
Wandeling in Vochtig Haspengouw

Praktische gegevens

LENGTE: 15 km

TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 33 (1:50.000)

VERTREKPUNT: Aan de kerk van Jesseren, deelgemeente van Borgloon in

de provincie Limburg. Achter de kerk is er een ruime parkeerplaats.

Het heuvelland van Vochtig Haspengouw ligt in het overgangsgebied van laag naar midden België. De zandlagen liggen er op

waterdichte kleilagen zodat er vele bronnen gevormd worden. De boomgaarden kleuren de streek: bloesems in het voorjaar

en vruchten op het einde van de zomer. Ook enkele van de meest noordelijk gelegen wijngaarden van Europa bevinden zich

in de streek.

Het  gebied  tussen  Gors,  Zammelen  en  Jesseren  is  een  groene  schatkamer  van  natuur.  Natte  natuur  met  poelen  en

orchideeënweiden  wisselen  met  prachtige  hellingbossen  en  fruitgaarden.  De  wandeling  loopt  langs  verschillende

natuurgebieden. In het natuurgebied Herkwinning, in de vallei van de Mombeek, is de das de belangrijkste bewoner. Zelden

zal je dit schuw dier overdag ontmoeten. In het gehucht Zammelen heerst absolute rust en het natuurgebied van Zammelen

heeft de Mombeek zich diep in het leeplateau ingesneden en kronkelt op natuurlijke wijze door het landschap. We lopen ook

door het natuurgebied Sint-Annavallei over lijn 23. Deze spoorlijn werd in 1879 geopend om voor de afvoer van appelen en

peren te zorgen. Na de tweede wereldoorlog, met de opkomst van het vrachtvervoer, werd de lijn gesloten en al meer dan

dertig jaar is de spoorlijn ontmanteld. Tegenwoordig doet de lijn dienst als fietspad, maar op deze wandeling loop je nog over

een onverhard stukje van de lijn.

Vele veldwegen op deze wandeling liggen er dikwijls zeer modderig en glibberig bij. In de natuurgebieden volg je enkele

plankenweggetjes, kom je enkele trappen tegen en moet je door voetgangerssluizen. Een keer moet je een begroeid talud

afdalen, steil naar beneden en zonder pad.

Beschrijving

Aan de kerk daal je even de straat af en je slaat snel rechtsaf in de Kreelovenstraat. Laat de Pastoorstraat rechts liggen en

volg de straat verder. Na in totaal een halve kilometer op de Kreelovenstraat, in een bocht naar links, sla je af in de tweede

van twee veldwegen rechts, nl. tussen de huizen met nummers 105 en 107. In het veld neem je al snel de holle weg rechts.

Na ongeveer 250 meter in deze holle weg moet een houten trap rechts nemen. Je komt boven op een nieuw aangelegde

picknickplaats. Hier volg je een nieuw aangelegd pad tot je op de brede veldweg komt. Je neemt deze brede veldweg naar

links tot je op een kruispunt van wegen komt. Hier volg je de brede veldweg niet verder en sla je ook niet scherp linksaf maar

je neemt de weg die er tussen in ligt, licht stijgend over het veld. Boven loopt deze weg tussen fruitgaarden verder.

Op het einde van de weg sla je scherp linksaf in een weg die zacht dalend langs de rand van een fruitgaard loopt. Verder

moet je langs de rechterrand van een akker verderlopen. Je duikt een hol pad in en je stapt verder rechtdoor. Je komt uit net

voor de N79 en je slaat linksaf, bij een huis, een brede weg die naar het bos toeloopt. Bij een kruispunt in het bos sla je

rechtsaf. De weg komt langs de rand van het bos te lopen. Deze bosrand volg je over een afstand van bijna twee kilometer.

Op het enige kruispunt dat je onderweg tegenkomt moet je rechtdoor. De veldweg ligt er soms zeer modderig bij. Je komt uit

de Ketelstraat en op de Jesserenstraat sla je rechtsaf. Deze weg volg je enkele honderden meters.

Bij een eenzaam huis, in een bocht naar rechts van de betonweg, sla je linksaf in een veldweg. Al snel sta je op een brug

over het fietspad over de oude spoorlijn 23. Hier moet je het fietspad naar rechts volgen maar dat betekent dat je beneden

moet zien te geraken. Je vindt wel een manier…

Na een kleine 400 meter over het geasfalteerde fietspad kom je bij een uitzichtpunt over een dassengebied. Sla hier linksaf

in een betonpad. Je loopt langs een mooie vijver. Bij de toegangspoort tot een verblindend eigendom steek je de Mombeek

over en je slaat onmiddellijk rechtsaf, langs een zitbank. Via een voetgangerssluis kom je in een hol en stijgend plankenpad.

Je bemerkt hier de rode driehoekjes van de Zammelse landschapswandeling en je zal  deze bewegwijzering volgen tot in

Zammelen. Boven verlaat je weer het holle pad door een sluis en je stapt nog even rechtdoor tussen fruitgaarden. Op een

brede kiezelweg sla je linksaf, tussen de fruitgaarden. Bij een huis met nummer 17 ga je rechtsaf in een volgende kiezelweg.

Deze brengt je op rijweg. Rechtsaf over de Jesserseweg.

Iets meer dan tweehonderd meter verder verlaat je de rijweg en je kiest linksaf een kiezelweg. Je loopt rechtdoor langs de

rand van een bosje. Verder draait de weg naar rechts, langs de bosrand. Al snel ga je links door een volgende sluis en je loopt

het dassengebied Cool Veld in. Bij een akker links en wat verder weer rechts. Verder op het pad brengen enkele trapjes je bij

een picknickplaats. Verder rechtdoor. Je krijgt links mooie uitzichten. Bij een dwarsweg rechtsaf stijgen. Met een kiezelweg

stijg je verder, langs grote stallen. Je komt op een asfaltweg en volgt deze weg naar links maar al snel, bij het eerste huis,

sla je rechtsaf in een dalende kiezelweg. Bij de ingang van een weide sla je rechtsaf in een smal pad tussen afsluitingen. Dit

mooie pad brengt je bij de kerk van Zammelen.

Je blijft links van de kerk en je daalt over de betonweg door het rustige gehucht. Waar de St.-Amandusstraat eindigt ga je

verder  rechtdoor.  Het  pad  draait  naar  links  en  met  trapjes  daal  je  af.  Een  zijpad  links  neem je  niet,  je  gaat  twee

voetgangerssluizen door. Een vlonderpad loodst je door het natuurgebied van Zammelen. Links van je loopt de Mombeek door

nat  gebied. Bij  een splitsing van vlonderpaden hou  je  links aan. Kijk  uit  naar  een brug over  de  Mombeek  en  via  een

voetgangerspoortje bereik je de andere oever. Over de beek rechts, even langs een weide en bij een enorme akker linksaf,

langs de rand van de akker.

Je volgt deze weg 700 meter lang. Onderweg is er een zijpad links maar je gaat dus rechtdoor. Bij het einde van de veldweg

steek je een asfaltwegje over en je gaat rechtdoor in een volgende veldweg. Deze brengt je weer bij de oude spoorlijn 23.

Een verdwenen  brug is er  de  gelukkige  oorzaak van  dat  de  spoorlijn  hier  niet  als fietspad ingericht  werd. Na de brug

onmiddellijk rechtsaf en weer rechts, de oude spoorweg op. De spoorlijn is hier een zalig wandelpad. Iets minder dan 700

meter lang volg je het wandelpad over de spoorlijn. Je kijkt goed uit: net voor de eerste brug die je tegenkomt verlaat je de

spoorlijn. Links kan je naar beneden. Je gaat de brug niet onder maar je volgt de brede kiezelweg tussen de fruitgaarden. Op
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een kruispunt neem je links een klein asfaltwegje. Je komt op de brede rijweg tussen Kerniel en Jesseren. Volg deze rijweg

enkele meters naar rechts en neem dan linksaf een mooie grasweg. Na de oversteek van de St.-Annabeek klim je verder

rechtdoor over een graspad langs een fruitgaard. Bij het einde van de fruitgaard duikt je pad een beekvalleitje in. Je stijgt

door het valleitje. Uit het valleitje stijg je tussen akker en weide verder, langs een jagerstoren. Je komt even verder uit op

een brede veldweg. Rechtsaf over deze weg. De weg wordt verderop moeilijker begaanbaar. Na meer dan een halve kilometer

op deze weg kom je op een kruispunt, net voor een fruitgaard midden in de akkers. Linksaf hier over een volgende modderige

veldweg. Deze weg brengt je weer in Jesseren.
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