
WANDELEN
OP DE HERMANSHEUVEL

| BEKKEVOORT |

6   HOEVE ‘ELZENHOUT’
Hoeve Elzenhout is een mooie, oude hoeve met een 
rijke geschiedenis die teruggaat naar 1292. In 1660 
was er sprake van een pachthoeve in de buurt die 
toebehoorde aan jonker Constantin Sohier, later 
Baron de Sohier. In 1793 kreeg de hoeve de naam ‘Het 
Elzenhoud’. Momenteel is de hoeve eigendom van de 
familie Bruyninckx die een gemengd landbouwbedrijf 
leidt.

7   BEGIJNENBEEKVALLEI
De smalle vallei van de Begijnenbeek strekt zich uit 
van de Hermansheuvel in Bekkevoort tot aan de 
Kloosterberg in Diest. De Begijnenbeekvallei bestaat 
uit een afwisseling van graslanden, ruigtes en bossen. 
De hoger gelegen delen van de valleirand (en het vol-
ledige plateau) worden ingenomen door akkerbouw. 
De vallei zelf is projectgebied van het Agentschap voor 
Natuur en Bos, dat grote delen in eigendom heeft en 
beheert.

8 NATUURGEBIED HERMANSHEUVEL
De Hermansheuvel, een typisch Hagelandse ‘Diesti-
aanheuvel’, is een overblijfsel van zandbanken uit de 
Diestiaanzee die onze regio tot ongeveer vijf miljoen 
jaar geleden bedekte. In de loop der tijd boetseerde 
het water de tussenliggende valleigebieden, terwijl 
de sterke ijzerzandsteenlagen boven het landschap 
bleven uitsteken. 

‘De Hermansheuvel’ is een on-
derdeel van de box ‘Landschaps-
wandelingen Noord-Hageland’. 
De box bevat meer uitleg over 
deze wandeling én nog 9 andere 
prachtige wandelingen.

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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BORDJE VERDWENEN, 
BORDJE BESCHADIGD?

MELD PROBLEMEN VIA 
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ROUTEMELDPUNT

ZE WORDEN ZO SNEL  
MOGELIJK OPGELOST.
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Bekkevoort, en dus ook deelgemeente Assent, is van 

oudsher een landbouwgemeente. De landbouwteelt 

en vele boomgaarden worden afgewisseld met mooie 

stukjes natuur. Het glooiende landschap garandeert je 

tijdens je tocht een variatie van prachtige vergezichten 

en schaduwrijke valleien. 

MOZAÏEK VAN LANDBOUW EN 
NATUUR (2,5 TOT 12,5 KM)

1  HOLLE WEG
Een holle weg ligt veel dieper dan het omlig-
gende terrein en dankt zijn bestaan aan de 
mens. Door regelmatige passage langs een 
vast traject verdween de vegetatie, werd de 
bodem losgewoeld en bij elke regenbui weg-
gespoeld. Zo kwam het wegdek steeds lager 
te liggen ten opzichte van het omliggende 
land. Zodra de berm stevig genoeg was en be-
groeid raakte met planten, werd de veldweg 
geleidelijk aan een holle weg.

2   BOOMGAARDEN
Vroeger had elke boerderij een eigen hoog-
stamboomgaard. Nu zorgen gespecialiseerde 
telers met laagstamfruitbomen voor lekker 
fruit. De oude hoogstamboomgaarden zijn 
op vele plaatsen verdwenen. Maar steeds va-
ker worden de oude variëteiten terug aange-
plant zodat ze bewaard blijven.

4   BIOLOGISCHE FRUITTELER

In Assent teelt het familiebedrijf ‘Reinroods 
biofruit’ hun appels en peren op biologische 
wijze. Met plezier en kunde leggen ze je uit 
wat het verschil is tussen biofruit en gang-
baar fruit, maar ook welke rassen en technie-
ken ze gebruiken.

De wandeling begint aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in de 
Dorpstraat in Assent. Stevige stapschoenen zijn aan te raden 
om de steile hellingen en de onverharde wegen te trotseren.
De wandelroutes zijn niet geschikt voor rolstoelgebruikers.
Als je niet terugschrikt voor moeilijke stukken zijn ze haal-
baar met kinderwagens.
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5   KAPEL OP KRUISPUNT HOLLE WEGEN
De kapelletjes vormen bakens in het landschap en terecht 
krijgen ze het label ‘klein historisch erfgoed’ opgeplakt. Het 
kapelletje van de Heilige Familie werd gebouwd door mijn-
heer Janssens (1839 – 1900), evenals de ‘De Witte Onze- 
Lieve-Vrouwekapel’.
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Onze-Lieve-Vrouwekerk, Dorpsstraat, 3460 Assent

blauwe route | 4 km (± 1 u)

oranje route | 7 km (± 1.30 u)

extra oranje lus | 2,5 km (± 40 min)

rode route | 12,5 km (± 3 u)
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Onze-Lieve-Vrouwekerk, 
Dorpsstraat, 3460 Assent (Bekkevoort)
N: 50.941748° / O: 4.548748°

blauwe route | 4 km (± 1 u)

oranje route | 7 km (± 1.30 u)

extra oranje lus | 2,5 km (± 40 min)

rode route | 12,5 km (± 3 u)

kerk

kapel

kasteel

uitzichtspunt

parking

rustbank 

picknickplaats

drankgelegenheid

eetgelegenheid

verblijf

bosgebied

boomgaard

HERMANSHEUVELWANDELING

wandeling_Hermansheuvel-Bekkevoort_folder-019.indd   2 27/02/2019   10:29:18


