
De Brabantse kouters

Praktische gegevens

LENGTE: 20 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 23 (1:50.000)
VERTREKPUNT: Aan de kerk van Brussegem, deelgemeente van Merchtem

De Brabantse Kouters situeren zich vlakbij Brussel, in het noordwestelijke deel van de Groene Gordel. De wandeling loopt
grotendeels op het grondgebied van Merchtem, het zuidoostelijke deel van de tocht maakt deel uit van Meise.
De invloed van de stad is uiteraard voelbaar: de vliegtuigen, het autoverkeer, de vele pylonen in het landschap. Toch bieden
deze kouters nog veel ruimte om te bewegen. Je loopt in een glooiend landschap van velden en weiden.
De dorpskern van Oppem, met het Sint-Stefanuskerkje en de imposante pastorie, is een plaatje uit een prentenboek. Voorbij
Oppem, op 70 meter boven de zeespiegel, heb je de hoofdstad letterlijk aan je voeten liggen.
In het laatste kwart van de wandeling kom je langs drie kastelen: het Hagenkasteel, het kasteel van Ossel en het kasteel
Wolvendaal. Indrukwekkend is de hoeve Groot-Amelgem. Deze hoeve ontstond reeds rond het jaar 350. Gans het gehucht
Amelgem werd in 2003 door de overheid beschermd. In Avelgem zien we ook, vanop veilige afstand, de Duivelschuur. De
plaatselijke pachtboer had zijn ziel beloofd, als de duivel voor het kraaien van de haan een schuur zou bouwen. Toen de
schuur bijna af was, liet de vrouw van de boer de haan vroegtijdig kraaien en de duivel moest afdruipen. Er bevindt zich
trouwens nog altijd een gat in de muur dat zich niet laat dichtmetselen: de stenen vallen er na een tijdje steeds weer uit.
We vertrekken in Brussegem, deelgemeente van Merchtem. Op het einde van de wandeling passeer je hoeve ’t Molenhof
waar je ambachtelijk hoeveijs kan kopen.
De suggestie van deze tocht is van Berten Van Herp.

Beschrijving

Je begint  de wandeling met de rug naar  de kerk en  je stapt Brussegemplein  af. Op het T-kruispunt sla je rechtsaf, de
Dorpstraat in. Steek de Nieuwelaan over en sla direct achter het eerste huis, een apotheek, rechts de betonbaan in. Boven
verdwijnt het beton en draait de weg naar links. Verderop draai je mee naar rechts en je loopt op een grasweg langs een
boomgaard. Je blijft deze weg volgen en je komt op een betonbaan, de Linthoutweg, bij een alleenstaand huis. Hier ga je niet
de Eeckhoutweg op maar  je slaat rechtsaf in  een brede kiezelweg. Een zijpad rechts neem je niet  en je blijft  de brede
kiezelweg volgen. De weg wordt hol en met twee betonsporen verhard. Je komt uit op een zessprong en je neemt de tweede
weg links, weer een tweesporenweg. Waar het beton stopt, sla je rechtsaf in een grasweg. Deze weg komt naast een schuur
uit op de Linthoutstraat. Linksaf op deze straat.
Je laat een zijstraat rechts liggen en wat verder neem je links de Driesenweg. Bij een beek laat je een veldweg rechts liggen
en wat verder, bij het laatste huis, verdwijnt het beton. Je vervolgt over een veldweg. De weg loopt even door een bosje en
je volgt de weg nog 700 meter verder. Je komt uit op een betonstraatje. Je gaat dit straatje niet op maar je neemt rechts een
graspad dat langs de rand van een akker loopt. Let op, er zijn hier twee wegen, maar jij moet de rechtse van de twee nemen
en niet de weg die onder een electriciteitsleiding loopt. Op de T ga je rechtsomhoog, door een stukje holle weg, daarna draait
het pad naar links en kom je op asfalt terecht. Tweehonderd meter verder sla je rechtsaf in een kiezelweg. De weg wordt een
aardeweg en je volgt deze weg lange tijd tot op een splitsing. Rechts is er een pad tussen afsluitingen maar jij draait linksaf
met  de  brede  weg.  Neem  iets  verder  het  bijna  onzichtbare  pad  naar  rechts,  langs  de  betonnen  afsluiting  van  een
paardenweide. Je steekt een betonbaantje over en je neemt tussen het huisje en het bos een stijgend pad. Iets verder op een
splitsing sla je rechtsaf in het smalste graspad tussen twee afsluitingen en op een volgend kruispuntje linksaf, een asfaltpad.
Op een asfaltstraatje ga je rechtdoor, in de richting van een grote weg.
Steek de drukke weg over en neem het graspad links van het grijze huis met nummer 213. Ga links langs een betonnen kot,
en blijf langs de rand van de akker lopen. Op het einde van de akker wordt het aardepad een grasweg. Op het kruispunt
steek je over en neem je de privéweg rechtdoor. Je blijft rechtdoor gaan en je trekt je niets aan van de borden. Na een klein
bosje aan de rechterkant sla je rechtsaf een pad in, langs de bosrand. De weg wordt een grasweg die tussen weiden en akkers
loopt.  Je  komt  uit  op een  asfaltweg bij  een  sympathieke  oude  wandelwegwijzer.  Rechtsaf  over  het  asfalt.  Voorbij  een
boerderij verdwijnt het asfalt en loop je verder over een spoor tussen de velden. Het pad loopt een eindje langs de bosrand.
Op het einde van het pad sla je linksaf een private eikendreef in. Bij de toegangspoort van de Hunsberghoeve sla je rechts
een veldweg in. Je volgt deze weg over een kleine halve kilometer, onderweg laat je een weg rechts liggen. Bij een kapel ga
je rechtdoor over beton.
Bij een volgende kapel ga je rechtdoor een grasweg in die je naar een gevaarlijke en drukke straat brengt. Je steekt de straat
voorzichtig over en gaat de geasfalteerde Predikstoelstraat in. Na een bocht naar rechts en een bocht naar links loop je langs
een boerderij. Op een kruispunt net voorbij de boerderij ga je rechtdoor een grasweg op. De weg wordt een mooie rechtlijnige
veldweg. Na een passage door bos kom je uit tussen de huizen en bij een kasseiweg. Recht voor je een braakliggend terrein.
Aan de overkant van dit terrein ligt een veldweg die je naar rechts moet opgaan. Misschien kan je het braakliggend terrein
gewoon oversteken, anders volg je de kasseiweg even naar links en na honderd meter scherp naar rechts, een brede weg op
tussen enkele huizen. Bij een splitsing volg je de veldweg mee naar links. Na 300 meter moet je linksaf slaan en vanaf hier
ga je over een afstand van meer dan een kilometer rechtdoor.
Als  je  het  grondgebied van  Meise  binnenloopt,  deze  plaats kan  je  onmogelijk  missen,  ga  je  rechtdoor  over  een  brede
grasdreef. Bij de Polderhoeve ga je naar rechts een asfaltwegje op. Na de oversteek van een beek laat je de Groene Weg
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links liggen en je volgt een hol en stijgend asfaltwegje naar rechts. Deze Oude Oppemstraat brengt je in de Oppemstraat. Via
deze brede betonweg daal  je rechts af naar een driehoekig pleintje met een café. Hier  steek je de weg over en je gaat
rechtdoor de gekasseide Oppemkerkstraat op, langs het kerkje van Oppem. Steek de Pastorieweg-Processiestraat over en
volg de Oppemkerkstraat verder. Je stijgt verder en laat de Oppembergstraat rechts en een grasweg links liggen. Op een
splitsing wijk je even uit naar links en je volgt dan verder de Oppemkerkstraat. Bij de laatste huizen kan je rechtdoor gaan in
een smal pad tussen afsluitingen. Je komt uit bij een asfaltwegje. Recht voor je ligt de hoofdstad, als je even de grasweg
rechtdoor volgt, krijg je een mooi uitzicht. De wandeling slaat echter op het asfaltwegje rechtsaf en volgt nu een kasseiweg.
Bij een driehoekig pleintje laat je een zijweg rechts liggen en je volgt de Heirbaan nog even rechtdoor. Nog voor een oude
grote betonnen electriciteitscabine moet je linksaf slaan in een aardeweg die over de akkers loopt. Bij het einde van de
akkers ga je rechtdoor in een pad tussen weiden. Het pad loopt even door een bosje en wordt dan een grasweg tussen
glooiende paardenweiden.
Je komt uit op een asfaltwegje. Links zie je de Duivelschuur, dus je slaat snel rechtsaf, langs een enorme witte hoeve. Blijf
rechts van de hoeve en ga de lange rechtlijnige veldweg op. Na een kilometer kom je langs het Hagenkasteel en wordt de
wegbedekking asfalt. In een bocht naar links verlaat je het asfaltwegje en je gaat rechtdoor, een graspad tussen afsluitingen
en pluimvee. Dit pad komt uit bij een huis met nummer 1. Ga hier rechtsaf. Je loopt langs het domein van het kasteel van
Ossel en je klimt met het graspad in de richting van een zendmast. Eenmaal boven sla je naar rechts het bredere grindpad
op, tot op een betonbaan. Op de betonbaan ga je even naar rechts en bij het einde van het bos aan de linkerkant verlaat je
de betonbaan: je slaat hier linksaf in een aardeweg langs de bosrand. Voorbij het bos loopt de aardeweg verder over akkers.
Ter hoogte van een geïsoleerde boom hou je links aan en je volgt nu een smal pad tussen akkers. Het pad draait naar rechts,
dwars over een akker, en loopt even tussen struiken. Verderop wordt het pad een bredere grasweg. Op een kruispunt bij een
wilg sla je linksaf in een pad tussen akkers. Op een kruispunt bij de bosrand ga je rechtdoor in een oude kasseiweg die daalt
in het bos. Beneden loop je langs het toegangshek van kasteel Wolvendaal en je volgt een grasweg tussen het kasteeldomein
en weiden. Bij  een volgend hek van het kasteeldomein laat je een privé-weg en Wolvendaal  links liggen en je vervolgt
rechtdoor over asfalt. Op het einde van Wolvendaal even naar rechts en onmiddellijk weer naar links, een asfaltwegje in de
richting van een boerderij. Op de splitsing hou je links aan. Wanneer het asfalt stopt, loop je verder over een grasweg. Deze
mooie weg eindigt op de Romeinsebaan die je naar rechts volgt. Je komt langs ’t Molenhof. Op een kruispunt ga je naar
rechts, de Brussegemkerkstraat in. Bij nummer 21 aan de rechterkant vind je links van de weg een kasseipad dat je naar de
kerk brengt.
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