BETER BUITENWANDELING TILDONK
Langs het kanaal en platteland op verkenning in Tildonk
Routegegevens
lengte:

Start

7,32 km

Parcours: volledig verhard, autoluw. Niet geschikt
voor rolstoelen, wel voor buggy’s
Troeven: * rustig door de velden
* bezoek het belevingscentrum ‘14 – ’18
in de Engelenburcht
* prachtig platteland in al zijn glorie
Start:

Start

Parking aan de kerk
(Pastoor Lambertzdreef),
indien
volzet,
parking aan de Kouterstraat
(ligt ook op de route)

Parking: voldoende parking op het kerkplein of aan
de Kouterstraat. gratis parkeren!
Samen met jou, als wandelaar, gebruiken landbouwers ook de
plattelandswegen. Ze zijn aan het werk en passeren met
tractoren en machines om hun teelten te bewerken en te
verzorgen. We vragen om een wederzijds respect en tijdig aan
de kant te gaan om hen te laten passeren. Een vriendelijk
gebaar erbij betekent veel voor de bestuurder en maakt een
wereld van verschil. Geniet van je wandeling!

Signalisatie: * via smartphone met QR-code
* routebeschrijving op deze fiche
* tot 21 april: pijlen LG

Met dank aan
Landelijke Gilde TILDONK

Routebeschrijving
Vertrek aan de kerk in Tildonk. Maak een ommetje rond de kerk. Je komt er het standbeeld van ‘t Pastoorke tegen. Neem vervolgens de
uitgang aan de Pastoor Lambertzdreef en ga naar links. Wandel de straat uit richting de Kruineikestraat en steek deze over. Je komt zo
aan het infobord van het landbouwleerpad. Wandel naar rechts, richting de Engelenburcht, en wandel deze voorbij. Je neemt de eerste
straat links, de Kouterstraat. Hier is een grote parking en een tweede optie om de wandeling te starten. Volg de Kouterstraat verder,
richting het kanaal Leuven-Mechelen. Eens je aan het kanaal komt, ga je rechts en blijf je het kanaal volgen (Zuiddijk). Je blijft dit volgen
tot net voorbij het Sas van Tildonk. Hier ga je rechts in voetweg nr. 33 Sasweg. Blijf dit paadje volgen tot de Terbankstraat. Neem hier
links en blijf de Terbankstraat links volgen gedurende ongeveer 1 km. Volg de bocht naar rechts (je komt nu voorbij landbouwbedrijf Gille
NV) tot je op de Lipsestraat komt. Steek deze over en ga kort naar links, richting Herent. Je neemt de eerste straat rechts, de Grensstraat.
Blijf deze straat rechtdoor volgen (neem dus niet de bocht naar rechts, maar blijf rechtdoor gaan op de betonstrook). Blijf nu voor lange
tijd de Grensstraat volgen, later volg je de Ketelstraat tot je aan de Mortelstraat komt. Steek deze schuin over en ga verder via de
kerkweg (voetweg 34, een smal paadje). Blijf deze volgen tot de Zevende Liniestraat. Ga naar links tot je in de Woeringstraat komt, steek
deze over en vervolg je weg via de Postweg. Neem de eerste rechts, de Bukenstraat en neem nadien links de Dorpsstraat tot je opnieuw
aan je vertrekpunt bent gekomen.

Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten en stuur deze digitaal door naar team.abl@landelijkegilden.be. Elke
maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten.
Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina. Indien je dit niet wil, gelieve dit expliciet te vermelden.
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1. De Engelenburcht
De Engelenburcht is een prachtig Ursulinenklooster in Tildonk,
centraal gelegen tussen Leuven en Mechelen. Het klooster zelf is
in 2006 verlaten door de zusters en wordt momenteel gebruikt als
locatie voor FERM, het Sint-Angela-instituut, een brasserie en
Engelenburcht met Belevingscentrum 14-18 (gesloten op
maandag). De tentoonstelling rond WO I is nog steeds te bezoeken
(vooraf reserveren is momenteel verplicht) en dit centrum kan
zeker heel wat bezoekers een unieke beleving bieden (= een
initiatief van de Provincie Vl.-Brabant en Ferm). Tijdens WO II was
het klooster een tijdlang hospitaal en hoofdkwartier van de Duitse
bezetter. De gerestaureerde “art-nouveau”-zaal wordt alleen bij
bijzondere gelegenheden opengesteld, maar is wel al vele malen
het decor geweest van films o.a.” in Vlaamse velden”.
Het park van het klooster is momenteel wegens werken niet te
bezoeken. Achteraan in de tuin is er ook de “Nieuwe Kloostertuin”,
een eigentijdse invulling van een groep actieve tuinliefhebbers, die
milieubewust aan de slag willen gaan. Zij gebruiken vooral de
“permacultuur-methode”. Zij delen de opbrengst van de tuin
onder elkaar.(momenteel niet toegankelijk).
2. Kanaal Leuven – Mechelen
Je wandelt nu langs het kanaal Leuven – Mechelen. Dit is een
onderdeel van de F8. De fietssnelweg die fietsers op een snelle en
veilige manier van Leuven naar Mechelen en terug brengt.
Aan de overzijde van het kanaal staan de bedrijven van
“Stageco”groep. De podiumbouwer, licht en geluidinstallaties van
veel festivals en evenementen oa. Rock Werchter. Andere jaren is
het er nu één en al bedrijvigheid, helaas is er dit jaar minder leven
te bespeuren.
3. Sas van Tildonk en Café Maritime
Het Sas van Tildonk werd gebouwd rond 1750. In 1763 werd het
sashuis ‘Café Maritime’ gedoopt. Het was toen al een caférestaurant! Zodra de horeca de deuren weer mag openen, is dit de
ideale gelegenheid om even uit te rusten en te genieten op het
mooie terras.
4. Bunker
Deze bunker was een onderdeel van de KW-linie die net voor de
Tweede Wereldoorlog werd opgetrokken. Deze verdedigingslinie
liep dwars door België, van Koningshooikt tot Waver (vandaar de
naam KW- linie). De linie moest ons land beschermen tegen een
Duitse inval.
5. ‘Poëtisch hoekje’
Wat verderop kom je bij een ‘poëtisch’ hoekje. Je kan er kort
stilstaan bij de teksten of het weer voorspellen aan de hand van de
‘puur natuur weerbarometer’.
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Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen te ontdekken?
Bezoek onze website https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten
of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’
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