Wezemaal - Wijngaardberg -- Vlaams Brabant
9/6/2011

lengte
aard
vertrek
heenrit

7,5 km
verharde veld- en boswegen
marktplein in het centrum van Wezemaal
de E314, afrit 21 (Holsbeek). U rijdt even richting Rotselaar en neemt dan de
N19.
GPS
Wezemaal - Wezemaalplein
wijzers
zeshoekige bordjes - rode kleur
kaart
in dit document
commentaar 90% door bos- en veldwegen - heel mooie wandeling - zeer heuvelachtig
parcours
bronvermelding http://www.rotselaar.be/?SGREF=7366

Route

1. Door het Sint-Jobswegje kom je bij de kerk. De Beninksstraat 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.
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.
2. Het pad blijft stijgen tot je de kam van de heuvel bereikt. Wanneer je bijna boven bent,
passeer je een oude ijzerzandsteengroeve. 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.
3. Net over het brugje 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.
4. 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.
5. 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 graden is niet uitzonderlijk.
6. 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. De Duivelsput is een
ijzerzandsteengroeve waar vroeger roestbruine ijzerzandsteen werd gedolven.
n.b. : in het "bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn", op de hoek van het
Wezemaal-plein vind je een gratis brochure met nog andere mogelijkheden

