Van Lembeek tot Achter de Bergen
LEMBEEK

LENGTE: 19 km
VERTREKPUNT: op het Claesplein bij de kerk van Lembeek in VlaamsBrabant; het
vertrekpunt ligt op 5 minuten te voet van het treinstation Lembeek
AANDACHTSPUNTEN: smalle wegen, soms modderig, nogal wat reliëf, enkele
kleine paadjes die over akkers lopen
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 39/12 (1:20.000)

Lembeek is wel de meest Waalse gemeente van Vlaanderen. Lembeek was,
geprangd en betwist tussen de vorstendommen Brabant en Henegouwen, een vrije
heerlijkheid van de 12e tot de 18e eeuw, onder meer bekend voor zijn brouwerijen
en stokerijen. Misschien is het die vrije geest die zich vertaalde in een spontane, wat
rommelige ruimtelijke ordening? Ook Waals aandoend is het rotsfundament van
LembeekDorp waarin de Zenne twee grote kronkels uitschuurde. We doen ze
allebei aan: de Kleine Zenne nabij het dorp en de Grote Zenne ten oosten van het
kanaal op het einde van de wandeling. Alle gehuchtjes zijn verbonden door een
warnet van voetwegen die we volop benutten. We trekken via twee kleine maar
charmante natuurreservaten, de Berendries en het Maasdalbos, naar een uitkant
van Essenbeek en een hoekje van het Hallerbos. Dan steken we de taalgrens over
naar Kasteelbrakel. We ondervinden al wandelend waarom men deze streek de
Brabantse Ardennen noemt. We lopen dicht langs het mooie kasteel op een
eilandsite in de Hain uit de 12e eeuw. Maar iets boven het dorp liggen enkele
mysterieuze terpen, Les Monts. Het zijn 11eeeuwse motten, kunstmatig
opgeworpen heuvels, waarop zich versterkingen bevonden die de oude weg van
Nijvel naar Halle bewaakten. Rond het jaar 1200 zou de weg verlegd zijn, waarna
deze versterkingen verlaten werden en het kasteel in de waterloop Hain werd
gebouwd. Via “Derrière Les Monts” komen we opnieuw op de Lembeekse

voetwegjes, waarvan onze wandeling er enkele helpt in stand houden.
Deze wandeling werd ons gesuggereerd door de werkgroep Trage Wegen ZuidWest
Brabant.

BESCHRIJVING

Naar Berendries en Maasdalbos
Kijkend naar de ingang van de kerk ga je links van de kerk het StevensDe
Waelplein in. Ter hoogte van café ‘De Kring’ ga je naar rechts de trapjes af en steek

je het parkeerplein diagonaal over. Aan de overkant van het kruispuntje daal je af in
de Kazernestraat. Naar rechts afbuigend kom je op een Tsplitsing waar je naar links
neemt. Het asfaltbaantje volgt de droge bedding van de Kleine Zenne en voert je na
een rechtse bocht naar een reeks voetgangersbruggen, waarbij je eerst de Zenne
(met stuw) oversteekt, dan de overlaat van Zenne naar kanaal, en tenslotte het
kanaal BrusselCharleroi. Aan de overkant van het kanaal duik je scherprechts een
wegje naar beneden in tot op het jaagpad. Je draait naar rechts onder de
voetgangersbrug. Na honderd meter jaagpad ga je ter hoogte van een balustrade en
een lantaarnpaal langs het kanaal schuinrechts een geasfalteerde voetweg op. Dit
paadje wordt een kiezelpad en komt uit op de oprit van een woning, je volgt mee
naar rechts en belandt op een asfaltweg die je naar links neemt. Onmiddellijk splitst
de straat en volg je naar rechts. Voorbij het laatste huis wordt het asfalt een brede
grindweg. Al na dertig meter tak je op een grindpaadje af naar rechts. Al na het
eerste veld neem je aan een paal van Plan Boommarter de grasweg rechts en op het
einde is het opnieuw naar rechts. Je bereikt het natuurreservaat Berendries. De
grasweg voert je zachtjes naar beneden, naar de vallei van de Maasdalbeek. Via het
houten sas betreed je het reservaat. Volg niet de groene wandelpijl naar rechts van
Natuurpunt, maar ga rechtdoor over de houten brug. Je passeert opnieuw een
wandelsas en volgt het graspad dat op het talud naar links afbuigt en na enkele
tientallen meters verder vervolgens naar rechts. Geleidelijk klimmend loop je door
de ruigte van het natuurreservaat en dan langs een akker. Op het einde van de
ruigte vervolg je tussen twee akkers en kom je bij een bosje op een kruising van
voetwegen. Je wandelt rechtdoor, tussen tuinen en stukjes bos door. Dit pad brengt
je uiteindelijk bij twee woningen; net ervoor draai je naar links het smalle grindpad
op. Dit pad wordt een grapsad tussen weideafsluitingen. Na ongeveer driehonderd
meter bereik je een brede asfaltstraat, Maasdal, die je naar links inslaat.
Tweehonderd meter verder neem je, net voorbij het laagste punt en vlak vóór het
verkeersbord ‘70 km’, naar rechts de Maasdalweg. Deze splitst al dadelijk, je gaat
schuin rechts de aardeweg op. Die stijgt door een bos, wordt een grasweg langs de
bosrand en voert je tot voorbij paardenweiden. Dan kom je bij een kruising van
voetwegen met rechts een verbodsplaat voor ruiters; je slaat hier linksaf in een pad
dat het Maasdalbos inloopt. Steeds het hoogstgelegen pad rechtdoor volgend en alle
zijwegen negerend kom je snel bij een informatiepaneel van het natuurreservaat
Maasdalbos. Het pad rechtdoor volgend daal je naar de bronnen van de Maasdalbeek
waardoor de weg hier soms erg modderig kan zijn. Het pad is intussen een bredere
bosweg geworden, je laat een zijpad links liggen en je blijft rechtdoor volgen tot een
Tsplitsing, waar je naar rechts de brede bosweg opstapt. Klimmend verlaat je na
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een linkse bocht het bos. Je stapt voorbij woning nummer 10 en krijgt links van je
een panorama over de Zennevallei en Halle.
Naar Hallerbos
De Maasdalweg geeft uit op de Nijvelsesteenweg die je even naar links afstapt, om
al dadelijk naar rechts de Frans Sablonweg in te steken. Tussen de eerste en de
tweede elektriciteitspaal, net voorbij een betonnen kopmuur aan je rechterhand,
verlaat je het asfalt en avonturier je rechts de ruigte in. Je steekt hier een opgevulde
voormalige zandgroeve over. Je blijft links van de brede gracht boven de kopmuur
en richt je op de elektriciteitspaal bij een huis die honderd meter verder wenkt. Je
stapt voorbij een tweede kopmuur en zet weer voet op verharde weg, waar je rechts
houdend de Raymond Vogeleerstraat neemt. Na honderd meter sla je vóór huis
nummer 12 voetweg A79 naar links in. Je komt terecht op het terrein van een
aardbeikwekerij: je volgt rechtdoor de grasstrook, tussen de greppel rechts en de
installaties van de aardbeiteelt links. De grasweg gaat verder en klimt licht in de
richting van een bakstenen tuinmuur. Bij de muur aangekomen volg je rechtdoor,
met de muur rechts van je. De voetweg geeft bij een groepje woningen uit op een
kruising van voetwegen. Je neemt voetweg A79 naar links. Na tweehonderd meter
geeft het grindpaadje bij een poel en een tegenoverliggende hoeve uit op een smalle
asfaltweg, die je naar rechts inslaat. Bij de kruising met de brede straat Houtveld is
het rechtdoor de dood (of beter door) lopende weg in, Pijpaenshoek geheten. Al
dalend splits je snel met voetweg A80 naar rechts af. Steeds dalend langs een akker
bereik je een manège. Sla hier rechtsaf over een verharde weg langs enkele
woningen. Over een kassei ga je rechtdoor woning nummer 62 voorbij, je
overschrijdt een boordsteen en zet je weg rechtdoor verder via voetweg A80, tussen
een met struiken begroeid talud en een paardenweide. Via een houten wandelsas
kom je op een Tsplitsing waar je naar links gaat. Met voorbijgaan van een eenzame
zomereik en een zijpad naar rechts stap je rechtdoor af op de zoom van het
Hallerbos. Een houten wandelhek biedt je toegang tot het bos. Je steekt de hier nog
onooglijke Steenputbeek over en neemt op het bospad links. In een ruime rechtse
bocht geeft dit pad uit op een vijfsprong. Hier ga je rechtdoor en onmiddellijk hierna
kies je rechts. Je volgt hier het Sequoiapad, gemarkeerd door een blauw geverfd
paaltje. Na een fikse klim bereik je het plateau waarop je na een tijdje rechts in het
bos een groepje van zes majestueuze sequoia’s ziet. Bij de kruising net voorbij de
sequoia’s blijf je rechtdoor gaan, het blauwe paaltje volgend. Je belandt op het asfalt
van de Vlasmarktdreef. Enkele meters naar rechts vind je een overdekte rustplaats,
voor het vervolg van de wandeling volg je de Vlasmarktdreef echter naar links.
Naar Kasteelbrakel (BraineleChâteau)
Amper vijftig meter verder verlaat je de asfaltweg en sla je rechtsaf. Bij het begin
van deze weg laat je een bospad links liggen. Je komt zo voor een weide waar je een
smal en mooi pad naar links neemt, langs de weiderand. De weg wordt een pad en
zelfs een heuse holle weg, weliswaar zwaar geërodeerd en daardoor wat lastig
begaanbaar. Ongemerkt heb je de taalgrens overschreden. Je negeert een zijpad
naar links, dat gemarkeerd is met een oranje paaltje. Bij een groepje woningen
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wordt het pad een autobrede grindweg en vervolgens een asfaltbaantje. Je blijft
rechtdoor gaan en negeert een straatje dat van links komt, de Sentier des Bruyères.
Ook de volgende zijstraat van rechts ga je voorbij en je gaat nog verder op de Rue
aux Esprits. Na honderd meter volg je de splitsing naar links, de Sentier des Genêts,
en onmiddellijk rechtsweg de weg met bord ‘Excepté circulation locale’. Gestaag

stijgend passeer je een draaihekje en kom je op het plateau. Een zijwegje naar links
met bord ‘Sentier ouvert au public’ negeer je. Een volgend draaihekje levert je af op
een asfaltbaantje dat je naar links inslaat. Na dertig meter is het naar rechts, de
Avenue du Beau Séjour. Na tweehonderd meter, net voorbij een verkeersremmer, ga
je naar rechts de Sentier à Bouclettes in, een smal pad tussen bos en afsluiting. Een
zijpad naar links negeer je. Sterk dalend kom je terecht op een verharde weg die je
naar rechts neemt. Bij de T met een asfaltbaantje draai je naar links. Na vijftig
meter ga je de voetweg schuinrechts het talud op. Je loopt door een bosje. Links
krijg je een panorama over Kasteelbrakel. Net voor het wat steilere zandtalud ga je
naar links over een grasland, met links van je nog steeds zicht over Kasteelbrakel. Je
belandt op een verharde weg en zwenkt naar links. Je daalt af tot bij een groepje
woningen en komt terecht op een asfaltbaantje dat je naar rechts afwandelt. Al
dadelijk bereik je de Tkruising met de Rue des Fonds, je gaat even naar rechts, om
meteen links de Ruelle Barbet te nemen. Na een paar rechte hoeken komt een
zijwegje van links, maar jij gaat rechtdoor tot net voor de oprit met poort, waar je
met een kwartslag naar links het graspad afdaalt. Op de T is het naar rechts.
Slingerend halverwege de valleiflank volg je samen met GR12 dit aangename
verharde paadje, tot je uiteindelijk op een asfaltweg belandt. Je daalt af naar links
tot je na een ruime rechtse bocht de grote steenweg Rue de Hal bereikt. Je steekt
over via het zebrapad, je gaat dertig meter naar links en slaat na huis nummer 5
naar rechts de Sentier des Prés del Cour in, op het parcours van de GR12. Rechtdoor
volgend krijg je links van je het riviertje de Hain te zien. Je stapt aan je linkerhand
vervolgens het kasteel van Kasteelbrakel voorbij.
Je komt uit op een weg. De wandeling vervolgt hier naar rechts over de Rue des
Comtes de Robiano. Maar het is een aanrader om eerst even de straat naar links te
volgen. Je komt dan bij de prachtige watermolen op de Hain. Als je de straat nog
wat verder volgt, kom je bij het dorpsplein van Kasteelbrakel en de Rue de la
Libération, met cafés en bevoorrading. Wij vonden het hier een prima plaats om uit
te blazen.
Naar les Monts en Derrière les Monts
Op het einde van het pad langs de Hain rechtsaf dus over de Rue des Comtes de
Robiano. Na 75 meter neem je de eerste zijweg naar links. Na een rechtse bocht
begin je te stijgen. Verlaat de asfaltweg en neem links de Sentier Commun Pré. Dit
pad tussen akkers biedt je een mooi uitzicht op het kasteel. Het pad eindigt bij een
woning. Hier ga je rechtsaf over een grindweg. Op het einde steek je de kasseien
schuinlinks over en je beklimt het talud met een kort maar steil paadje. Het paadje
brengt je snel op een kasseiweg bij een houten paaltje. Steek de kasseiweg over en
neem aan de overkant een aarden wegel steil naar omhoog, het bos in. Klimmend
naar het hoogste punt kom je voor een aarden ravijn te staan; je daalt af in linkse

zin en bereikt op het diepste punt een wegje dat je naar links neemt. Dat daalt in de
richting van een asfaltbaantje, maar zover volg je niet mee. Je neemt al na tien
meter dalen een bospaadje naar rechts, als het ware onder de top van de eerste

‘Mont’ (‘Les Monts’ zijn een reeks kunstmatige heuvels van de 11eeeuwse
versterking bij Kasteelbrakel). Het nauwe paadje begint onmiddellijk weer te
klimmen en brengt je tot in een zadelpunt. Je gaat verder op de linkerflank van de
volgende ‘Mont’. Het pad krijgt zowaar bergallures. Na de tweede heuvel kies je het
pad dat de top van de derde heuvel beklimt. Boven op de top staan een stenen kruis
en een zitbank. Vóór de bank daal je het pad af naar rechts. Sterk afdalend kom je
uit op een aarden wegje in een diepe sleuf, dat je naar links neemt. Bij een groepje
woningen kom je op een brede grindweg. De ‘Sentier des Monts’ geeft bij een
kapelletje uit op een asfaltweg, de Rue SaintRoch, die je naar rechts inslaat. Bij een
tweesprong houd je links aan op de Rue Mathias. Dalend ga je de Sentier des
Meurisses voorbij, en evenzo het volgende smalle straatje. Rechtdoor stijgend op het
asfalt komt er ter hoogte van huis nummer 31 een zijstraat van rechts die je
negeert. Na zowat tachtig meter zwenkt de weg naar rechts, maar jij neemt de
smalle veldweg naar links, aan de linkerkant van een nieuw huis. De weg wordt een
smal graspad, dat afdaalt naar het kleine beekje Ruisseau de la Bruyère Mathias.
Eenmaal het beekje over begin je aan een gestage klim op een prachtig pad,
geflankeerd door oude knotbomen. Tegenover een witgeschilderd kapelletje geeft
het pad uit op een asfaltbaantje en ga je naar rechts tussen de hoevegebouwen.
Naar Vlasmarkt en Congo
De weg, die tevens de gewestgrens is, kronkelt rond de mesthoop in het hoevetje.
Net voorbij de volgende woning links met nummer 7 stap je schuinlinks via het pad
de berm op en vervolgens tussen de akkers in de richting van het Lembeekbos. Bij
de kruising met een bredere grindweg is het naar rechts, dus niet naar het bos. De
grindweg buigt na honderd meter af naar rechts, jij stapt rechtdoor langs de rand
van een akker (voetweg A33). Met een afsluiting rechts van je kom je bij een houten
sas en je doorkruist de weide in de richting van een volgend sas recht vóór je. Het
veld vóór je wordt geregeld omgeploegd, ook al loopt buurtweg A33 er dwars over.
Je steekt het veld schuin links “op 11 uur” over, en dit over een afstand van
ongeveer 250 meter, in de richting van een bosje met haag, net links van de laatste
woning in de straat aan de overkant van het veld. Een paar stevige houten palen
markeren de route. Bij het bosje en de haag gekomen neem je bij een wandelpaaltje
een graspad in de richting van de woning. Je zet ter hoogte van woning nummer
493 voet op asfalt van de Kasteelbrakelsesteenweg en neemt deze naar links. Na
ruim driehonderd meter stap je voorbij woning nummer 455; vijftig meter verder ga
je links voetweg A32 in met het talud rechts van je. Aan de achterste hoek van het
talud is het schuinrechts “op 2 uur” in de richting van de volgende houten paal. Ook
deze buurtweg kan omgewerkt zijn, maar de voetweg loopt erover. Het panorama
over de Zennevallei vóór je krijg je er gratis bij. Aan de hoek van de tuin van een
grote witte villa steken we het vervolg van het veld verder over in de richting van
een elektriciteitspaal bij een woning. Bij de elektriciteitspaal en een houten schutting
geeft voetweg A32 uit op voetweg F20, die je naar links volgt. Naar links afbuigend
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leidt de voetweg je het Lembeekbos in. Al gauw kom je uit op een bredere bosweg
die je naar rechts neemt. Licht dalend verlaat je het bos en kom je bij woningen op
verharde weg. Rechtdoor lopend kruis je komend uit de ‘Officierenstraat’ de
Kasteelbrakelsesteenweg. Je steekt rechtdoor over en gaat tussen huizen nummer
370 en 376 een voetweg in. Dit wandelpad daalt over zowat vierhonderd meter. Je
belandt op asfalt en zet rechtdoor je weg verder. Steeds dalend neem je tegenover
woning nummer 37 van de Trompstraat een voetweg scherp naar links. Alweer
klimmend passeer je halverwege een paar oude essen en bereikt een groepje
huizen. Deze horen tot het gehuchtje ‘Congo’ (geen naambord!). Je dwarst een
asfaltbaantje en blijft rechtdoor gaan op asfalt. De weg vernauwt en geeft tegenover
huis nummer 99 uit op nogmaals de Kasteelbrakelsesteenweg die je naar rechts
inslaat. De asfaltweg zwenkt af naar links, jij stapt rechtdoor de Botermelkweg in.
De soms drassige grasweg graaft zich in een holle bedding in en je krijgt zelfs een
getrapt knuppelpad onder de wandelschoenen. Steeds dalend brengt de
Botermelkweg je tot op de geasfalteerde Dokter Spitaelslaan die je oversteekt en
naar links op het fiets en voetpad volgt.

Terug naar Lembeek
Ter hoogte van het eerste huis aan de linkerzijde met nummer 77 ga je naar rechts
door een houten sas het natuurreservaat in. Je volgt rechtdoor op de brede
aardeweg. Na enkele honderden meters neem je een zijweg naar rechts, die je
onmiddellijk bij een vleermuizenkelder brengt. Deze weg wordt een brede grasweg
die verderop naar links afbuigt, doorheen een vroegere Zennebeemd. Voorbij het
weiland voert het pad je rechts voorbij de voormalige Zennebedding, de Grote Zenne
genaamd. Het pad versmalt en buigt tenslotte af naar rechts tot bij een houten
voetgangerssas. Op de asfaltweg is het naar links. Je herkent de voetgangersbrug
van het begin van de wandeling en steekt opnieuw het kanaal, de overlaat en de
Zenne over en je gaat rechtdoor via het eerder genomen asfaltpad richting Lembeek
dorp. Bij de kruising met de Kazernestraat stap je rechtdoor de licht hellende
Hoefstraat op. Op de Tkruising met de Bondgenotenstraat ga je naar links onder de
poort van het kasteeldomein. Informatiepanelen vertellen je meer over deze
historische locatie. Op het gekasseide plein neem je het eerste kasseiwegje naar
rechts. Je dwarst een speelterrein en je laat je rechtdoor meevoeren tot aan de
uitgang van het kasteeldomein, waar je opnieuw informatiepanelen aantreft. Je
steekt rechtdoor het pleintje over in de richting van de straat met de verboden
rijrichting. Dit is de J. en C. Colruytstraat, die je tot bij de kerk van Lembeek brengt.
Cafés genoeg waar de lokale geuze of kriek Boon je verfrissen na deze gevarieerde
tocht over heuvelen en dalen.
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