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BORDJE VERDWENEN, 
BORDJE BESCHADIGD?

MELD PROBLEMEN VIA  
WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/ 

ROUTEMELDPUNT

     

Demervallei-
wandeling

ZE WORDEN ZO SNEL  
MOGELIJK OPGELOST.
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Wandelnetwerk Getevallei, 250 km wandel-
plezier, kaart en infogids te koop aan 9 euro in

de toeristische infokantoren, boekhandels en 
www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties
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GETIPT!
Favoriete bloesemwandeltochten

Alle routes zijn gratis te raadplegen op 
www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems

WANDELEN OP DE 
HERMANSHEUVEL
Bekkevoort | 
2,5 tot 12,5 km
 START 

Onze-Lieve-Vrouwekerk, 
Dorpsstraat, 
3460 Assent (Bekkevoort)

BOOMGAARDEN-
WANDELING
Glabbeek | 8 km
 START 

Kerk van O.L.V. Geboorte, 
Dorpsstraat z/n, 
3380 Kapellen (Glabbeek)

MENE- EN JORDAAN-
WANDELING
Hoegaarden | 9 km
 START 

Sint-Ermelindiskerk, 
Sint-Laurentiusstraat 4
3320 Meldert (Hoegaarden)

HEERLIJK HOELEDEN
WANDELING
Kortenaken | 3 km    
 START 

Sint-Amandskerk, 
Hoeledensebaan, 
3470 Hoeleden (Kortenaken)

PANBRUGGEWANDELING
Neerlanden | 5,7 tot 8,8 km
 START 

Parking centrum Neerlanden, 
Frans Istasstraat 15, 
3404 Neerlanden (Landen)

BLOESEMWANDELING
Tienen | 10 km
 START 

Sint-Genovevakerk, 
Sint-Genovevaplein,
3300 Oplinter (Tienen) 

   Knooppunten:
202 203 205 210 211 28 29

26 25 200 29 201

  Doorsteek:
202 211

BLOESEMWANDELING
Zoutleeuw | 11 km
 START 

Provinciedomein Het Vinne, 
Ossewegstraat 70,
3440 Zoutleeuw

   Aanlooproute:
304 307 308 309 347

  Knooppunten:
346 311 312 310 347
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Geen toeval dat het boomgaardenwandelpad door  

Kapellen (Glabbeek) loopt. Dit is het Hagelandse fruit-

dorp bij uitstek, met de meeste fruitplantages en dus 

het mooiste bloesemtapijt. De wandeling is 8 km lang 

en loopt grotendeels over veldwegen en glooiend ter-

rein. Vertrekken en parkeren doe je aan de Onze- Lieve-

Vrouw-Geboorte kerk in de Dorpsstraat in Kapellen 

(Glabbeek). Volg de kaart of kijk naar de zeshoekige 

bordjes met rode opdruk. Veel wandelplezier!

gen werden door de deken verwijderd en de volgende jaren 
werd de kerk hersteld. Omstreeks 1896 werd in baksteen 
een nieuwe kerk gebouwd, 200 meter meer naar het oos-
ten. Het neogotische gebouw heeft drie beuken. In de kerk 
staan een aantal mooie 16de - en 17de -eeuwse beelden. Een 
schilderachtig hoekje bevindt zich juist aan de overzijde van 
de kerkingang bij het monument van ‘14 - ‘18; er staat een 
lage langshoeve met ervoor een mooie plataan.

De oude pastorie 7  van Glabbeek staat 150 meter ten oos-
ten van de kerk aan de Driesstraat. Achteraan is ze door een 
paadje met de Nieuwstraat verbonden.

Vroeger stond er een grote hoeve bij de pastorie. In 1615 
was de vroegere pastorie nog in goede staat. Op 18 okto-
ber 1786 kreeg pastoor Joseph Waefelaerts een lening van 
6.000 florijnen van de Oostenrijkse regering. Op de stenen 
omlijsting van de voordeur staat boven de rondboog: ‘Anno 
1787’ en op de sluitsteen ‘J.W.PAE’, wat naar de naam van 
de vermelde pastoor verwijst.

Aan de boerderij waren vroeger 12 bunders land verbonden: 
8 bunders akkers, 2 bunders bos en 2 bunders weide. Het 
goed telde toen samen 14 bunders, 2 dagmalen of 18 ha 70 a. 
Op 8 floréal an XII (28 april 1804) werd dit geheel verkocht 
voor de prijs van 12.400 frank. Later werd een deel terugge-
kocht door een oud-geestelijke uit Heylissem.

De Venusberg 8  ligt 82,5 m boven de zeespiegel. De streek 
zou volgens de overlevering toebehoord hebben aan Pepijn 
van Landen en zijn opvolgers. Zij zouden hier voor Venus een 
tempel hebben opgericht.

DE BOOMGAARDENWANDELING 
(8KM)
In het centrum van Kapellen (Glabbeek) vind je de Onze- 
Lieve-Vrouw Geboortekerk. 1  Men noemt ze soms ‘de ka-
thedraal van het Hageland’. De oude kerk dateert van de 
16de eeuw. In 1881 brandde de kerk bijna geheel uit. Ver-
moedelijk werd de brand veroorzaakt door werklieden die 
vuur gemaakt hadden. De neogotische kerk werd gebouwd 

naar plannen van architect Van Arenberg, wiens naam we bij vele 
Hagelandse kerken uit de 19de eeuw terugvinden. Het gebouw 
werd opgetrokken in baksteen, de zogenaamde boerensteen. Bij 
de herstelling werd de torenspits niet heropgebouwd. In plaats 
daarvan zie je nu een stomp dakje. In het midden van de noor-
delijke dwarsbeuk bevindt zich een gedenkplaat over een treffen 
tussen de Boerenkrijgers en de Fransen in 1798. Let ook op de 
prachtige groenbeplantingen rond de kerk. In de Dorpsstraat staan 
enkele prachtige huizen.

In de Groenstraat hebben we aan onze rechterzijde een zicht op 
een prachtig stukje natuur: de vallei van de Steenbeek. 2

Vlakbij het Krimmelbos 3 , waar we hier langs wandelen, ligt de 
waterscheidingslijn tussen de Velpe en de Demer.

De Tramstraat 4  volgt het vroegere traject van de tram van Tienen 
naar Aarschot. Deze lijn werd omstreeks 1897 aangelegd en in 
1957 opgebroken.

Het Tafelbos 5  is nog een overblijfsel van de 
oude, uitgestrekte bossen die vroeger onze stre-
ken bedekten. Het is een waardevol gebied van-
wege de plantengroei en een toevluchtsoord voor 
dieren.

De naam ‘Glabbeek’ is ontleend aan het Ger-
maanse ‘glada’ (glad of glanzend) en ‘baki’ 
(beek). In het dorp zie je de Sint-Niklaaskerk. 6  
Het patronaat van de Sint-Niklaaskerk behoorde 
aan de abdij van Heylissem. Na de plundering tij-
dens de Tachtigjarige Oorlog was de oude kerk 
in 1599 een halve ruïne. Bepaalde muurschilderin-
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