
rlet Hageland - de wijngaarden l1ouwfrilvT (BRá'B/-| ry
rn Houwasrt maak je kennis meí ulle kenmerken van het Hageland. Diestiasnheavels

uisselen af met natte heekdulen. Niet alleen de fruitteelt, mssr ook de wiinbouw floreert er

ry de zacite hellingen. Met het Walenbos beschikt de streek over een mooi natuurgebied.

I. Van het oude gemeentehuis stap je naar de kerk van Houwaart. Ervoor volg je links een

uegel langs de Ëerkhofrnuur. Aai het nieuwe kerkhof buig je linl<s af tussen de velden.
q.a*n het gÉmeentehuis staat Den Hagelander. Het bronzen beeld stelt een jongeman voor die
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wijnstok aanleunt. In de eÀe hand houdt hij een druiventros en in de andere een glas

wijn. Oe Sini-Denijskerk heeft een romaanse toren uit lokale Diestiaanijzerzandsteen.

2. Aan de Sint-Jozefskapet neem je de aardeweg rechts. Aan het volgende kruispunt van

tardewegen sla je scherp linlrs in.
Aan de Ëapel, oigedragón aan de patroon van Belgenland, geniet je van het mooi zicht over

Houwaart. In de holle weg wandel je op de typische Hagelandse donkerrode ijzerzandsteen. Je

passeert de eerste wijngaarden die op de zuidhelling in de zon liggen te blakeren.

3. Aan het oriëntatiebord volg je de asfottweg naar rechts. Na 850 m sla je linl<s de

Bergweideweg in. Aan de viersprong bij Nieuwrode vervolgie naar rechts'

Voorbij de oriëntatietafel op de Houwaartseberg passeer je velden met rode bessen, een

picknicktafel en zelfs een opgeknapt Hagelands hoevetje. In de Bergweideweg bedekken

toomgaarden de noordflank van dê Houwaartseberg. Hier is het te koud voor wijnranken.

4. Aan de bushalte kies je de asfalfweg links. Na 850 m neem je haaks rechts een smalle

bosweg. In de afdaling zoek je bii de aanduiding Danouise een uitzichtpunt op'

Voorbïj de bushalte liggen de geboortebossen en een verwaarloosde wijngaard' Het

infoboidje bij de wijngaard tórt ie dat in de streek reeds rond 1200 wijngaarden aanwezig

waren. Na een hoogtefunt in de 14de eeuw verdwenen ze. Pas rond 1970 werd de draad

opnieuw opgenomen.

5. In de Haldertstraat ga je t 50 m naar linlrs voor je rechts de Sluiweg inslaat. Steeds

rechtdoor aanhoudeníei rechtt aan de enige T-sprong (Boterstraat) bereikje de kerkvan

Tielt. Je gaat rechts langs huisnummer 4l naar een grasweg'

In de Slu]weg steek je dé Brede Motte over. Weldra doemt de heuvel - den Berg - met de

Onze-Lieve-Vrouwkerk van Tielt op. Laat niet na de trappen naar de kerk te nemen en er rond

het gebouw te wandelen voor de prachtige uitzichten.

6. Op het einde volg je de betonweg naqr rechts. Aan huisnummer 49 sla je linl<s in. Bij een

infoibord loop je at"íp aarde. Aan àe T-sprong in het bos kies je rechts. Verder leidt een

tcnuppelpadie het bos uit en over de Brede Motte'
Het Walenbos is een moerassig natuurgebied gevoed door het ijzerhoudende bronwater op de

Roeselberg en de Alsberg. Daaidoor is èen uniek geheel van elzenbroekbossen, gemengde

eikenhnssen en natte sraslanden waar de iisvogel zich thuis voelt'


