
Meanderwandeling 

Rotselaar en Heikant  

•  Bewegwijzering: zeshoekige bordjes - gele kleur  

•  Vertrekpunt: natuur-en recreatiedomein Ter Heide of Toren Ter Heide  

•  Er is een ruime parking aan de polyvalente hal De Meander, Vakenstraat 18, of aan de Toren Ter 
Heide, Torenhoflaan 65.  
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KORTE-AFSTAND WANDELING 
Afstand: 8,5 of 11 km  

Het vertrekpunt van deze wandeling ligt aan de plas van Rotselaar. Het ganse domein is 30 ha groot. 
Tijdens de zomermaanden kan je hier zwemmen of zonnen op de ligweide of het zandstrand. Surfers 
vinden hier een geschikte oefenplaats om het plankzeilen onder de knie te krijgen. Vissers kunnen er 
hun lijn kunnen uitgooien maar ook natuurliefhebbers komen hier aan hun trekken. De Plas is een 
geschikte rustplaats voor trekvogels. Vanuit een vogelkijkhut kan je ze rustig observeren.  
Rond het meer werd een fiets- en wandelpad aangelegd om optimaal van de natuur te kunnen 
genieten.  

We verlaten het domein in noordelijke richting en komen aan de Steenweg op Gelrode die we schuin 
links oversteken. Naast het huis nr.15 slaan we rechts een onooglijk wegje in.  

Wandelend langs enkele goudgele akkers, een verlaten weide en een vochtig bos komen we aan de 
Soldatenbrug, gebouwd door Belgische geniesoldaten, ter vervanging van een veerpont.  

We volgen de linkeroever van de Demer gedurende enkele kilometers stroomopwaarts. Eentonig zal de 
trip langs de Demerboorden nooit worden. We wandelen immers langs talloze meanders, afgesneden 
van de rechtgetrokken Demer. Die zijn ondertussen één voor één , uitgegroeid tot echte 
natuurpareltjes. Elke meander biedt een grote diversiteit aan bloemen en planten dank zij de 
aanwezigheid van een vrij groot aantal minder courante planten. Zo kan je met name de zeldzame 
zwanebloem bewonderen, een juweeltje van een plant. Watertorkruid, gele waterkers, waterzuring en 
moeras-vergeet-mij-nietje maken van de Demerarmen pareltjes van moeder natuur. Deze grote 
verscheidenheid aan planten danken we aan de vaak wisselende waterstanden in de oude 
rivierbeddingen. In de zomer en het najaar liggen zij vrijwel droog, maar in de natte seizoenen en bij 
hoge grondwaterstand, kunnen de talrijke amfibieën naar hartelust genieten van het water. Zo tref je 
hier de groene en bruine kikker aan, de pad en de alpenwatersalamander, maar ook de meer zeldzame 
rugstreeppad en kamsalamander werden hier reeds waargenomen.  

In de rietkragen en wilgenstruwelen, die vooral de oudere coupures afboorden, voelen rietgorsen en 
sprinkhaanrietzangers zich uitermate in hun schik.  

Na ongeveer 2 kilometer wandelen, kijken we uit naar een paadje tussen het rietveld waar we de 
Demerdijk kunnen verlaten. Deze verkorting is bedoeld voor diegenen die de 11 km wat lang vinden. 
De wandeling wordt zo 3,5 km ingekort. We raden nochtans het langste traject aan. De Demervallei en 
zijn meanders zijn hier het mooist en meest intact. Het landschap wordt opener, meer gevarieerd en 
boeiender.  

We blijven de Demer daarom nog een tijdje volgen tot we in de verte de kerktoren van Betekom aan 
de horizon zien verschijnen. Hier zijn we halverwege de wandeling, tijd om uit te rusten op de rustbank 
met picknicktafel. Via een trapje verlaten we de Demerdijk en volgen rechts de landbouwweg. Het pad 
kruist dwars een akker om uit te monden in een dicht populierenbos waar ook verdwaalde eiken hun 
plaatsje opeisen. Vervolgens zal een pijl links op een wandelbordje ons uit de Demerbroeken leiden. 
Snuif nog even de geur op van de canadapopulieren en het aroma van dorre bladeren met een 
kruidenmengeling van typische broekplanten want zo dadelijk komen we op de Heikantberg waar de 
geur van hars en dennennaalden zal overheersen.  

We steken de rijweg over en volgen links de wegberm naast het fietspad, tot we naast de woning 

 



nr.118 een wegje volgen dat ons aan de voet van de Heikantberg brengt. Aan een T-splitsing volgen 
we even rechts de bosrand om meteen links door een beukenbos opwaarts verder te stappen. We 
komen nu in de Beukenlaan die we rechts bergafwaarts volgen. Beneden nemen we links de rustige 
Regastraat tot aan de achterzijde van de moderne kerk van Rotselaar-Heikant.  

Het asfaltweggetje bergafwaarts brengt ons in de Schoolstraat. In de Kerkweg, de eerste straat rechts, 
volgen we naast huis nr.8 een smal tuinpad tot in de Kerkhofstraat die we schuin rechts oversteken. Zo 
komen we terug aan de "Plas". In de verte, boven de schittering van het zonlicht op het kabbelende 
water, zie je de toren Ter Heide. De toren, 30 meter hoog, is een woontoren, een "donjon", met een 
uniek grondplan in de vorm van een Grieks kruis. De toren werd waarschijnlijk omstreeks 1350 
gebouwd, in opdracht van Gerard vander Heyden, drossaard van Brabant, die door zijn huwelijk 
toetrad tot de adel. De toren moest zijn prestige onderstrepen en om de gelijkenis met de oude, 
feodale woontorens nog te vergroten, liet hij er een hofgracht rond graven. De toren telt zes 
verdiepingen, onderling verbonden door een wenteltrap.  

De woning uit 1631 telt twee verdiepingen en een zadeldak. Boven een deur met rondboog ziet men 
een wapensteen van de familie d'Eynatten-Borghrave.  

De toren is niet toegankelijk maar het loont zeker de moeite om eens van vlakbij dit indrukwekkend 
bouwwerk te bewonderen. Na de wandeling rond de plas en een bezoekje aan de toren kunnen we in 
de prachtige omgeving nagenieten in een café of op een terras.  

LANGE-AFSTANDSWANDELING 
Afstand: 18 of 21km  

Deze wandeling is een combinatie van de Demer-en Dijlewandeling met de Meanderswandeling. 
Vertrek: natuur-en recreatiedomein Ter Heide-Vakenstraat.  

We volgen eerst de bordjes van de Demer-en Dijlewandeling. Na 10 kilometer stappen, ter hoogte van 
de soldatenbrug over de Demer, blijven we de Demer stroomopwaarts volgen. Vanaf daar volgen we 
de bordjes van de Meanderswandeling die ons langs absoluut rustige wegen terugleiden naar ons 
vertrekpunt.  

WANDELTIPS BIJ DE MEANDERSWANDELING  

Zeer mooie en gevarieerde natuurwandeling langs de meanders van de Demer, vochtige broekbossen, 
de Heikantberg ,de plas van Rotselaar en de indrukwekkende toren Ter Heide.  

In het Demerbroek is het op sommige plaatsen modderig. Voor deze wandeling is het dan ook 
aangewezen, zeker bij slecht weer, om waterdicht schoeisel aan te trekken.  

Hou er rekening mee dat je onderweg geen café of taverne zal tegenkomen. In de omgeving van de 
plas liggen echter enkele drank-en eetgelegenheden. De uitbaters zullen je voor of na de wandeling 
van harte ontvangen. Hier vind je ook folders en informatie over andere wandelingen of fietsroutes.  

In de herfst, winter en lente straalt de omgeving van de plas een weldoende rust uit. Wanneer je komt 
wandelen tijdens de zomermaanden, breng dan je zwempak mee. Het water en het zandstrand 
nodigen uit voor een frisse duik en zonnebad.  

•  Blijf op de gemarkeerde paden.  
•  Laat geen afval achter.  
•  Respecteer de natuur.  
•  Houd honden aan de leiband.  

Deze wandelfolder is in 2000 uitgegeven door het gemeentebestuur van Rotselaar. Wandelfolders en 
toeristische informatie: Toeristische Infodienst gemeentehuis tel. 016/ 44 14 40 - 44 14 52 - 44 14 56 - 
fax. 016/ 44 14 79. Folders eveneens te verkrijgen in de meeste tavernen en cafés van de gemeente. 
Verantwoordelijke uitgever: Fons Van Aerschot, schepen van toerisme en leefmilieu.  

  

 


