Assent - Hermansheuvel (Rijnrodewandeling)
29/04/2008

lengte
aard
vertrek
heenrit

7 km - 1u30 - met de lus: 9 km
verharde en niet-verharde veldwegen
op de parking tegenover de kerk
afstand vanaf Steenokkerzeel-kerk : 47 km - E40 richting Leuven en de E314
richting Genk/Hasselt - afrit 24 Diest - richting Diest en ± 500 m rechts richting
Assent
GPS
Assent - Dorpstraat
wijzers
zeshoekige bordjes - weinig bewijzering - de uitleg volgen
kaart
in dit document
commentaar 70% door veldwegen - modderig na regen - heel mooie wandeling - heuvelachtig
parcours - bescherming tegen de zon in de zomer
bronvermelding http://blog.seniorennet.be/hetpinegeltje2/archief.php?ID=23

Route
1. Start aan de kerk. Met de parking in de rug ga je rechts, door de Dorpstraat,
rechtdoor, met de nieuwe woonwijk Lindenhof aan je linkerhand. <Op de hoek van
de Poelbosstraat en de Pastorijstraat staat een oude linde met een stenen
wegkapel>
2. Volg de geasfalteerde Pastorijstraat. <links de pastorie en rechts enkele visvijvers>.
Wandel onder de brug van de E314-snelweg door en volg naar rechts
3. Stap nog 30 m rechtdoor en neem dan links de bocht naar Wissenbeemd. <aan je
linkerhand bevindt zich een varkensvetmesterij> - <rechts stroomt de Begijnenbeek
door een bos van elzen, eiken, kastanjes en esdoorns>.
4. De verharde weg gaat over in een kiezelweg.
5. Links duiken de flanken van de Hermansheuvel op.
6. Voorbij twee kleine boerderijen aan je rechterkant neem je scherp links de veldweg
door het bosje. <Voor je hier naar links gaat, loont het wel de moeite om even de
beek over te stappen en van het prachtige panorama te genieten>.
7. Zet nu de wandeling door het bosje verder en volg de smalle veldweg met links de
beboste helling van de Hermansheuvel (3). De veldweg, die op veel plaatsen met
hoog gras is begroeid, mondt uit op een asfaltweg. <rechts ligt de prachtige hoeve
'Elzenhout'
8. Neem rechtdoor de Zelliksebaan.
9. Na 100 m kom je aan een stenen wegkapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.
Hier neem je de weg die naar links de velden inloopt. Het asfalt gaat over in een
prachtige holle weg. Na een 200 m is de weg niet meer verhard. <Op het hoogste
punt van de holle weg zie je schuin rechts voor je de kerktoren van Waanrode.>
10. Dan daal je langzaam af tot aan een T-splitsing waar links een stenen wegkapel
staat.
11. Hier neem je een andere onverharde holle weg naar links. Deze weg, die omwomd
is met acacia's, stijgt langzaam.
12. Neem de eerste veldweg rechts waarna je wordt beloond met een prachtig uitzicht
over heel de streek.
13. Voor de 7 km sla je na 300 meter linksaf tot aan de Struikstraat. (splitsing staat
aangegeven: 100m voor het bosjes aan de rechterkant) (*****)
14. Links en vervolgens de eerste straat rechts: een geasfalteerde holle weg.
15. Je klimt naar 78 m hoogte en op een viersprong ga je rechtdoor naar Doornhof.
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16. Neem de voetgangerstunnel onder de snelweg. Draai dan de eerste asfaltweg links
in waar je links een kippenslachterij ziet.
17. Nu de eerste veldweg rechts en je ziet het centrum van Assent aan je voeten liggen.
18. Daal de kronkelende veldweg verder af, < links een oud eenzaam hoevetje>. Rechts
kom je aan de eerste huizen van de woonwijk Lindenhof.
19. Links zie je de kapel aan de hoek van de Poelbosstraat en de Pastorijstraat.
20. Ga hier rechts: terug naar de kerk en je vertrekpunt.

(*****) 9 km :
a. na 400 m dwars je een smal bos en je zet je wandeling verder tussen laangstamboomgaarden met appelaars en perelaars aan beide zijden
b. Volg deze weg tot het einde bij een T-splitsing - linksaf
c. volg de onverharde holle weg tot op een betonweg en ga daar naar links. Laat na
600 m de scherpe bocht rechts liggen en loop rechtdoor door de Struikstraat
d. neem de 2e straat naar rechts: een geasfalteerde holle weg - ga verder met 15
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