu naar de onverharde weg, die langs de Hulpe en door een
weelde van groen de natte beemden ingaat.
Voor in een rechterzijweg, die naar een vogelkijktoren leidt, staan drie interessante
informatieborden (5): ‘Water, bron van leven’, ‘Waterrijk’ en ‘Grondwater’.
5. Rechts strekt zich een boeiend natuurgebied uit. Diep in het natuurgebied geeft een
wandelaarssluisje toegang tot een begrazingsblok, een stuk van het reservaat dat begraasd wordt
door gallowayrunderen of shetlandpony’s. Bij een voetgangersbrug over de Hulpe blijf je rechtdoor
lopen (hier verschijnen meteen weer de Grote-Routetekens). Verderop kun je rechts in de verte de
toren van de abdijkerk van Averbode ontdekken. Via een wandelaarssluisje laat je het
begrazingsblok achter je.

© Uitgeverij Lannoo Tielt, 2004
Uit: De 40 mooiste wandelroutes van België. Tekst door Julien Van Remoortere, ISBN 90-5837-065-8
Dit document kwam tot stand in het kader van de wandel- en fietssite www.wandelenpasar.be / www.fietsenpasar.be
van PASAR, gerealiseerd door Uitgeverij Lannoo, Tielt – www.lannoo.be
Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Met de beboste Voortberg vlak voor je en de 54 m hoge ontsierende TV-mast, sla je op een
kruispuntje rechts af (Grote-Routepad en rood driehoekje). Via een klapdeurtje verlaat je het
natuurgebied en steek je een brede beek over. Loop linksaf langs infoborden en de flank van de
Voortberg. Hier volg je de liggende blauwe ruitjes en het het Grote-Routepad (de rode driehoekjes
gingen over de beek rechtsaf).
Je komt almaar dichter bij de spoorweg. Je passeert een informatiebord over de Demerbroeken.
Vervolgens loop je een weg in, parallel aan de spoorweg, die je kruist bij het straatnaambord
Wijngaardstraat. Blijf deze straat volgen en via een stukje van de heenweg wandel je terug naar het
beginpunt van dit boeiende tochtje, de brug over de Demer (1).
PRAKTISCH
Afstand: 6,5 km
Bewegwijzering: nagenoeg het gehele traject is aangegeven met rode driehoekjes. In de eerste helft
en helemaal op het eind van het parcours volg je bovendien het wit-rood aangegeven GroteRoutepad 5.
Vertrekpunt: de wandeling begint op de brug over de Demer in Testelt. Daar is geen parkeerruimte,
maar je kunt de auto wel kwijt in de omgeving van de dorpskerk.
Aard van de weg: langs Demer en Hulpe volg je onverharde weggetjes en paden. De weg ZichemAverbode, waarvan je een stuk volgt, is uiteraard verhard.
Kinderwagens: Deze wandeling is niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen.
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld
Opmerking: bij het minste regenweer zijn laarzen of hoge schoenen, vooral in het tweede deel van
de wandeling, bijna een noodzaak.
ANDERE WANDELIDEEEN
Bij de toeristische dienst is een folder verkrijgbaar ‘Wandelen in het Land van De Witte’ met 8
beschreven wandelingen.
- Rillaar: Wandeling naar de Demer (uit: Actief genieten in groen Vlaanderen, Uitg. Lannoo)
- Sint-Pieters-Rode: Wandeling langs het kasteel van Horst (uit: Wandelboek Belgische
Kastelen, deel 1, Uitg. Lannoo).
INFO
Toerisme Scherpenheuvel-Zichem, Basilieklaan 16, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Tel 013 77 20 81
Fax 013 78 25 54
toerisme@scherpenheuvel-zichem.be
www.scherpenheuvel-zichem.be
www.hageland.be
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