Wandel- looplus rond Laakdal
Het parcours
Via de wandelknooppunten van het gebied de Merode stippelden we
een parcours van ongeveer 42,8 km uit. Daarmee loop of wandel je
dus zeker een marathon. Het beschrijft een volledige lus rond
Laakdal. Je kan het in één of in meerdere tijden lopen/wandelen.
Het wandelknooppuntnetwerk laat ook altijd toe om eventueel terug
naar een startpunt te lopen. Zie
https://www.wandelknooppunt.be/routeplanner?kaart=de-merode.
De gebruikte wandelknooppunten hebben een bordeaux kleur. (Verwar niet met de routes voor paarden
en paardenspannen met gelijkaardige kleur maar telkens met een paard op het bordje).
Mogen wij met aandrang vragen:
-respecteer te meest recente coronaveiligheidsmaatregelen
-respecteer de natuur (afval, blijf op de paden, maatregelen bij uitzonderlijke droogte)
Deze tocht volgt ruwweg de grenzen van Laakdal maar je steekt ook wel eens de grens over en komt zo
in drie provincies: Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. De vele natuurgebieden waar je door komt,
behoren allemaal tot het grote gebied prinsheerlijk landschap de Merode dat beheerd wordt door de
provincies in samenwerking met de gemeenten, het Agentschap voor Natuur en Bos, Stichting Kempens
Landschap en Natuurpunt.
Beschrijving van de belangrijkste punten
Je kan op gelijk welk knooppunt vertrekken. Gemakkelijk te bereiken zijn:
- 279 Afspanning den Eik
- 336 St Bavokapel
- 363 sportterreinen De Vloed
We starten de beschrijving aan de St Bavo-Kapel in de Trichelhoek (St Bavostraat) in Eindhout, gelegen
nabij knooppunt 336. De eerste vermelding dateert uit 1503 maar de oorsprong ervan is vele eeuwen
vroeger te situeren. Het is best mogelijk dat in de Trichelhoek de eerste woonkern van Eindhout was
gelegen: er lag daar vruchtbare grond en er was drinkbaar water. De Sint-Bavokapel was er de eerste
bidplaats. In de 17de eeuw kende de bedevaarten naar de H. Bavo in de Trichelhoek een hoogtepunt,
voornamelijk om genezing af te smeken tegen kinkhoest.
We vertrekken richting 327. Tussen 327 en 44 loop je door een van onze mooiste natuurgebieden:
Trichelbroek. Het bevindt zich op de grens van de deelgemeenten Eindhout en Varendonk. Je vindt er
aan een oude uitgestrekte turfput een mooie vogelkijkhut; sinds kort is de visarend een regelmatige
gast.

Tussen 324 en 162 loop je door het Varenbroek. Hier loop je af en toe in de buurgemeente Herselt.
Tussen 165 en 150 loop je door het donkerste bos van onze gemeente, zelfs in de zomer is het er fris:
Helschot. Willem Elsschot (1882-1960) pseudoniem van Alphonsus Josephus de Ridder, schrijver van
onder meer Kaas en Lijmen, koos zijn schrijversnaam naar dit gebied. In het begin van de twintigste
eeuw ging hij regelmatig op bezoek zijn nicht in Blauberg. Hij maakte dan graag een wandeling naar het
nabijgelegen “Helschot”. De schrijver vernoemde zich naar het bos waar hij graag vertoefde. Het
“Helschot” inspireerde hem bij het schrijven van zijn boeken.
Vanaf punt 251 kom je stilaan in het gebied van Averbode Bos & Heide, dat zich onderscheidt van de
vorige gebieden door een droger, zanderig karakter met enkele vennen. Het knooppunt 81 ligt langs een
hersteld ven. Het werd vroeger gebruikt voor viskweek.
Op punt 279 bevindt zich Afspanning Den Eik, in deelgemeente Veerle-Heide op de grens met Averbode,
in de schaduw van de abdij. Het is één van de toegangspoorten tot het merodegebied en dus ook een
interessante vertrekplaats. Afspanning den Eik bevindt zich in een oude hoeve; naast een brasserie zijn
er vergaderzalen, een toeristisch informatiepunt, een klompenmuseum en klompenpad. Het
klompenmuseum is een eerbetoon aan de vele klompenmakers die in de 19de en de 20ste eeuw (tot de
jaren 40) Laakdal en omstreken van schoeisel voorzagen.
Hier draai je links af en na een tijdje krijg je een prachtig zicht op de Abdij van Averbode. Deze
Norbertijnenabdij werd in 1134 gesticht op initiatief van Arnold II, graaf van Loon. De huidige kerk
dateert van de 17de eeuw.
Tussen de punten 279 en 69 doorkruis je een prachtig stuk van Averbode Bos & Heide op de grens
tussen Laakdal (deelgemeente Veerle) en Tessenderlo. Verderop na 69 loopt de route op de grens van
het gekende natuurgebied Gerhagen (Tessenderlo).
Ter hoogte van 224 passeer je een vijver die ontstaan is uit turfwinning en waar vroeger veel gevist en
geschaatst werd.
Op punt 191 heb je een prachtig zicht op de majestueuze St Gertrudiskerk. (deelgemeente Groot-Vorst).
De kerk werd gebouwd aan de "Gertrudisput", volgens niet bewezen overlevering een Romeinse put met
geneeskundig water. Reeds in de 11de eeuw wordt dit Gertrudisheiligdom vermeld; vanaf de
middeleeuwen is het een belangrijk bedevaartsoord met grote bloei in de 17de eeuw. Het putwater
werd gebruikt tegen ratten en muizen. De toren dateert van circa 1520 en werd gebouwd met veel
ijzerzandsteen uit de streek en je bemerkt de dunne speklagen van witte zandsteen
Tussen 191 en 372 volg je steeds de vallei van de Grote Laak, die zijn naam gaf aan de gemeente. De
Grote Laak ligt voortdurend rechts van je. Op punt 363 passeer je de gemeentelijke sportterreinen (ook
een mogelijk vertrekpunt).
Iets voorbij 372 passeer je Kasteel Meerlaer. Vroeger bekend als kasteel Schollaert. Het werd einde 18de
eeuw gebouwd als landhuis door politicus Frans Schollaert, ondermeer voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en stichter van de Boerenbond. Het kasteel bevat een zeer mooie huiskapel.
Later in bezit van zijn zus Louise Schollaert, echtgenote van Joris Helleputte (minister rond de
eeuwwisseling). In de tweede helft van de 20ste eeuw door Karel Cruysberghs ingericht tot restaurant
met omliggende tuin en camping.

Kort na het Kasteel passeer je het Kapelleken van Schollaert, de kapel vormt een
herinneringsmonument voor Désiré Van den Schrieck, eigenaar van de hoeve Van Gemp, waar later het
kasteel werd gebouwd.
Door een stuk landbouwgebied bereik je punt 364 en loop je even door de bebouwde kom van
deelgemeente Vorst-Meerlaer, ook Klein-Vorst genoemd. Al snel kom je weer in de volle natuur: het
broek, wat ‘drassig land’ betekent. Van 360 tot 174 loop je achtereenvolgens door de Swinnebroeken en
Ossebroeken.
Daarna loop je via het gebied Achter de Bergen naar het punt 48. Het is daar duidelijk droger en je loopt
dan ook op Eindhout berg, je hebt daar het hoogste punt van Laakdal bereikt (37 m boven zeespiegel).
Daarna daal je terug naar de Ossebroeken en passeer je De Ossestal Hoeve aan punt 214 (uit het oog
onttrokken). De geschiedenis gaat terug tot einde 13de eeuw wanneer de abdij van Tongerlo daar een
hoeve bouwt. Eeuwen lang lagen de abdijen van Averbode en Tongerlo in ruzie over de heffing van
tienden (belastingen).
Je loopt nu het laatste gedeelte broek (Kraaiwinkel) uit en bereikt terug de St Bavokapel aan punt 336.
Hier lijstje te volgen knooppunten

