Hageland
BACCHUS IN BRABANT
Algemeen wordt aangenomen dat de 50ste breedtegraad de meest noordelijke grens is voor
wijnbouw. Het Hageland bevindt zich ruim één breedtegraad noordelijker en toch gedijen
er op de zuidelijke hellingflanken vele tientallen wijngaarden. De combinatie van een
aparte bodem met een uitgelezen microklimaat en reliëf verleent deze charmante Brabantse
streek een tintje dat zuidelijker lijkt dan de ware breedteligging laat vermoeden. Op stap
tussen Vlaamse wijnranken.
Wijngaardbergwandeling
1. Door het Sint-Jobswegje kom je bij de kerk. De Beninkstraat brengt je tot bij een kapel.
Daar sla je links de Weg beneden de Wijngaard in. Aan je linkerzijde heb je een mooi uitzicht
over de zuidelijke heuvelflank van de Wijngaardberg. Op de terrassen liggen een handvol
boomgaarden en een wijngaard te zonnen.
2. Je wandelt door de ‘middeleeuwse wijngaard’ die aangelegd werd op een terras. Het pad
versmalt en kronkelt nu steil de heuvel op. Je kunt duidelijk de lagen ijzerzandsteen
onderscheiden waaruit de heuvel is samengesteld. Bij een terras bereik je de wijngaard die je
daarnet van beneden zag liggen. Hij biedt een mooi panorama van Wezemaal.
3. Het pad blijft stijgen tot je de kam van de heuvel bereikt. Wanneer je bijna boven bent,
passeer je een oude ijzerzandsteengroeve. Heel wat gebouwen in het Hageland werden
opgetrokken uit deze roestbruine ijzerzandsteen, die onder andere op de Wijngaardberg werd
gewonnen. Boven op de kam ligt de historische Stenen Muur. Hij is meer dan een kilometer lang
en werd in het begin van de 19de eeuw opgericht met ijzerzandsteenkeien om de wijn- en
boomgaarden op de zuidflank te beschermen tegen de gure noordenwind.
4. Net over het brugje over de wijnmuur blijf je rechts de rode wandeling volgen. Die daalt
opnieuw de Wijngaardberg af, om verderop langs een boomgaard weer tot bij de wijnmuur te
klimmen. Onderweg passeer je een wijngaard en enkele laagstamboomgaarden. Na de Tweede
Wereldoorlog werden hier vooral perziken geteeld, maar nu zijn appelen, peren en pruimen in de
meerderheid.
5. Evenwijdig met de resten van de wijnmuur wandel je tot aan een asfaltwegje waar je links
neemt. Een veldweg brengt je in een mooie holle weg die je afdaalt. Je passeert een klein
wachtbekken, dat werd aangelegd om bij hevige regen tijdelijk overtollig water op te vangen. Dat
voorkomt erosie van de holle weg.
6. Beneden neem je weer links. Je wandelt nu langs de noordelijke helling van de
Wijngaardberg voorbij het natuurreservaat. Op de noordelijke helling is het koeler dan op de
zuidelijke. Een verschil van 5° is niet uitzonderlijk. Daardoor groeit er een opvallend andere
vegetatie, zoals bosbessen en varens.
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7. De weg die afwisselend stijgt en daalt brengt je in een prachtig beukenbos. Voorbij de
Duivelsput wandel je bergop naar het H. Hartbeeld. Sterk dalend wandel je het bos uit naar
de Kapellekensweg. Rechtsaf kom je terug in de dorpskern.
Het dichte bladerdek van het bos laat er geen ondergroei toe. De Duivelsput is een
ijzerzandsteengroeve waar vroeger roestbruine ijzerzandsteen werd gedolven. Op de banken
onder het H. Hartbeeld dat zijn handen beschermend over Wezemaal uitstrekt, is het aangenaam
verpozen. Hier stond vroeger een houten windmolen die aan het begin van WO.I door Belgische
soldaten vernietigd werd zodat hij niet als uitkijkpost voor Duitse troepen zou kunnen dienen.
PRAKTISCH
Afstand: 8 km.
Bewegwijzering: Zeshoekige bordjes met Wijngaardwandelpad. Wandelen door de boomgaarden,
het plukken van fruit en op de stenen muur wandelen is absoluut verboden.
Honden moet je aan de leiband houden. Je blijft best zoveel mogelijk op de wandelpaden en laat
geen vuil achter.
Aard van de weg: onverhard, met enkele steile stroken.
Vertrekpunt: Het marktplein aan het gemeentehuis in het centrum van Wezemaal. Zowel hier als
onderweg staan infoborden met een overzicht van wandelwegen en met weetjes ivm de
Wijngaardberg.
Opgelet: Begeleide wandelingen met gids en een bezoek aan de wijnkelder kunnen op aanvraag
(016/44.14.56, 016/44.14.52 en 016/58.16.47).
Kinderwagens: Deze wandeling is niet geschikt voor kinderwagens.
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld.
ANDERE WANDELIDEEEN
De Toeristische Federatie van Vlaams-Brabant heeft de gids Hagelandse Heuvelstreek
samengesteld, met veertien wandelingen in het Hageland. Te koop in de boekhandel of bij de
Toeristische Federatie van Vlaams-Brabant.
Het gemeentebestuur heeft een set wandelfolders uitgegeven. Ze zijn te verkrijgen bij de Toeristische
infodienst in het gemeentehuis en in de meeste cafés en tavernes van de gemeente.
INFO
Toeristische Dienst Rotselaar, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar
tel. 016 44 58 27 en 016 44 51 64
fax 016 44 80 01 en 016 44 99 71
info@rotselaar.be
www.rotselaar.be
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