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blz 2 van 3
Ten westen van Tessenderlo ligt aan het gezellige Marktplein, Taverne Den Tramhalt. Tijdens deze
gemakkelijke wandeling, wandelt u eerst een prachtig stuk over graspaden langs de meanderende Grote
Nete en via een bospaadje komt u in het gehucht Trichelhoek. U duikt het Laakdalbos in en dan komt u bij
een uitkijkwand waar u een prachtig uitzicht heeft op het ven Trichelbroek. Hier staan ook zitbanken om te
pauzeren, na 6 km. U struint over graspaden door de Laakvalleien Trichelbroek en Varendonk en u loopt
een stuk langs de Grote Laak. Daarna struint u door de bossen van Varenbroek en passeert u een
Mariagrot. Vlak voor het einde loopt u even naar het prachtige kasteel de Merode dat aan de Grote Nete
ligt. Neem voor onderweg zelf drinken mee. Aan het einde is een leuk terras en er is ook een 3 gangendiner
voor € 16,50.

Startadres: Café – Taverne Den Tramhalt, Grote Markt 28, Westerlo. Tel: 0032-14541221. Geopend:
Dagelijks vanaf 09.00 uur, woensdag vanaf 07.00 uur. (Er geldt parkeren met parkeerschijf maar er wordt
nooit gecontroleerd. U kunt zonder schijf parkeren nabij de kerk aan de Sint-Lambertusstraat 11, Westerlo.
Loop dan naar de kerk en ga R naar de taverne, waar u kunt starten met koffie).
GPS afstand
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1378. WESTERLO 14,1 km
1. Met uw rug naar de taverne gaat u L. Aan de
3-sprong
voor
de
rijksmonumentale
St. Lambertuskerk gaat u R (Rietstraat).
(Het koor en transept dateren van 1416, de hogere
middenbeuk uit circa 1525-1540. Omstreeks 1540
werd de kerk waarschijnlijk uitgebreid met zijbeuken.
De voormalig vervallen toren is in 1760
heropgebouwd. Het huidige uitzicht werd bepaald
door de grondige restauratie in de periode 18901904. Bij de bouw werd veel ijzerzandsteen gebruikt
en de kerk een voorbeeld van Demergotiek. Op het
ommuurd kerkhof staan grafmonumenten uit de 19e
eeuw en het 1e kwart van de 20e eeuw).
Negeer klinkerpad links. Voorbij de 3 paaltjes
neemt u aan de 5-sprong bij wandelknooppunt
(wkp) 130 en kapelletje met beeld van aartsengel
Gabriël, het tweede pad L (18).
(Deze oorspronkelijk muurkapel (1883) tegen de
tuinmuur van het voormalige rusthuis is in 1984 hier
naar toe verhuisd. Het opschrift verwijst naar prins
Charles de Merode (1887)).
Aan de T-splitsing bij wkp 18 gaat u L (213) over
het pad met rechts de Grote Nete. Negeer zijpad
links. Aan de 4-sprong bij brug en wkp 213 gaat
u RD (97) over de veldweg, verder langs de Grote
Nete. Volg geruime tijd het prachtige pad langs
de beek.

(De circa 85 km lange Grote Nete is een zijrivier van
de Nete in het stroomgebied van de Schelde. Ze
ontspringt nabij Hechtel-Eksel. Vanaf Lier stroomt ze
samen met de Kleine Nete en vormt ze de Nete of de
Beneden Nete. Via de Dijle en de Rupel, stroomt ze
in de Schelde)
Negeer na 1,3 km, bij wkp 97, zijpad links en loop
verder RD (217). 300 m verder aan de kruising bij
brug, wkp 217 gaat u RD (53) over het graspad
verder langs de Grote Nete. Na 1 km gaat u
voorbij zitbank aan de 4-sprong bij wkp 53 R (52)
over de betonnen brug en ga dan L (52) verder
langs de Grote Nete.
2. Let op! De beek maakt een ruime bocht naar
links en 10 m voordat de beek haaks naar rechts
buigt (dit is 400 m voorbij betonnen brug), gaat u
aan de 3-sprong R (52) omlaag en volg het
vlonderpad door het bos. (Na regen en nat weer,
kan hier veel water staan, als u hier niet verder
wilt/kunt lopen ga dan terug naar de Grote Nete en
ga R. Volg het pad geruime tijd langs de Grote Nete.
Neem het eerste pad R. Aan de T-splitsing gaat u L
met links een weiland. Ga nu verder bij **** in dit
punt). Volg dan geruime tijd het gras- bospaadje.
Aan de T-splitsing bij markeringspaal (52), gaat u
L. Aan de ongelijke 4-sprong, bij betonnen paal,
gaat u RD. Bij drie ijzeren hekken buigt het pad
naar rechts en wordt een veldweg. Aan de
3-sprong gaat u RD (52) met links een weiland.
****
Negeer
inrit
rechts
naar
huis.

Aan de 3-sprong bij wkp 52 gaat u RD (157). U
passeert een paardenfokkerij. Aan de T-splitsing
gaat u R (157) over de betonplatenweg. Aan de
3-sprong gaat u RD (157). Aan de omgekeerde
Y-splitsing gaat u RD (157) en u verlaat de
buurtschap Trichelhoek.
3. Na 300 m gaat u tegenover huisnr. 20 bij
wkp 157 L (327) over het smalle bospad door het
Laakdal bos. (Na regen en nat weer, kan hier veel
water staan en is het zeer drassig. In dit geval gaat u
terug naar de asfaltweg, tegenover huisnr. 20
wkp 157 en ga dan L (325). De asfaltweg buigt naar
links (Blaardonk). Aan de 3-sprong gaat u RD (325).
Aan de volgende 3-sprong, wkp 325 gaat u L (326).
Voor de beek (Grote Laak), gaat u L. Volg geruime
tijd het pad langs de beek. Bij houten brug, wkp 326,
gaat u R (152), de brug over. Ga nu verder bij **** in
punt 4). Na 300 m gaat u aan de 3-sprong bij
markeringspaal (327) R over het bospaadje.
(U komt hier straks terug). Na bijna 200 m komt u
bij een mooie uitkijkhut met zitbanken, een fijne
pauzeplek na 6,3 km lopen. Hier heeft u een mooi
uitzicht op de waterplas Trichelbroek, die geliefd
is bij reigers. Loop hetzelfde pad terug naar de
markeringspaal 327 en ga R. Na bijna 100 m gaat
u aan de T-splitsing R over het graspad langs een
houten stal. (U verlaat route 327). Het paadje loopt
even door bos en dan vlak langs de houten
afrastering van een manege (In de zomer kunnen
hier varens staan). Aan de T-splitsing gaat u R
(326) over het linker pad. In een weiland gaat u
meteen schuin L richting markeringspaal en aan
de 3-sprong gaat u RD (326).
Een eindje verder loopt het pad rechts langs het
beekje genaamd Kleine Laak.
4. Aan de 4-sprong bij wkp 326 gaat u L (152)
over de houten brug **** en volg het bospad met
na 100 m links van u het Meiven. Aan de
3-sprong gaat u RD (152) langs een stuk grasland
en rechts een vennetje. Aan de T-splitsing gaat u
L (152). Aan de 4-sprong gaat u R (152). Voorbij
afsluitboom gaat u aan de 4-sprong bij wkp 152
RD langs de rood/witte paaltjes, door de mooie
bomenlaan. Aan het einde steekt u voorzichtig
de doorgaande weg (Groet Steenweg) over en ga
R over het fietspad. Na 20 m gaat u L
(Watereinde), de doodlopende weg in. Waar na
400 m de asfaltweg naar links buigt, gaat u R over
het graspaadje met rechts afrastering en links
een akker. (U loopt nu precies onder de kabels).
Aan het einde volgt u RD de asfaltweg langs
huisnr. 5.
5. Let op! Waar 100 m verder de asfaltweg bij
Mariabeeldje naar rechts buigt, gaat u RD over de
veldweg. Let op! Waar de veldweg voor akker
naar rechts buigt, volgt u RD het smalle paadje
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gelegen tussen twee akkers. Aan het einde van
de linker akker gaat u aan de 3-sprong L over het
brede graspad langs de afrastering. Het pad
wordt smaller en op de hoek van de afrastering
buigt het pad naar rechts. Aan de 3-sprong bij
ijzeren hek gaat u RD. Na 100 m gaat u aan de
volgende 3-sprong L (318), over de veldweg. U
passeert een afsluitboom en volg het pad door
natuurgebied Varenbroek. Na 50 m gaat u aan de
3-sprong bij wkp 318 R (371). U duikt het bos in
en na 50 m volgt u het vlonderpad (371). Voorbij
afsluitboom gaat u aan de T-splitsing bij wkp 371
L/RD (24). Loop RD over de houten brug en ga L
(24), langs de Varendonkse beek. Volg nu
geruime tijd het bospad langs de beek.
6. Het pad buigt naar rechts. Aan de 4-sprong, bij
wkp 24, gaat u R (23) over de bosweg, die u
geruime tijd RD volgt. Steek bij wkp 23 de
asfaltweg over en loop RD (41/Witbergen) over de
doodlopende weg. Let op! Meteen voorbij rechts
staande markeringspaal gaat u L over het pad
langs de heg met rechts een huis. Aan de Tsplitsing gaat u R over de bosweg langs de
Mariagrot. Aan de 4-sprong bij wkp 132 gaat u RD
(13) over de rechte bosweg.
Negeer zijwegen. Aan de 3-sprong voor brug bij
wkp 13 gaat u L (12) over het pad langs de Grote
Nete. Na 300 m, waar rechts de bomen ophouden,
heeft u rechts uitzicht op het mooie kasteel de
Merode.
(Het oudste gedeelte van het mooie kasteel de
Merode, ook wel kasteel van Westerlo genoemd, is
de middeleeuwse donjon/vestingtoren die uit de 14e
eeuw stamt. In de 16de eeuw werd vóór de donjon
een binnenplein aangelegd en werd het kasteel
uitgebreid met zijvleugels en hoektorens. Het neerhof
met hoeve, bedrijfsgebouwen en dienstvertrekken
voor het personeel en soldaten dateert uit de 16e en
17e eeuw. Het kasteel kwam in 1484 in het bezit van
de familie de Merode en is, op een korte
onderbreking na, steeds in het bezit van deze familie
gebleven).
7. Loop hetzelfde pad terug, naar de T-splitsing
bij wkp. 13 en ga L (19) de brug over. Aan de
3-sprong bij wkp 19 gaat u RD (131) over de
bosweg. Aan de 3-sprong bij wkp 131 gaat u R
(130). Aan de 5-sprong bij kapelletje met beeld
van aartsengel Gabriël gaat u L tussen de
3 paaltjes door en volg de weg naar de kerk. Aan
de 3-sprong voor de St. Lambertuskerk gaat u L
en dan komt u weer bij de taverne, de sponsor
van deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of
drinken. De vriendelijke uitbaatster Annemie
verneemt graag wat u van de wandeling vindt.
Aanrader: warme appeltaart met ijs en
frambozensaus. En natuurlijk een lekkere Leffe
van het vat!
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