Huldenberg - IJsewandeling -- Vlaams Brabant
4/2012

lengte
aard
vertrek
wijzers

9 km - 1u50
veld- en boswegen - heuvelachtig - 1e helft bos - 2e helft open vlakte
gemeenteplein Huldenberg
zeshoekige bordjes met rode pijltjes - goede bewijzering

Route
1. we steken de Borremansstraat over en een trapstraat brengt ons naar het kerkhof die
de kerk omringt
2. via de noordzijde van de kerk verlaten we het kerkhof linksaf en vervolgen onze
wandeling langs de Rochusstraat naar de gelijknamige kapel
3. we vervolgen onze weg via de Minetstraat -- breed zicht tot Loonbeek
4. midden de landerijen buigt de weg naar rechts af -- in het NO duiken tussen het groen
de twee Romaanse torens op van de kerk van Neerijse
5. aan de Louis Kriegelstraat (de weg Leuven-Overijse) volgen we deze rechtsaf en
vervolgens links de Klein Waverstraat inslaan tot aan de brug van de IJse. We volgen
de rivier over een afstand van 1,5 km stroomafwaarts
6. aan de Margijsbosweg gekomen, volgen we deze naar rechts en klimmen uit de vallei
7. voorbij een huis, waarvan de tuin is afgesloten door een rij rododendronstruiken, slaan
we linksaf. Een voetweg zal ons terug naar de vallei leiden. Eerst door een aanplanting
van grove den en vervolgens door een beukenbos
8. in de vallei buigt het pad linksaf en leidt ons verder naast het kasteeldomein van
Loonbeek naar de IJse -- tegenover het kasteeldomein, aan de linkeroever van de
IJse, bevindt zich de voormalige watermolen van Loonbeek
9. we vervolgen onze wandeling via de linkeroever van de IJse en volgen nog een eindje
de rivier stroomafwaarts tot aan de Bertelsheide. Hier nemen we links en verlaten
opnieuw de vallei. Een eerste klim brengt ons bij de Sint-Jansbergsteenweg die we
oversteken om verder, rechtdoor, de Hollestraat te volgen (een holle weg)
10. aan het kruispunt met de Kastanjekouter blijven we verder de Hollestraat volgen -- 1 u
gewandeld -11. ook aan het kruispunt met de Biezenstraat blijven we rechtdoor wandelen -- een wijd
landschap
12. steeds rechtdoor tot wanneer aan de westelijke horizon de kerk van Duisburg opduikt.
De volgende wegsplitsing links en komen via een holle weg in een valleitje. Daarna
opnieuw klimmen tot de vijfsprong van wegen. Rechtdoor en 200 m verder rechtsaf, de
O.L.Vrouwweg
13. we kruisen bij een veldkapel onder de meidoornboom de Limburg-Stirumlaan
(Huldenburg-Duisburg)
14. bij het 2e wegenkruispunt op de Rattenberg nemen we daarna links de Dreefweg,
langs de camping. Aan het einde v.d. Dreefstraat steken we de Peuthystraat over
15. aan de overkant van deze straat slaan we linksaf (kasteeldomein van Huldenberg)
16. Vanaf de Peuthystraat wandelen we naar de voormalige watermolen en voorbij de
molen links de weg naast de IJse tot het gemeenteplein van Huldenberg
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