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Ten westen van de stad Diest ligt het dorp Zichem. Doel van deze gemakkelijke wandeling is het
historische centrum van Diest met de imposante citadel. Via mooi natuurgebied langs de beek Zwarte
Water wandelt u naar de rand van het dorp Molenstede. Via mooie en rustige paden en smalle asfaltwegen
komt u in het historische centrum van Diest waar veel te zien is. Hier kunt u op de knusse Grote Markt,
waar op woensdagmorgen markt is. U kunt ook nog een beschreven rondje maken door Diest. Via o.a. de
imposante citadel wandelt u via de Demervallei terug naar Zichem, het dorp van Ernest Claes en de Witte
van Zichem. Na afloop van de wandeling kunt u nog even naar het vlakbij (3 km) bedevaartsoord
Scherpenheuvel rijden,
GPS-afstand 15500 m, looptijd 3.40 uur en hoogteverschil 49 m.
Startadres: Parkeerplaats Station Zichem, Ernest Claesstraat 79, Zichem.
Negeer de inrit links naar het station, rij de spoorwegovergang over en rij L de parkeerplaats op.
Startadres: Brasserie Klein Diest, Grote Markt 23, Diest. Tel: 0032-488106291. Geopend: dagelijks vanaf
11.00 uur, woensdag vanaf 09.00 uur. Maandag en donderdag gesloten. Start bij punt 6.

1320 ZICHEM – DIEST 15,5 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u terug naar de
doorgaande en bij het pand “Den Ouden Tijd”
gaat u L over het fietspad met meteen links van u
de voormalige Tramwachtzaal Sichem (1906). Na
250 m steekt u via brug de Hulpe over. 100 m
verder gaat u aan de 4-sprong R (Hoornblaas)
richting Okselaar/Deurne. Na 200 m gaat u
meteen voorbij huisnr. 15
R (407) over de
grindweg die voorbij stalen toegangshek een
(gras)pad wordt.
Volg nu geruime tijd RD
(407) het brede (gras)pad door de mooie natuur
met na 300 m rechts van u de beek genaamd
Zwarte Water. Na 1,3 km gaat u aan de T-splitsing
R (407) over de smalle asfaltweg. Aan de
doorgaande weg gaat u R (Reppelsebaan) en vlak
daarna steekt u via brug de beek Zwarte Water
over. Negeer doodlopende zijweg rechts en u
loopt het dorp Molenstede binnen. Vlak daarna
gaat u aan de 3-sprong R (252/Broekstraat).
(Voor u ziet u de St. Jozefkerk (1838)).
Negeer meteen doodlopende weg rechts
(Hoeweg) en volg RD de stijgende betonplaten
weg. Na ruim 400 m, waar de doorgaande weg
voorbij verkeersspiegel en bij huisnr. 48 naar
rechts buigt, gaat u L (252) de verharde weg
omhoog.
2. Vlak daarna bij inrit van huisnr. 50 gaat u RD
(Melgenveld Voetpad/252) het smalle pad,
gelegen tussen afrastering, omhoog met links en
rechts een grote tuin. Na 250 m gaat u aan de 3sprong RD (252) het pad omhoog dat na 100 m bij
inrit van huisnr. 11 een grindweg wordt. Negeer
zijpaden en volg de grindweg RD (252). Na 300 m
gaat u de rustige doorgaande weg L (252)
omhoog en u passeert enkele leuke optrekjes.
Negeer zijwegen,. Bij wandelknooppunt (wkp) 252
RD (282). Steek na bijna 700 m bij huisnr. 183 de
voorrangsweg over en loop RD (282) de veldweg

omhoog met links een aardig optrekje. Aan de
ongelijke 4-sprong gaat u R de smalle asfaltweg
omhoog. (U verlaat hier 282). Negeer zijwegen en
volg RD de rustige smalle asfaltweg, die na 500 m
bij huisnr. 23 links omhoog buigt en een bosgrindweg wordt.
3. Aan de 3-sprong bij wkp 282 gaat u RD (284) de
grindweg omlaag met links de bosrand. Aan de
volgende 3-sprong gaat u RD (284) met links het
voormalig (2020) voetbalveld van de voormalige
FC. Barreel. Beneden gaat u R (284) over de
smalle asfaltweg. Bij huisnr. 8 gaat u aan de 3sprong
L
(284/Lazarijstraat)
de
holle
eenrichtingsweg omhoog. Boven aan de 3-sprong
gaat u RD (284) de smalle holle eenrichtingsweg
omlaag. (Let op het verkeer!). Aan de
voorrangsweg bij wkp 28 gaat u schuin L (373)
over het betonnen fietspad omlaag. Na bijna 100
m steekt u R via zebrapad de weg over, loop RD
de trap op en steek via brug de spoorlijn
Aarschot-Hasselt over. Ga de trap omlaag en loop
dan RD met links het stationsgebouw en rechts
het busstation. Meteen voorbij het treinstation
steekt
u
tegenover
de
overdekte
fietsparkeerplaats R de parkeerplaats over, steek
bij zebrapad de weg (Turnhoutsebaan) over en ga
meteen L (424) over het brede klinkerpad met
rechts een parkeerplaats. Even verder steekt u
via brug de Demer over.
4. Meteen na de brug steekt u L via zebrapad de
doorgaande weg over en dan loopt u RD over het
grindpad het Jan Heylenpark binnen. Vlak daarna
gaat u aan de Y-splitsing bij zitbank L (272).
(Hier in het park staan op het grasveld twee
kunstwerken van de Diestse kunstenaar Jan Heylen
(1931-1967). Deze twee kunstwerken stonden
tentoongesteld op de Expo ’58).

Aan de volgende Y-splitsing bij volgende zitbank
gaat u L (272) het pad omhoog met links beneden
de Demer. Boven op de heuvel gaat u aan de 4sprong RD (wit/rood). (U verlaat route 272. U loopt
hier over de oude stadswal). Vlak daarna bij houten
markeringspaal gaat u R het smalle paadje
omlaag dat meteen naar links buigt. Negeer
meteen paadje rechts omlaag. Na trapje steekt u
beneden via oversteekplaats de doorgaande weg
over en loop RD (Schaffensestraat).
(Als u hier bij oversteekplaats L over het fietspad
gaat, dan komt u meteen links bij de Schaffense
Poort, die samen met de Antwerpse Poort de twee
belangrijkste toegangspoorten van de stad waren.
Zie infobord).
U loopt het centrum van Diest binnen. Aan de 4sprong gaat u RD. U steekt even verder de Oude
Demer, de oorspronkelijk loop van de Demer door
de stad, over en ga dan meteen op de brug R de
trap omlaag.
(Hier ziet u links het prachtige gebouw van de
Ezeldijkmolen (1553-1946), die drie waterraderen
had. De molen werd gebruikt als schors- en als
graanmolen en hadden ieder hun eigen in- en
uitgang. Na de stil legging in 1946 deed de molen
dienst als sluis van de Demer totdat deze werd
omgeleid rond de stad. Tijdens het openleggen van
de Demer in sept. 2012, werd een oud
sluizencomplex ontdekt dat de waterregeling voor de
molen regelde. De Ezeldijkmolen dankt zijn naam
aan de ezels die vroeger op de dijk van de Demer
wandelden om schors aan te leveren. Deze schors
ging naar de Diestse leerlooiers/huidevetters).
Bij infobord volgt u het mooie vlonderpad over de
Oude Demer. Na trapje loopt u verder RD over het
vlonderpad. Aan de T-splitsing steekt u R de brug
over en ga dan meteen L over het betonnen pad
met links de beek. Blijf het betonnen pad,
waaraan vele zitbanken staan, RD volgen. (Even
verder ziet u links het mooie torentje van het
postkantoor). Via brug steekt u weer de beek over.
5. Steek dan de asfaltweg (toegangsweg
ziekenhuis) over en volg via nauwe doorgang RD
het betonnen pad en u steekt het volgende
bruggetje over. Meteen na de brug gaat u aan de
3-sprong L over het grindpad door het park
Cerckel, het voormalig kloosterpark (1228) van de
Minderbroeders.
(In de 19e eeuw werd de helft van het toenmalige
park verkocht aan de brouwersfamilie Cerckel, die er
een prachtige tuin van maakte).
Meteen daarna gaat u R en steekt u het mooie
halfronde romantische bruggetje over. (Hier lagen
vroeger de moestuinen van het klooster). Na de brug
volgt u het pad dat naar rechts buigt. Aan de Tsplitsing bij zitbank gaat u L. Negeer 2 zijpaden
links. Bij gedicht van de stadsdichter verlaat u via
de oude Poort Minderbroeder (1762), die bij het
Minderbroederklooster hoorde dat in 1580 door
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de legers van Willem van Oranje werd verwoest
(zie infobord), het park en loop RD.
(Als u hier R (Refugiestraat) gaat, dan komt u na 150
m, waar de weg naar links buigt, bij het prachtige
voormalige refugiehuis (1508-1797) van de Abdij van
Averbode Tijdens woelige tijden konden de
Nobertijnen van Averbode hier naar toe vluchten. 50
m verder staat aan de Oude Demer het voormalige
refugiehuis (1483-1797) van de abdij van Tongerlo,
Het Spijker geheten. Mogelijk komt u in deze straat
de Belgische kok en televisiepresentator Jeroen
Meus tegen.
De route volgend passeert u meteen links het beeld
van de Bierproever”. Rechts ziet u de toegangspoort
van de voormalige brouwerij Cerckel).
Vlak daarna u aan de kruising met rechts paaltjes
gaat u RD (Oscar Nihoulstraat) over de
klinkerweg. Aan de 3-sprong bij de pastorie (nr. 8)
gaat u R (Nicolaas Cleynaertsstraat) over de
doodlopende weg met links de kerk. Aan de Tsplitsing gaat u L langs de hoofdingang van de
Sint-Sulpitiuskerk en loop RD.
(De kerk is opgetrokken uit ijzerzandsteen en witte
kalksteen. In totaal zijn 18 architecten bij de bouw,
die duurde van 1310-1537 betrokken geweest.
Opvallend aan de kerk is de vieringtoren, die bekend
werd onder de bijnaam “Mosterdpot”. Vanaf het
terras van de sponsor is de vieringtoeren goed te
zien, Hierin werd in 1671 een beiaard geplaatst, die
tegenwoordig bestaat uit 47 klokken. Het interieur
van de kerk herbergt vele kerkschatten. Meeste
aandacht gaat echter uit naar de grafzerk voor het
hoofdaltaar, waaronder zich het graf bevindt van
Filips Willem, heer van Dies, die hier op 1 april 1618
werd begraven. Zijn lichaam is gebalsemd in een
loden kist en omhuld door een houten kist. Zijn hart
en ingewanden werden apart begraven en bevinden
zich ook in het graf.
Hier op de knusse Grote Markt met zijn vele
historische panden uit de 17e/18e eeuw staat ook het
mooie Raadhuis (1728)).
Aan de 4-sprong gaat u R (fietsroute 92/Grote
Markt) over de weg die meteen naar links buigt.
(U kunt hier een rondje van circa 2 km maken door
het oude centrum van Diest met een o.a. een bezoek
aan de Begijnhof. U kunt dit natuurlijk ook doen na
de pauze. Ga dan verder bij “Extra rondje Diest”
beschreven in de laatste alinea).
Vlak daarna aan de 3-sprong bij oude grote rode
brievenbus gaat u R (Grote Markt) over de
eenrichtingsweg.
(Na 10 m ziet u links het prachtige pand “de Lelie”,
het voormalig gildehuis dat in eigendom was van de
oudste rederijkerskamer van Diest: Zie infobordje.

Naast de brasserie ligt het prachtige pand “In den
Keyser”, de voormalige vergaderplaats van de
handboogschutterij. Zie infobordje. Hier op de Grote
Markt staat ook het grote bronzen standbeeld van
Nicolaes Cleynaerts (Diest1493/Granada 1542)
humanist uit de 16de eeuw. Hij was buitengewoon
onderlegd in het Grieks, Latijns, Hebreeuws en het
Arabisch en hij probeerde met het woord en niet met
het zwaard de Arabische volkeren voor het
christelijke geloof te winnen)..
6. Met uw rug naar de ingang van Brasserie Klein
Diest gaat u L omhoog. Negeer zijwegen.
(U passeert weer enkele mooie monumentale
woningen o.a. de woning “De Schoone Lieve Vrauwe
(huisnr. 17/2e helft 18e eeuw)).
Voorbij huisnr. 34 en de grote Allerheiligenkapel
(zie infobordje) gaat u L het stenen trappenpad
omhoog.
(Bijna boven bij gedicht van de stadsdichter heeft u
mooi uitzicht op het stadje o.a. op de prachtige toren
van de Kruisherenkerk)).
Boven loopt u RD door het stalen hek en volgt u
bij infobord RD de kasseienweg.
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gaat u L de bos- grindweg omlaag. Negeer
zijpaden. Beneden bij infobord “Citadelbos” en
Mariakapelletje gaat u R over de asfaltweg.
7. Steek vlak daarna voorzichtig de voorrangsweg
over en loop RD (Zichemseweg 1-35) de
doodlopende weg omhoog. Na 300 m, vlak voor
de straat Steyneveld en meteen voorbij “modern”
gebouw (welke functie?) gaat u R (groene/gele pijl)
het holle pad omlaag dat een eind verder een
dalend graspad en bij huisnr. 75 een smalle
asfaltweg wordt. Steek in Kaggevinne de
doorgaande
weg
over
en
loop
RD
(Leigrachtstraat). Voorbij het laatste huis (schrik
niet van de blaffende honden) wordt de asfaltweg
een
grindweg, die naar links buigt. Voorbij
pompstation “Leigracht” en bij picknickbank en
infobord buigt de grindweg naar links met rechts
de Demer. Volg nu 2,3 km de grindweg door de
Demervallei met rechts de meanderende Demer.
Na 1,3 km bij wkp 337 RD (335). Boven aan de
doorgaande weg gaat u R (335) omlaag. Na 50 m
gaat u aan de 3-sprong L (Wijnputstraat) de
mooie holle smalle asfaltweg omhoog. Boven
gaat u R (Zwanenboschstraat/Wijnputstraat 2325) over de grindweg, die een dalend hol pad
wordt.

(De citadel van Diest werd gebouwd van 1837-1844.
Toen België zich afscheidde van de Nederlanden in
1830, werd de citadel gebouwd als een
verdedigingsmechanisme voor deze nieuwe staat.
Deze werd gebouwd om te voorkomen dat, bij een
eventuele aanval, de vijand zou kunnen doorstoten
naar de hoofdstad Brussel. Via meerdere infoborden
die u passeert komt u meer te weten over de
geschiedenis van deze imposante citadel).

(Hier ziet schuin links voor u de Basiliek van-OnzeLieve-Vrouwe
in
het
bedevaartsoord
Scherpenheuvel. De basiliek (1627) is een van de
oudste koepelkerken in de Lage Landen

Voor de toegangspoort van de citadel/fort gaat u
L de betonplatenweg door de rode beukenlaan
omlaag.

Bij betonnen stal volgt u de veldweg langs de
achtertuinen.

(U passeert meteen rechts het gedenkmonument aan
Kapitein Edouard Blondeel. Het Belgisch leger dat
tijdens de 2 WO in Engeland verblijft, wordt op 8 mei
1942 met een eenheid Parachutisten aangevuld,
onder bevel van Commandant Thissen, die op 1 juli
1942 tijdens trainingssprong aan zijn rug zodanig
verwondt werd, dat hij vervangen moest worden door
Kapitein Edouard Blondeel. Vanaf 1944 en tot aan
het einde van de oorlog in Europa (8 mei 1945)
nemen deze Parachutisten deel aan verschillende
gevechten, eerst op Franse bodem, daarna in België
waar zij de eerste Belgische eenheid wordt die voet
aan grond zet in het nog steeds door Duitsland
bezette gebied).

8. Aan de voorrangsweg gaat u L over het
fietspad. Negeer zijwegen.

Loop onder de wal door en na 25 m gaat u R het
kasseienpad omhoog. Boven bij infobord loopt u
bij afsluitboom RD over de bosweg. Aan de 3sprong gaat u R het pad omhoog en volg even
verder RD het pad met rechts van u de droge
gracht van de citadel. (Hier ziet u goed hoe groot
het verdedigingsfort was). U passeert twee
infoborden. Na 500 m, met rechtst een stalen hek,

Na 400 m buigt het
pad bij zitbank en
paardenweiland naar links en wordt een graspad.
(Waar vlak daarna het graspad naar rechts buigt, ziet
u links weer de basiliek in Scherpenheuvel).

(Beneden passeert u links een vervallen (2020)
boerderij met toren).
Na 500 m bij huisnr. 2, wegversmalling en vlak
voor plaatsnaambord Zichem gaat u R (geelrood/oranje cirkel) over het grindpad richting
Maagdentoren.
(U loopt hier over het voormalige traject van het 4 km
lange buurtspoorlijntje (bedevaartlijntje 1894 -1972)
Zichem Scherpenheuvel. Na 400 m ziet u links de 26
m hoge Maagdentoren, een middeleeuwse versterkte
woontoren (donjon), die uit de 14e eeuw stamt).
Na 500 m gaat u bij picknickbank en voor
(spoor)brug L het grindpad omlaag met rechts de
Demer. Volg het grindpad dat links omlaag buigt.
Aan de kruising bij infoborden gaat u R en via
brug steekt u de Demer over.

(De Maagdentoren is in de zomer te bezichtigen).
Aan de kruising bij wkp 134 steekt u L via
volgende brug de lust van de Demer over en ga
dan meteen R over het graspad met rechts de
lust/aftakking van de beek. (U kunt hier bij wkp 134
ook RD over de grindweg lopen met links de beek).
Aan de doorgaande weg in Zichem, bekend van
de schrijver Ernest Claes en de Witte van Zichem,
gaat u R de brug over en volg het trottoir.
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(Vlak voor de spoorwegovergang passeert u rechts
café Railz waar u nog iets kunt drinken o.a. het lekker
biertje genaamd Flierefluiter).
Steek de spoorlijn over en ga L terug naar de
parkeerplaats.
(Na de wandeling kunt u nog naar het vlakbij (3 km)
gelegen bedevaartsoord Scherpenheuvel rijden. Bent
u er nog nooit geweest, dan even gaan kijken. Vanaf
de parkeerplaats gaat u R de spoorlijn over en volg
dan
de
wegwijzerborden)

Extra rondje (2 km) door de prachtige binnenstad naar o.a. de Begijnenhof (Unesco werelderfgoed)
Met uw rug naar de Markt/stadhuis gaat u L
(Grote Markt/Koning Albertstraat) met links de
Sint Sulpitiuskerk. Negeer zijwegen en blijf RD
(Koning Albertstraat) door de winkelstraat lopen.
- U passeert na 100 m rechts de Lakenhal (zie
infobord).
(Voor de Lakenhalle staat de "Holle Griet", een
bombarde (1465) met een gewicht van ± 5000 kg, op
een voet van ijzerzandsteen. Een bombarde was een
middeleeuws kanon waaruit ronde kogels van
kalksteen of graniet werden geschoten).
- 50 m verder passeert u links het Sint
Elisabethgasthuis (17e eeuw/zie infobord). Op de
hoek van de Ossekopstraat en de winkelstraat
passeert u links het postkantoor (1901) met het
mooie torentje.
- Bij huisnr. 72 passeert u links het pand met de
bijzondere gevel “De Drie Kronen”, een
voormalige brouwerij die in 1843 is gebouwd. (Zie
infobord).
- Op nr. 76 passeert u “De Palmboom”, een
voormalige brouwerij uit de 16e eeuw. Het huidig
gebouw
stamt uit de 18e eeuw (zie infobord).
Kijk hier nog even achterom en u heeft mooi zicht
op het torentje van het postkantoor.
Na 500 m gaat u aan de T-splitsing R
(Schaffensestraat). Meteen daarna gaat u aan de
3-spromg bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk (12531288/zie infobord) L ( Begijnenstraat) met rechts
een groot H. Hartbeeld. In deze straat passeert u
weer enkele mooie monumentale panden. Negeer
zijwegen. Na 200 m komt u bij de prachtige
barokke toegangspoort (1671) van de Begijnhof.
Hier kunt u een rondje lopen over de Begijnhof
waar o.a. de met ijzerzandsteen opgetrokken
Catharinakerk (begin 14e eeuw) staat.
(Het begijnhof werd gesticht in 1253 door Arnold IV,
Heer van Diest en opgeheven in 1796 door het
Franse bewind. De meeste van de 90 huizen en
conventen dateren uit de 17e en 18e eeuw. Elke 1e
zondag van de maand is er een boek- en
antiekmarkt).

Met uw rug naar de toegangspoort van de
Begijnenhof gaat u L (De Veste/Vestenstraat) en u
passeert weer enkele mooie panden o.a. het
voormalig klooster (14 eeuw-2008) van de
Grauwzusters Franciscanessen. Na 200 m, einde
straat, gaat u R ( Pesthuizenstraat). Vlak daarna
gaat u bij verbodsbord L (oranje route) over het
asfaltpad en u loopt het Warandapark binnen met
links het voetbalstadion van KFC Diest. Volg de
oranje route door het park. (Als u de oranje route
blijft volgen dan komt u weer op de Grote Markt).
(Het stadspark is hier ontstaan nadat dokter Henri
Verstappen (1866 -1939) zijn huis en tuin met de
getuigenheuvel en bijhorende gronden aan het
stadsbestuur bij testament geschonken heeft. Hij had
bepaald dat zijn woning aan de Graanmarkt als
hoofdingang van het park moest dienst doen. Het
huis werd afgebroken en vervangen door een
neoclassicistische ingangspoort met bovenop vier
beelden, afkomstig van het Noordstation op het
Rogierplein Brussel. Boven op de heuvel in het park
bevinden zich nog de grondvesten van de burcht van
Diest (eind 11 de eeuw). Het was een donjon in
ijzerzandsteen met stallingen omgeven door een
gracht. De stenen van de burcht werden later
gebruikt voor de bouw van de Sint -Sulpitiuskerk).
Via de neoclassicistische ingangspoort (1952)
verlaat u het park en loop dan RD (Graanmarkt)
met links
het rechthoekige Verstappenplein
(1820) met in het midden platanen.
(Op het plein staat het oorlogsmonument ter
nagedachtenis van de Eerste Wereldoorlog. Het plein
is aan zuid- en westzijde omzoomd met statige
herenhuizen en historische gebouwen. Hier staat ook
“Het Hof van Nassau” dat omstreeks 1510 werd
gebouwd in opdracht van Hendrik III van NassauBreda, toenmalige Heer van Diest. De echtgenote
van Hendrik III, Claudia van Chalon zou in de
achthoekige toren zijn overleden).
Na 100 m gaat u aan de kruising R (Guido
Gazellestraat). Aan de 3-sprong bij de
Kruisherenkerk/Barbarakerk (1656-1667) met het
prachtige torentje gaat u RD. Aan de volgende
kruising bij het “Huis Dambord (nr. 30/15e eeuw)
loopt u RD en u komt weer op de Grote Markt.
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