
Wandeling naar het wijndorp 

Afstand: 11 km  

Rotselaar en Wezemaal  

•  Bewegwijzering: zeshoekige bordjes - bruine kleur  

•  De wandeling is uitgetekend in 8-vorm.  

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

•  Er is een ruime parking aan de polyvalente hal De Meander, Vakenstraat 18,  

•  Ander vertrekpunt: marktplein Wezemaal, dan met als doel de Plas van Rotselaar.  

Inhoud 

 
•  Korte-afstand 
wandeling  
•  Wandeltips  

  

We bevinden ons in het domein Ter Heide, een 30 ha groot natuur- en recreatiedomein. 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 
uitgooien en 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 nemen het wandelpad in zuidelijke richting om via de visserszone, naast het houten bootshuis, het 
domein te verlaten. We volgen links het voetpad van de Steenweg op Wezemaal tot aan de 
Gildenstraat om vervolgens rechts het Wingestraatje te nemen. Het asfaltwegje wordt een wandelpad, 
slingerend door een lommerrijk bos. We komen dan aan een verharde weg met aan de overzijde het 
waterzuiveringsstation van Rotselaar. Hier worden de afvalwaters van de ganse regio gezuiverd om als 
helder water terug in de Winge geloosd te worden. We zien dat verderop, als we even rechtdoor het 
wandelpad vervolgen tot aan het Wingebrugje. We kuieren verder langs de Winge tot over de 
spoorweg. Aangezien de wandeling uitgetekend is in 8-vorm komen we hier straks terug. Thans 
vervolgen we onze wandeling links en over het Lostingbrugje nemen we links een onverharde veldweg. 
Dit pad blijft min of meer de spoorlijn volgen en kronkelt tenslotte door een bosrijk gebied tot het 
uitkomt in de Bosweg.  

We steken over en volgen de Olivierstraat tot aan de Wolfakkerweg die ons tot aan de voet van de 
beboste Wijngaardberg , een typisch Hagelandse heuvel, brengt. Merkwaardig aan deze heuvels is hun 
ijzerzandstenen ondergrond. Aan het ontstaan hiervan is een merkwaardig verhaal verbonden. Eigenlijk 
kunnen we zeggen dat de Hagelandse heuvels een geschenk van de zee zijn.  

Door de terugtrekking van de zee, die zo'n 6 miljoen jaar geleden tot in de omgeving van Diest reikte, 
kwamen de toenmalige zandbanken voor de kustlijn bloot te liggen Het groene, ijzerhoudende zand 
oxideerde door de blootstelling aan de lucht tot roestbruine ijzerzandsteen. Deze ijzerzandsteenlaag op 
de kap van de heuvels is zo hard dat de heuvels niet erodeerden en thans als Hagelandse 
getuigenheuvels het landschap sieren.  

De harde, roestbruine ijzerzandsteen is generaties lang gebruikt voor de belangrijkste bouwwerken in 
het Hageland. Onder meer de kerken van Rotselaar, Werchter en Wezemaal zijn gedeeltelijk 
opgetrokken uit deze typische steen van de streek. We steken de Aarschotsesteenweg recht over. Een 
zandweg, verscholen tussen de bomen, brengt ons 30 meter hoger tot op de top van de 
Wijngaardberg waar een monumentaal Christusbeeld van 10 meter hoog de weidse omgeving 
overschouwt. We dalen via een ander steil padje terug naar beneden en hebben zo kort kennis 
gemaakt met deze boeiende heuvel, die als landschap gerangschikt is.  

Er is een prachtige wandelbrochure met wandelkaart uitgegeven voor wie de ganse Wijngaardberg wil 
verkennen. Deze wandeling van ongeveer 8 kilometer is een absolute topper, een 5- sterrenwandeling, 
die we iedereen van harte kunnen aanbevelen. Op het plannetje is aangeduid hoe je op de op de 
Wijngaardbergwandeling kan inpikken.  

We komen nu in Wezemaal dorp met zijn mooi aangelegd marktplein. Voor ons zien we het oud 

 



gemeentehuis van Wezemaal, een neo-gotisch gebouw uit 1898, mooi gerestaureerd in 1999. In de 
benedenverdieping werd een wijnkelder ingericht en kan men op afspraak wijn komen proeven van de 
wijngaarden op de Wijngaardberg. Alle informatie hierover vind je in de wandelbrochure " De 
Wijngaardberg in het wijndorp Wezemaal". We wandelen nu naar de gotische Sint-Martinuskerk met 
zijn typisch stomp dak. De oorspronkelijke spitse toren werd na een brand in 1860 nooit meer volledig 
opgetrokken. We volgen de kerkhofmuur en zien rechts van de kerk de prachtige Norbertijnenpastorie 
uit de 17e eeuw, omringd met een slotgracht. De omgeving hier is zo mooi dat ze als dorpsgezicht 
werd gerangschikt.  

We volgen rechts de hoge muur rond de mooie pastorietuin om vervolgens tussen de laatste rij huizen 
van de wijk Rigessel de wandeling voort te zetten. In de Kerkebroekstraat aan de taverne slaan we 
links af tot in de ambachtelijke zone ' 'Wingepark'. We volgen rechts de hoofdweg en voorbij de 
tweede zijstraat volgen we rechts een voetpad tot aan de Aarschotsesteenweg. Voor ons zie we het 
Montfortcollege gebouwd op de plaats van de vroegere abdij Vrouwenpark. Vrouwenpark was een 
abdij van Cisterciënzerinnen, opgericht begin 13e eeuw, in een dicht bebost jachtgebied. Tijdens de 
Franse overheersing werd de abdij volledig opgeheven en kwam het goed in handen van de familie 
Moerinckx, die de abdij liet slopen. Talrijke resten bleven evenwel nog bewaard. Ook werden stukken 
van de ijzerzandstenen bouwelementen opnieuw gebruikt, onder meer voor het romantisch prieeltje 
dat we links aan de oprijlaan van het domein zien pronken. We steken de Aarschotsesteenweg schuin 
rechts over tot in de Abdijlaan. Een romantisch mooie dreef, gevormd door eeuwenoude lindebomen 
brengt ons tot aan de spoorweg en de splitsing van daarstraks. Over de Wingebrug volgen we even 
links de Drielindenstraat. Onmiddellijk daarna slaan we rechts de Catharinalaan in die ons tot in de 
Torenstraat leidt. We stappen rechtdoor de Terheidelaan in tot aan de Toren Ter Heide.  

Deze indrukwekkende 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. De toren telt 
zes verdiepingen, onderling verbonden door een wenteltrap. De kelderverdieping en het 
toegangsniveau zijn overwelfd met een tongewelf. De toren is opgetrokken in baksteen op een 
witstenen basis, die rechtstreeks in het water staat. De constructie werd verfraaid met zandstenen 
muurkettingen en speklagen in zand- en ijzersteen. We blijven even rechtdoor de hofgracht volgen. 
Het eerste paadje rechts brengt ons vervolgens weer tot aan de plas van Rotselaar, het vertrekpunt 
van de wandeling.  

WANDELTIPS BIJ DE "WANDELING NAAR HET WIJNDORP".  

Gevarieerde wandeling in de Wingevallei naar het mooie dorpje Wezemaal dat van oudsher bekend 
was als wijndorp.. Door de aanleg van enkele wijngaarden en het inrichten van een wijnkelder in het 
oud-gemeentehuis, staat dit Hagelands dorp terug in de belangstelling.  

Wandelen met kinderwagen kan in de bosjes in de omgeving van de Bosweg enige hinder geven. Hier 
kan het ook drassig zijn.  

In Wezemaal- dorp ben je halverwege de wandeling en kan je even verpozen in een plaatselijk café of 
taverne. Op de terugweg en in de omgeving van de plas liggen 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.  

Voor een wandeling op de Wijngaardberg en een bezoek aan een wijngaard of wijnkelder raadpleeg je 
best de wandelfolder over de Wijngaardberg  

•  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.  

  

 


