WANDELEN

IN DE BRABANTSE KOUTERS
| 2017 |

Soms kan je dichtbij huis mooie ontdekkingen
doen … onze boodschap is dan ook: ga eens op
verkenning in de Brabantse Kouters! Wie weet
kom je een nieuw pad, een vergezicht of een
interessant volksverhaal tegen.
In 2017 staan er een 10-tal streekwandelingen
gepland, met afstanden tussen 4 en 11 km.
De wandelingen zijn meestal gratis en zijn zeer
gevarieerd qua landschap, natuur en thema. De
uitgestrektheid van de regio zorgt steeds weer
voor verrassende trage wegen. Stevig schoeisel
komt dus zeker van pas.

TOERISTISCHE INFORMATIEKANTOREN
Toerisme Affligem

Toerisme Opwijk

053 64 00 45
www.toerismeaffligem.be

052 36 51 75
www.opwijk.be

Toerisme
Kapelle-op-den-Bos

Toerisme Vilvoorde

015 71 02 53
www.gcoudepastorie.be

Toerisme Londerzeel
052 31 97 95
www.londerzeel.be

02 255 79 77
www.vilvoorde.be

Toerisme Zemst
015 61 88 90
www.zemst.be

Toerisme Meise
02 892 20 90
www.meise.be

WANDELEN, FIETSEN, GENIETEN?
www.toerismevlaamsbrabant.be
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ZONDAG 26 MAART | ZEMST
Na de aankoop van het Dalemansbos en de omgevende weiden met
hoogstamfruitbomen in 2015, werd een wandelpad opengesteld
langs de vijver in het bos Wormelaar. De aankoop van het laatste deel
van de kastanjedreef, maakt het mogelijk een tweede doorgang te
realiseren, wat veel nieuwe mogelijkheden schept voor wandelaars.
De nieuwe wandelweg is 4.6 km lang.

Vertrek: om 14 uur in de Lindestraat (ter hoogte van de Kapel O.L.V. van
de Kleine Linde - kruispunt Lindestraat/Singelweg) - Zemst
Organisatie: Natuurpunt Zemst
Officiële opening aan de poorten langs de Singelweg om 15.30 uur

ZONDAG 21 MEI | LONDERZEEL

ZONDAG 3 SEPTEMBER | KAPELLE-OP-DEN-BOS

Door bos en groen Londerzeel – 11 km

Wandelen langs trage wegen - 8,1 km

Vanuit Leireken wandel je over trage wegen door een zeer gevarieerd landschap naar het grootste bosgebied in Londerzeel en ga je
op zoek naar de stilte. Onderweg krijg je uitleg over het beleid rond
trage wegen en de mogelijkheden voor nieuwe wandellussen. De
gids staat ook stil bij het ontstaan en de rijkdom van waardevolle
natuurelementen.

Trage wegen brengen je langs pittoreske plaatsen en doen je verwonderd kijken naar al het schoon dat de omgeving en de natuur te
bieden heeft. In Kapelle-op-den-Bos kan je dit samen met anderen
beleven om daarna te genieten van een lekker streekbier in microbrouwerij Den Triest. Den Triest is iedere eerste zondag van de maand
open.

Vertrek: om 13.30 uur aan Bistro Leireken - Brouwerijstraat 29 - Steenhuffel
Info: desmedtfrans@skynet.be of roger.van.aken@telenet.be - 0474 25 33 44

Vertrek: Den Triest - Trieststraat 24 - Kapelle-op-den-Bos
Info: Ronan Christiaens - 0475 62 72 40
Ook mogelijkheid voor groepsbezoek op andere dagen, enkel op afspraak.

ZONDAG 18 JUNI | MEISE
In het spoor van de Romeinen – 6 km
Tijdens deze gratis natuur- en cultuurwandeling leer je over het landschap van vroeger en nu. Je ziet de sporen uit het verleden en met
wat fantasie ben je plots terug in de tijd van de Romeinen. Je draagt
een toga, wandelt op de oude heirbaan en je geniet van een Romeins
hapje. Kom je mee op avontuur?

ZONDAG 30 APRIL | VILVOORDE
Als stad aan het water viert Vilvoorde feest langs het kanaal op
zondag 30 april. Tijdens het Waterfeest kan je genieten van tal van
bruisende activiteiten op het Brabantplein en langs de Steenkaai zoals
een foodtruckmarkt, muziek, kinderanimatie, workshops, boot- en
fietstochten en elk uur gratis gegidste wandelingen:

10.30 uur: Stad aan het water/Watersite (±1,5 uur)
11.30 uur: Wandeling industrieel erfgoed (±2 uur)
12.30 uur: Centrumwandeling (±1,5 uur)
13.30 uur: Park Drie Fonteinen en Japanse tuin (±2,5 uur)
14.30 uur: Wandeling industrieel erfgoed (±2 uur)
15.30 uur: William Tyndale (±1,5 tot 2 uur incl. museumbezoek)
16.30 uur: Stad aan het water/Watersite (±1,5 uur)
Vertrek: Steenkaai - Vilvoorde
Ontdek wat er nog te beleven valt tijdens het Waterfeest op
www.vilvoorde.be.

MAANDAG 1 MEI | AFFLIGEM
Themadag ‘De Abdij Affligem ten tijde van De Groote Oorlog’
Wandeling doorheen het abdijlandschap met verhalen en foto’s over
de Groote Oorlog. De Gidsen Affligem en de werkgroep Groote Oorlog nemen je deze keer mee op stap naar de omgeving van de Abdij
Affligem ten tijde van de Groote Oorlog. Welke invloed had deze oorlog op de inwoners? Welke rol speelde de abdij en haar bewoners?
Wie ging naar het front? Welke restanten vinden we hier nog terug?
Tijdens de tocht van ongeveer 6 km krijg je verhalen te horen over
het leven van alledag gedurende WO I. Afsluiten met een drankje in
de abdijtuin.

Vertrek: tussen 13.30 en 14 uur aan het jeugdheem van de Abdij Abdijstraat - Affligem

Vertrek: om 14 uur aan de Kerk - Oppemkerkstraat - Oppem
Organisatie: Natuurpunt Meise i.s.m. gemeente Meise en OCMW Meise
Inschrijven kan tot 8/6 via toerisme@meise.be of natuur.meise@gmail.com
Info: www.meise.be en www.natuurpunt.be (afdeling Meise)

ZATERDAG 9 SEPTEMBER | AFFLIGEM

DONDERDAG 29 JUNI | OPWIJK

Tijdens de Hopdag kan je deelnemen aan twee gegidste wandelingen:

Kermiswandeling - 8 à 9 km

Hop- en kluiswandeling - 5,5 km

Stap de calorieën van de frietjes, smoutebollen, biertjes e.d. er af en
wandel mee door de Opwijkse velden. Onderweg houden we even
halt om bij te tanken.

Vertrek: tussen 13.30 en 14 uur aan de toeristische stand in de Abdijstraat - Affligem

Vertrek: om 19 uur aan het Toeristisch Infopunt - Kloosterstraat 7 - Opwijk
Organisatie: gemeente Opwijk i.s.m. Opwijkse wandelclubs
Info: dienst toerisme Opwijk - 052 36 51 75

ELKE DONDERDAGAVOND VAN JULI EN AUGUSTUS |
VILVOORDE
Ook dit jaar organiseert
stad Vilvoorde de populaire
zomerse avondwandelingen.
De wandelingen zijn
4 tot 8 km lang en variëren van gratis gegidste
stadswandelingen tot
natuurwandelingen.
Een overzicht van alle
wandelingen en hun
startlocatie vind je op
www.vilvoorde.be.

Vertrek: telkens om 19 uur. Omstreeks 21 uur eindigt de wandeling en
kan je nog genieten op één van de Vilvoordse caféterrasjes

Langs abdijen, de legendarische Kluiskapel, het Kluizeputteke en het
hopveld van Affligem.

Heuvelpark - 8 km
Langs Kluiskapel, door het Kluis- en Somergembos naar het Heuvelpark. Bezoek aan het levend kunstwerk “The Observer” van Will
Beckers. Met zijn kijkvenster biedt het een prachtig zicht over het water en landschap. Terug langs Abdij Maria Mediatrix en oude dreven.

Vertrek: om 14 uur aan de toeristische stand in de Abdijstraat Affligem
Info: www.toerismeaffligem.be

ZONDAG 17 SEPTEMBER | MEISE
Erfgoed in Meise – 8 km
Vanaf de Sint-Martinuskerk wandel je naar de Sint-Elooikapel, het
kasteel Ter Hasselt, de Sint-Laurentiuskerk in Wolvertem en de
Sint-Stefanuskerk van Oppem. Onderweg word je verrast met
goddelijke hapjes.

Vertrek: om 14 uur aan de Sint-Martinuskerk - Oudstrijdersplein 27 Meise - gratis
Inschrijven kan tot 8/9 via toerisme@meise.be of 02 892 20 90
Organisatie: vtbKultuurMeise i.s.m. gemeente Meise en OCMW Meise

