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PAARD-  
VRIENDELIJKE 
LOGIES

 FAMILIEUITSTAP

FIETSEN LANGS  
TREKPAARDEN

>  Haal je stalen ros  
van stal

> Kasteel Diepensteyn

VAN STAL!
Het is heerlijk draven door de edele bossen van de Groene 
Gordel en over de heuvels van het Hageland. Je hoeft je 
route maar uit te stippelen op de mooiste ruiternetwerken 
en onderweg worden ruiter en paard in de watten 
gelegd in gastvrije logies. De vrijheid die je overvalt is een 
paardenmiddel tegen stress. 

De innige band met paarden is er altijd geweest in 
Vlaams-Brabant. We zijn heus niet over ons paard getild 
als we zeggen dat vorsten, gravinnen en hertogen al 
eeuwen geleden door onze bossen galoppeerden. Of 
dat de bakermat van het kloeke Brabantse trekpaard het 
Pajotse dorpje Vollezele is. De provincie trekt trouwens de 
paardenkar om deze grote vriendelijke reus te koesteren 
voor de volgende generaties: dankzij onze veulenpremie 
blijft het aantal trekpaarden in Vlaams-Brabant status quo 
terwijl dat aantal elders in het land daalt.

Met de teugels stevig in handen pakken we ook uit met 
nieuwe initiatieven. Het Centrum Agrarische Geschiedenis 
voert op onze vraag een onderzoek dat nodig is om het 
Brabants trekpaard officieel te laten erkennen als levend 
erfgoed. En op de Open Stoeterijendag ontdek je hoe het 
er achter de schermen van de stoeterijen aan toe gaat.

In deze brochure vind je inspiratie genoeg voor de mooiste 
ruiter- of mentochten, leuke gezinsuitstapjes, fietstochten 
of wandelingen. Zoveel te beleven, en daarvoor hoef je 
niet per se op een paard te zitten.

Monique Swinnen
gedeputeerde toerisme,  
voorzitter Toerisme 
Vlaams-Brabant
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KRACHTIGE 
KOLOS
Toen midden 19e eeuw de industriële 
revolutie uitbarstte in West-Europa, wa-
ren er sterke paarden nodig om de zware 
machines en schepen voort te trekken. 
Maar brute kracht was niet genoeg, de 
dieren moesten ook handelbaar zijn, 
met een zacht en vriendelijk karakter. 
Paardenfokker Remi Vanderschueren uit 
het Pajotse dorpje Vollezele kruiste in zijn 
stoeterij drie rassen: de Kolossen uit de 
Mehaignestreek, de Grijzen uit de streek 
van Nijvel en de Dikken uit de Dender-
streek. Een ideale combinatie, zo bleek. 
Het Brabants trekpaard was geboren!

Remi’s hengst Brillant won in 1878 de 
eerste prijs op de wereldtentoonstel-
ling in Parijs. De naam van het Brabants 
trekpaard was meteen gemaakt. Andere 
fokkers wierpen zich op het nieuwe ras 
en de Brabantse trekpaarden groeiden 
uit tot het grootste exportproduct van 
het land. Volgens de verhalen zakten 
Hongaarse koopmannen met zakken vol 
goud af naar het Pajottenland om enkele 
befaamde Brabanders te kopen. 

Al snel volgde de rest van Europa en ook 
de Amerikanen leerden waar Vollezele lag. 
De paardenhandel beleefde haar hoog-
tepunt in het interbellum. Elk jaar ver-
trokken er toen liefst 30.000 trekpaarden 
naar het buitenland. Vanaf de jaren 50 
vervingen landbouwers hun trekpaarden 
meer en meer door tractoren, maar tot 
vandaag koesteren gepassioneerde fokkers 
dit unieke paardenras.

 Brillant won in 1878 
de eerste prijs op de 
wereldtentoonstelling 
in Parijs.   
 

EEN 
PREMIE 
VOOR ELK 
VEULEN

Brillant



LEVEND 
ERFGOED
Het Brabants trekpaard is een 
prachtig stukje Vlaams-Brabants 
erfgoed. En dat wil het provincie- 
bestuur ook officieel maken. 
De provincie gaf het Centrum 
Agrarische Geschiedenis (CAG) 
de opdracht om in 2016-2017 dit 
erfgoed in kaart te brengen, de 
levende technieken te documen-
teren en een erfgoedzorgplan 
op te stellen. Dit onderzoek is de 
basis voor de opmaak van een erken-
ningsdossier. Zo kan het Brabants 
trekpaard worden opgenomen 
in de Inventaris Vlaanderen van 
Immaterieel Erfgoed.

www.immaterieelerfgoed.be
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Paardenfokkers in onze provincie krijgen 
van Toerisme Vlaams-Brabant een pre-
mie van 200 euro per geboren veulen. 
Als het een echt Brabants trekpaard is, 
tenminste. Het dier krijgt dan de fami-
lienaam ‘van Vlaams-Brabant’, wat onze 
provincie nog meer op de kaart zet als 
paardenland. De premie heeft effect: 
terwijl elders in het land het aantal 
trekpaarden daalt, blijft het bestand in 
Vlaams-Brabant status quo. Er komen 

elk jaar trouwens nieuwe fokkers bij. In 
2013 en 2014 waren er dat telkens ze-
ven, in 2015 vijf. Dankzij de premie zet-
ten ook meer mensen de stap naar het 
fokken, in plaats van een trekpaard en-
kel voor recreatie te houden. Maar nog 
belangrijker is dat de fokkers de hengst-
veulens meer en meer opfokken in plaats 
van het dier al snel te verkopen voor de 
slacht. Hierdoor groeit de bloedspreiding 
en dat vermijdt inteelt.

Zo blijft dit fiere dier een 
levend stukje van ons 
erfgoed, gekoesterd voor 
de volgende generaties

Tom Dehaene, gedeputeerde
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TREKPAARD 
VANDAAG
BELEEF DE 
HERISEMMOLEN

De Herisemmolen in Alsemberg is het 
best bewaarde voorbeeld van de ooit 
bloeiende papier- en kartonnijverheid 
in Vlaams-Brabant. Verdwaal in een 
doolhof van gangen, werkplaatsen 
en verdiepingen, van de ene indruk-
wekkende machine naar de andere 
lompentrommel of kooktank. Sluit 
aan bij een workshop papierscheppen 
of laat de Brabantse trekpaarden 
Mina, Anaïs en Magali je in een huif-
kar door de Zennevallei trekken.

Honger? Op de kaart van Brasserie 
De Smidse staan de 
heerlijkste streekpro-
ducten en een uitge-
breide collectie geuze 
en kriek.

www.herisem.be
www.desmidse1655.be



Brillant in brons
Vollezele

Kunstenaar Ron Deblaere vereeuwigde het 
kampioenenpaard Brillant in brons. 

Ode aan de Pjeirefretters
F. Rooseveltlaan - Vilvoorde

Een werk van Koen Van Daele. Het paard   
is een knipoog naar de bijnaam van de  
Vilvoordenaren: de Pjeirefretters. 

Vilvoordse Trots
Grote Markt - Vilvoorde

Een moderne versie van het trekpaard. Een 
werk van Vilvoordenaar Bernard Jacobs. 

Prins, Trots van Brabant
Markt - Lennik

Een werk van de Pajotse kunstenaar Koenraad 
Tinel.

Het logo van Palm
Kasteel Diepensteyn - Londerzeel

Rik Poot ontwierp op vraag van Brouwerij 
Palm deze bronzen versie.

Boerenpaard
Heldenplein - Vilvoorde

Rik Poot vereeuwigde het ‘Boerenpaard’ op 
het Heldenplein in Vilvoorde ter gelegenheid 
van 150 jaar Vilvoordse jaarmarkt. 

De Brabantse trekpaarden Christa en Jérôme 
trappelen van ongeduld in hun weide in provincie-
domein Huizingen. Elke woensdag staat er een 
toffe activiteit op het programma. Soms komt 
er een hoefsmid langs of gaan de paarden in het 
bos aan het werk. Of ze brengen het gemaaide 
hooi binnen, trekken een huifkar of halen zelfs 
vuilnis op. Kom gratis kijken vanaf 14 uur. 

Blijf gerust nog wat hangen want in het pro-
vinciedomein valt veel te beleven. Kinderspeel-
tuinen, raceauto’s, een dierenpark, een toeris-
tentreintje en eetadresjes. Tijdens de warme 
zomermaanden kan je heerlijk zwemmen en 
ploeteren in het openluchtzwembad.

Plan je trip op www.vlaamsbrabant.be/huizingen 

ODE AAN DE 
BRABANDER
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Brabantse trekpaarden 
zijn niet enkel verleden, ze 
hebben ook de toekomst. 
Dat bewijzen ze elke dag 
in ons provinciedomein te 
Huizingen. 

Walter Zelderloo, gedeputeerde

AAN DE 
SLAG MET 
CHRISTA 
EN JÉRÔME
IN PROVINCIEDOMEIN
HUIZINGEN



Kom naar de Dag van 
het Brabants Trekpaard

Benieuwd naar wat het Brabants 
trekpaard allemaal kan? Kom dan 
naar de Dag van het Brabants 
Trekpaard in Vollezele, elke der-
de zondag van oktober. Het is 
een wervelende dag vol demon-
straties, menwedstrijden, shows, 
animatie en proeverijen. Wie tij-
dens de Brillantworp het gouden 
exemplaar tussen de chocolade 
paardjes vangt, wint een bronzen 
Brillant-beeldje.

www.vollezeleleeft.eu
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Hard labeur hoeft niet meer, toch 
laat het Brabants trekpaard maar 
al te graag zijn spierballen nog 
eens rollen. Nu trekt hij liever de 
huifkar dan de ploeg.

De zachtaardige kolos werd aanvankelijk 
geteeld om noeste arbeid te verrichten. Na 
de industriële revolutie moesten immers 
zware machines en boten getrokken wor-
den. Ook in de landbouw kwam het dier 
van pas om ploegen en karren te trekken. 
Vandaag versleept hij nog wel af en toe uit 
de kluiten gewassen boomstammen door 
een dichtbegroeid bos, maar een echt 
werkpaard is het Brabants trekpaard niet 
meer. Gelukkig maar, want de populaire 

reus trekt net zo graag een huifkar of een 
koets en dat is veel plezanter.

Krachtig en betrouwbaar

Recreatie in plaats van hard labeur? Het 
Brabants trekpaard is er geknipt voor: 
krachtig, stressbestendig en je hoeft er niet 
elke dag mee te trainen. Een betrouwbaar 
menpaard voor een ontspannende familie-
rit in de koets of om een praalwagen te 
trekken in een stoet. En als het moet, gaan 
ze een stevige behendigheidswedstrijd 
niet uit de weg. Want ook al weegt een 
doorsnee trekpaard 900 kilo, hij laat graag 
zijn spierballen rollen tijdens een pittige 
draf of snelle galop. Toch een beetje een 
opschepper, dat Brabants trekpaard.

PLEZANTE PAARDENKRACHT
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WANDELING

IN HET SPOOR VAN DE BRABANDER

Vertrek aan het Museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele voor een wandeling 
langs de mooiste plekjes van dit charmante Pajotse dorpje. Je komt langs sporen van het 
rijke fokkerijverleden zoals de Haras de Vollezele waar Remi Vanderschueren geschiedenis 
schreef. De pionier ligt trouwens begraven onder een imposante grafsteen rond de kerk 
van Vollezele. Wandel de Congoberg op waar je de nazaten van zijn kampioenenpaard 
Brillant kan zien grazen.

Deze Brillantwandeling (4,2 km) volgt de knooppunten van het wandelnetwerk Pajot-
tenland: 631-630-629-628-627-631. Je kan je wandeling uitbreiden met het Stiltepad 
Oost (7 km): 631-630-629-628-623-624-625-626-627-631. 

MUSEUM VAN HET 
BELGISCH TREKPAARD

Waarom trok zigeunerkoning Stanislas een eeuw geleden 
met zakken vol goud naar het Pajottenland? Wat is een 
travalje? Hoe zette paardenfokker Remi Vanderschueren 
de Brabander op de wereldkaart? Wandel door de 
geschiedenis in het Museum van het Belgisch Trekpaard 
in Vollezele en kom het allemaal te weten!

www.museumvanhetbelgischtrekpaard.be
Oudstrijdersplein, 1570 Vollezele

Museum van het 
Belgisch Trekpaard, 
Oudstrijdersplein, 
1570 Vollezele
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EQUITRAIL 
VLAAMS-BRABANT
ROND BRUSSEL
VERBAZEND GROEN RUITERLAND
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EQUITRAIL 
VLAAMS-BRABANT
ROND BRUSSEL
VERBAZEND GROEN RUITERLAND

STIPPEL JE 
DROOMROUTE UIT

Toegegeven, het lijkt misschien 
geen goed idee om te paard 
rond Brussel te trekken. Maar de 
Groene Gordel zal je volkomen 
verbazen. Je bent er ver weg 
van alle drukte terwijl je draaft 
door bossen, langs kastelen, 
over veldwegen en door vallei-
en. Net als hertogen, edeldames 
en koningen al eeuwen geleden 
deden om aan de drukte van de 
hoofdstad te ontsnappen. 

De Equitrail Vlaams-Brabant rond Brussel 
maakt het je heel gemakkelijk om een 
tocht op maat in dit ruiterparadijs uit 
te stippelen. Een lus van 230 kilometer, 
verdeeld in dagetappes, brengt je hele-
maal rond de hoofdstad.

Ook voor menners

Aan deze lus rond Brussel zijn nog 7 ruiter- 
of menroutes verbonden die je telkens 
dieper de Groene Gordel in leiden. Naar 
het glooiende Pajottenland, het mooie 
Dijleland, de velden van de Brabantse 
Kouters. Je hebt je landschap maar uit te 
kiezen. De ruiter- en menroutes vormen 
samen met de ruiterlus rond Brussel een 
groot netwerk van 430 kilometer aan 
veilige ruiterpaden. Met alle comfort: je 
vindt onderweg hartelijke paardenlogies, 
maneges, picknickplekken en rustplaatsen 
met een bindbalk.

Zoveel te ontdekken

Op de kaart vind je ook alle bezienswaar-
digheden en dat zijn er heel wat! Om er 
maar enkele te noemen: De Lambiek, het 
Sportimonium, Provinciedomein Huizingen, 
Volkssterrenwacht Mira, het Kasteel van 
Gaasbeek, het Belevingscentrum ‘14-’18, 

Dru!f en veel andere 
verbluffende kastelen en 
parken.

De kaart met  
infogids van het 
Equitrail Vlaams-Brabant 
rond Brussel kost 6 euro.  
Te bestellen via 

www.toerismevlaamsbrabant.be

1O N T D E K  D E  

Groene Gordel
V L A A M S - B R A B A N T

NL FR DE EN

RUITER- EN MENROUTES  |  ROUTES 
POUR CAVALIERS ET MENEURS  |  
REIT- UND KUTSCHROUTEN  |  ROUTES 
FOR RIDERS AND CARRIAGE DRIVERS

430 KM

6¤

EQUITRAIL
VLAAMS-BRABANT

ROND BRUSSEL



DAG  1   van Kampenhout naar Bertem
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VERBAZEND GROEN RUITERLAND
Een weekendje weg met vriendinnen? 
Dat betekent niet zomaar een citytrip 
of verwenweekend voor paardenlief-
hebbers Veerle, Christel en Inez. Zij 
genieten het meest van een stevige 
tocht te paard. En dat is nergens beter 
en gemakkelijker dan in de bossen, vel-
den en natuur van de Groene Gordel.  

Dichtbij Brussel maar zo verrassend 
rustig en groen, met toffe haltes en 
mooie bezienswaardigheden onderweg. 

De vriendinnen stippelden twee dag-
etappes uit op de Equitrail Vlaams- 
Brabant rond Brussel, van Kampenhout 
tot Groenendaal. 

 De auto en 
paardentrailer veilig 
geparkeerd aan het 
paardvriendelijke 
Chalet Lillebroeck. 
Na een lekkere koffie 
kunnen we op pad.  

 Picknicken 
aan de idyllische 
          Heersemmolen, 
              midden in het 
                          groen.  

 Onze bagage is netjes gele-
verd bij B&B Bertem Natuur. 
Een zacht bed en een lekker 
ontbijt voor ons. Krachtvoer 
en heerlijk groen weidegras 
voor Pepita, Emma en Black.   

 In galop 
door open velden, af 
en toe stoppen om een glimmend vliegtuig  
boven onze hoofden te bewonderen.  

START DAG 1

EINDE DAG 1
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Na een lekker ontbijt 
lonken de velden en de 
ruiterpaden van de Dijle-
vallei, met op het eind 
het schijnbaar eindeloze 
Zoniënwoud. 

Een zorgeloze rit zonder 
bagage, want die wordt 
door de logiesuitbaters 
al naar het volgende 
slaapadres gebracht. 

DAG 2   van Bertem naar Groenendaal

 Door prachtige dreven en over kronkelige 
bospaadjes van het machtige Zoniënwoud. 
We ademen de zachte boslucht diep in.  

  Wat een prachtige 
plek voor een lunch: 
het Spaans Huis 
in het park van 
Tervuren. Ook de 
paarden genieten van 
het uitzicht.  

 Draven door het 
Warandebos, ooit 
het aristocratische
jachtdomein van 
hertog Hendrik I.  

 De paarden 
worden 
verwend in 
B&B Hippo-
Droom, net 
zoals wij.  

 Genieten 
van de stilte 
op autovrije 
veldwegen.  

EINDE DAG 2

START DAG 2
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HET ZONIËNWOUD, 
MACHTIGE BEUKEN-
KATHEDRAAL

De kaarsrechte beuken van het Zoniënwoud 
lijken wel tot de hemel te reiken. Als de zon 
door de bomen speelt, verandert het woud 
in een sierlijke beukenkathedraal. Het woud 
is een overblijfsel van het veel grotere Kolen-
woud, een oerbos dat zich ooit uitstrekte over 
Gallië; Vandaag is het met zijn 4421 hectaren 
het grootste beukenbos van het land. Een 
tip: rij te paard door het Zoniënwoud op de 
speciaal aangelegde ruiterpaden.

Download het ruiternetwerk van het Zoniënwoud 
via www.zonienwoud.be/zie-en-beleef/
paardrijden

MEERDAALWOUD, EEN 
BELEEFWOUD

Je kan er ravotten in de speelzones, wild 
kamperen in de bivakzones, reeën spotten 
of de kunstige bosfiguren ontdekken van 
het Pad van Ad. Het Meerdaalwoud vormt 
samen met Heverleebos en het Egenhoven-
bos het grootste gemengde loofbos van 
Vlaanderen. De vijf vijvers van het Zoet Water 
liggen zowat tussen het Heverleebos en het 
Meerdaalwoud in, de geknipte plek om hal-
verwege je tocht te pauzeren op een terrasje.

www.meerdaalwoud.be

Hertogen bouwden er 
hun pronkkastelen,  
koningen maakten er 
hun exclusief jacht-
domein van. De bossen
en wouden van 
Vlaams-Brabant zijn 
echt edel groen. De 
majestueuze bosdreven, 
de sierlijke paadjes, de 
kleuren, de rust, de 
geur. Daar geniet je niet 
alleen te paard van. 
Ook met de fiets of 
te voet heradem je er 
helemaal!
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HET WARANDEPARK,  
FLANEREN ALS EEN 
VORST

Geen park heeft zulke vorstelijke geschie-
denis als het Warandepark in Tervuren. Al 
in de 12de eeuw trok hertog Hendrik I hier 
te paard door zijn jachtgebied. De ruïnes 
van zijn hertogelijk paleis vind je nog steeds 
aan de rand van de vijver. Landvoogden en 
keizers drukten over de eeuwen heen hun 
stempel op het park, maar het was Leopold 
II die het ruim honderd jaar geleden zijn hui-
dige vorm gaf. De vorst liet de neoklassieke 
Franse tuin aanleggen, en het Koloniënpaleis 
en het Afrikamuseum bouwen. De perfecte 
plek voor een zondagse picknick aan de rand 
van de vijver.

www.natuurenbos.be/parktervuren

HYACINTEN VAN HET 
HALLERBOS

Het belangrijkste bosgebied tussen Zenne 
en Zoniën is altijd een aanrader, maar hét 
moment om door het bos te verdwalen, is 
het voorjaar. Vanaf midden april komen de 
miljoenen wilde hyacinten in bloei. Ze bedek-
ken de bodem met een prachtig paars tapijt. 
Alsof je door een sprookje wandelt.

www.hallerbos.be

RUITERROUTE 
MEERDAAL

Vertrek aan de Ruiterschool 
van LRV in Oud-Heverlee voor 
een fraaie ruiterroute door 
het Meerdaalwoud, Hever-
leebos en Mollendaalbos. Hou 
je ogen open voor passerend 
wild zoals reeën, vossen en 
steenmarters. Onderweg steek 
je het ecoduct De Warande 
over, dat enkel toegankelijk is 
voor ruiters en migrerend wild.
De route is 30 kilometer lang. 
Vergeet dus geen proviand 
voor onderweg. Je komt langs 
de mooiste picknickplekken. 

Vertrekpunt: LRV-Ruiterschool  
Waversebaan 99  
3050 Oud-Heverlee
www.ruiterpaden.be

Verwittig best tijdig en vooraf je 
komst:  +32 (0)16-47 99 60 of  
info@lrv.be
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IN GALOP DOOR DE MERODEBOSSEN

Laat de teugels gerust wat vieren als je door de Merodebossen draaft, je 
paard kan hier vrijuit zijn gang gaan. Natuurgebied de Merode is een zalige 
brok groen van 1500 hectare waar de heuvels van het Hageland de zanderige 
grond van de Kempen raken, één van de grootste aaneengesloten stukken 
natuur in Vlaanderen. De knooppunten van het ruiter- en mennetwerk de 
Merode verbinden 230 kilometer aan ruiterpaden door bossen, heide en 
velden. Je komt langs de statige norbertijnenabdijen van Averbode en 
Tongerlo, langs machtige kastelen en pittoreske dorpen. De horecazaken in 
dit gebied hebben een hart voor paarden. En je hoeft nooit ver te zoeken 
voor een ruiter- en paardvriendelijk logeeradresje, een parking of een manege.

De kaart van het ruiter- en mennetwerk de Merode kost 6,5 euro.   
Te bestellen via www.toerismevlaamsbrabant.be

RUITERROUTE

HET WOLFSDONKPAD

Onze suggestie? Een dagtocht van 25 kilo-
meter over het Wolfsdonkpad. Vertrek te 
paard of met paard en koets aan ma-
nege ruitershof in Langdorp en volg 
de knooppunten van het Ruiter- en 
mennetwerk de Merode. Ze leiden 
je door de Merodebossen en over 
zandwegen naar stille 
natuurplekjes. Stop voor 
een ijsje in de befaamde 
Likdreef aan de abdij van 
Averbode. Of misschien 
een lunch in belevingscen-
trum Het Moment 
binnen de ab-
dijmuren? 

RUITER- EN 
MENNETWERK
DE MERODE

Manege Ruitershof - knooppunt 39  
Diepvenstraat 18 - 3201 Langdorp

Het Moment - knooppunt 23
Abdijstraat 1 - 3271 Averbode
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BEZOEKTIPS

De norbertijnen van Averbode pikken in 
belevingscentrum Het Moment aan met 
een eeuwenoude abdijtraditie. Proef hun 
brood, hun kaas, hun bier en hun abdij- 
peperkoek. www.averbodemoment.be

Het charmante ge-
boortehuis van Ernest Claes in 

Zichem is een klein museum aan de 
rand van natuurgebied de Demerbroe-

ken. www.demerbroeken.be

Kuier door Scherpenheuvel-Zichem, de 
bekendste en gezelligste bedevaartstad 
van het land, en bezoek de Onze-Lieve- 
Vrouwbasiliek.

Beklim de Maagdentoren 
in Zichem, een 14de-eeuwse 

uitkijk- en verde-
digingstoren aan 
de oever van de 
Demer.

Mooi weer? Dan staan de ijs-
venters in de Likdreef aan de toegangs-

poort van de abdij van Averbode. 

Wandelnetwerk de Merode is goed 
voor 500 kilometer over de mooiste bos- 
en natuurwegen, langs kastelen, abdijen 
en dorpspleintjes. Bestel de kaart (6,5 euro) 
via www.toerismevlaamsbrabant.be
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DE MERODE
RUITER- EN 
MENNETWERK

¤ 6.50
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Een zacht bed en een warme 
stal. Een heerlijk ontbijt en lekker 
hooi. Op deze adresjes zijn ruiter 
en paard hartelijk welkom.

PAARD-
VRIENDELIJKE 
LOGIES
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Groene Gordel

BERTEM 
NATUUR
Bertem
+32 (0)478-52 41 13
www.bertemnatuur.be

HIPPO-DROOM
Groenendaal
M +32 (0)477-52 46 58
www.hippo-droom.be

F-TEAM HORSES
Groenendaal
T +32 (0)2-657 33 05
www.fteamhorses.be

PAPIERMOLEN 
HERISEM
Alsemberg
M +32 (0)473-38 32 30
www.herisem.be

WARANDEHOF
Oetingen
M +32 (0)478-40 95 98
www.warandehof.be

HET HOF VAN 
PETRONILLA
Gooik
M +32 (0)476 93 17 58
www.hethofvanpetronilla.be

HOF TE  
SPIERINGEN
Vollezele
T +32 (0)54-56 71 54
www.hoftespieringen.be

HOF TER HAEGEN
Vollezele
M +32 (0) 474 957 758
www.hofterhaegen.be

VINKENBOS
Haasrode
M +32(0)486 53 31 46
www.vinkenbos.be

Hageland

HET HUIS VAN 
PETER MOT
Rillaar
M +32 (0)475-66 17 44
www.hethuisvanpetermot.be

PLUIMPAPAVER
Rillaar
T +32 (0)16 50 22 19
www.pluimpapaver.be

DALEMHOEVE
Boutersem
M +32 (0)474 45 85 53
www.dalemhoeve.be

DE MEREN
Langdorp
M +32 (0)478 21 82 36
www.demeren.com

LEEUWERIKKEN-
VELD
Neerlinter
T +32 (0)11 78 40 40
www.leeuwerikenveld.be

DE WINNING
Messelbroek
M +32(0) 495 99 53 99
www.dewinningmessel-
broek.be

PONY’S EN  
PISTOLETS
Tremelo
M +32 (0)478 67 30 70
www.ponys-en-pistolets.be

‘T BAKHUYS
Bekkevoort
M +32(0)478 21 07 70
www.bakhuys.info

SILENTIUM
Tielt-Winge
+32 473/34 59 06
www.silentium.be

NOKERNOTE
Vissenaken
+32(0) 464457774
www.nokernote.be

Bertem Natuur

De Meren

Warandehof

Hippo-droom
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HUIFKARTOCHTEN EN 
KOETSTOCHTEN   
DIRK REMAUT 
Sint-Martens-Bodegem
Maak er een echt sprookjeshuwelijk van 
met een ritje in een paardenkoets of een 
huifkar. Ook geknipt voor familiefeesten, 
verjaardagen en zo meer.

DE BOTERMOLEN   
Keerbergen
In dit charmante heemkundige museum 
stap je terug in de tijd. Wandel door een 
woonkamer van toen, een schooltje, een 
karrenmuseum, een melkafdeling, een 
boerderij of een gelagzaal met een open 
haard uit 1769.

KOETSRITTEN METEORON 
Dworp
Kom tot rust tijdens een koetsrit met 
trekpaarden in enkel- of dubbelspan, 
een open wagonette of een marathon-
koets. Kies zelf je paardenras: shire, 
ardenner of Brabants trekpaard.

HUIFKARTOCHTEN HET 
TWEESPAN VZW   
Boutersem
Huifkartochten voor uitstapjes met jong 
en oud. Op verzoek komt het tweespan 
je zelfs thuis oppikken. Onderweg kan je 
genieten van een picknick of barbecue.

HUIFKARTOCHTEN DE CAM  
Gooik
Heerlijke huifkartochten over de  
glooiingen van het Pajottenland.

HET PAARDS PARADIJS 
Boutersem
In de prachtige Jordaanvallei kan je uren 
wandelen op onverharde wegen. Kies 
voor een korte of een lange buitenrit, 
met of zonder begeleiding.

ACTIGO   
Gooik
Toeristische rondritten te paard of met 
de koets door het Pajottenland. In kleine 
groepjes ga je een halve dag op pad.

FAMILIE
UITSTAP

EZELTOCHTEN

SINT-MARTENS-BODEGEM
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HET NEERHOF    
Dilbeek
Kinderen amuseren zich tussen de 
runderen, paarden, varkens, konijnen 
en kippen. Creatieve activiteiten in 
overvloed,  zoals kaas maken, dieren 
verzorgen en brood bakken.

EZELWANDELINGEN DE 
KWADENHOEK   
Wilsele
Ontdek de pracht van de Hagelandse 
Vallei met een ezel aan je zijde.

EZELTOCHTEN DE   
BALKENDE HOEVE  
Aarschot
Een kleinschalige ezelhoeve in het 
Hageland. De ideale vertrekbasis om 
eindeloos door de natuur te wandelen 
en te fietsen.

KAMPENHOEVE   
Kampenhout
Ezeltjes, geitjes en kippen zijn hier de 
belangrijkste bewoners. Ze fleuren 
ezelkampen, verjaardagsfeestjes, wande-
lingen, knuffelsessies en veel meer ac-
tiviteiten op. Een originele bestemming 
voor je schooluitstap of bedrijfsactiviteit.

BEZOEKERSCENTRUM 
RUFFERDINGE    
Landen
Echte Brabantse trekpaarden trekken de 
huifkar door het Hagelandse-Haspen-
gouwse landschap. 

EZELBOERDERIJ DE HOEF 
& CAFÉ DE ROESTIGE EZEL 
Messelbroek
Aan de rand van natuurgebied de 
Demerbroeken heeft een kudde van een 
tiental ezelinnen haar thuis. De Hoef 
biedt voor elk wat wils: ezeltochten in 
de natuur, originele verjaardagsfeestjes, 
ezelactiviteiten voor kinderen tijdens de 
vakanties, maar ook rust en stilte.

BROUWERIJ HOF TEN  
DORMAAL    
Tildonk
In deze statige vierkantshoeve, ooit het 
centrum van de heerlijkheid Lauwen-
dries, brouwt de familie Janssens het 
bier Dormaal met hop en gerst uit eigen 
teelt. Een deel van de energie haalt de 
brouwersfamilie uit eigen koolzaad.   
Alle gerstproducten, koolzaadkoek en 
draf wordt gebruikt als veevoeder.   
De specialiteit: lekker witloofbier!

EZELSTAPTOCHTEN 
DEN DOLAARD   
Zoutleeuw
Trek met een ezel door het unieke en 
waardevolle landschap van de 
Getevallei. Langs de mooiste 
oude buurt- en 
veldwegen.

RUFFERDINGE

TEN DORMAALSINT-MARTENS-BODEGEM Meer info: www.toerismevlaamsbrabant.be
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FIETSEN LANGS  TREKPAARDEN
HAAL JE 
STALEN ROS 
VAN STAL

Stelen paarden jouw hart maar 
hoef je er niet per se op te zitten? 
Wat dacht je dan van een fietstocht in de 
omgeving van Brouwerij De Hoorn van 
Palm Belgian Craft Brewers in Steenhuffel? 
In de weiden rond Kasteel Diepensteyn 
draven fiere Brabantse trekpaarden. Hun 
amberkleurige vacht doet je snakken 
naar een frisse Palm met een zachte 
schuimkraag.

Deze fietsroute vertrekt aan de Heidemolen
in Malderen. Je volgt de knooppunten 
langs het kasteel Drietoren, de Boskapel 
van Imde en het voormalige treinstation 
Leireken waar je zelf kan kennismaken met 
de brouwsels van Palm. Als laatste stop 
kom je langs kasteel Diepensteyn, ooit de 
zetel van een middeleeuwse heerlijkheid, 
vandaag de statige stoeterij van Palm.

BESTEL DE 
FIETSNETWERK-
KAART

De beste manier om Vlaams-Brabant 
te ontdekken? Op je stalen ros langs 
de knooppunten van het Fietsnetwerk 
Vlaams-Brabant. Het hele netwerk vind je 
op één handige overzichtskaart, goed voor 
meer dan 1800 kilometer verrassende en 
vaak ongekende fietswegen. Met wel 
vijftig fietsvriendelijke logies, 120 fiets-
vriendelijke cafés en restaurants, en de 
mooiste bezienswaardigheden onderweg.

Bestel de kaart en de superhandige fietsgids  
(9 euro) via www.toerismevlaamsbrabant.be

De Diepensteyn Fietsroute is 
31 kilometer lang en volgt de 
knooppunten van het Fietsnet-
werk Vlaams-Brabant: 23 - 24 - 25 
- 62 - 70 - 69 - 58 - 21 - 61 - 64 - 23

FIETSROUTE

FIETSGIDS
FIETSNETWERK VLAAMS-BRABANT

   PRAKTISCHE INFO    6 THEMATOCHTEN 

  214 FIETSCAFÉS & -LOGIES
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FIETSEN LANGS  TREKPAARDEN

Een zalige zondagsbrunch of een 
prachtig feest op een adembenemend 
kasteeldomein? Dat kan in het kasteel 
Diepensteyn op een boogscheut van 
Brouwerij Palm, en nog wel tussen 
de kloeke Brabantse trekpaarden. De 
stoeterij van het kasteel specialiseert 
zich in het fokken en opleiden van 
deze machtige dieren, niet toevallig 
zijn ze het levende logo van Palm. 

Je kan hier ook leren mennen of ge-
woon genieten van een tocht door de 
natuur. In het kasteel ontdek je de ge-
schiedenis van de Brabantse trekpaar-
den in het trekpaardenmuseum, en in 
de kelder word je ondergedompeld in 
de geschiedenis van Diepensteyn en 
haar adellijke bewoners.

www.kasteeldiepensteyn.be

OPEN STOETERIJENDAG IN JUNI

Hoe gaat het eraan toe achter de schermen van een paardenstoeterij? 
Geen beter moment om dat te weten te komen dan tijdens de Open 
Stoeterijendag in juni. Werp een blik in de stallen, maak een ritje met de 
koets, wandel of fiets tussen de paardenweiden en beleef nog veel meer 
paardenplezier.  

www.toerismevlaamsbrabant.be

TUSSEN DE 
TREKPAARDEN  
VAN KASTEEL 
DIEPENSTEYN

 Elk dier dat hier geboren 
is, draagt de aristocratische 
naam ‘Van Diepensteyn’   
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VRAAG JE GRATIS  
ABONNEMENT
Krijg je nooit genoeg van Vlaams-Brabant? 
Neem dan een gratis abonnement op het 
Groene Gordel & Hagelandmagazine. Twee 
keer per jaar valt het in je brievenbus, vol 
nieuwe fiets-, wandel- en bezoektips.

www.toerismevlaamsbrabant.be/abonnement

ZIN OM TE WANDELEN OF 
TE FIETSEN
Ontdek dan zeker ook de handige fiets-
netwerkkaart en de wandelkaarten met 
een waaier aan prachtige uitgestippelde 
wandelingen.

Paardenprocessie   
Hakendover
Paasmaandag 

Jaarmarkt Steenhuffel
Pinkstermaandag

Jaarmarkt en Troostkermis  
Franklin Rooseveltlaan  
Vilvoorde
vierde maandag na Pasen

Open stoeterijendagen
in juni

Jaarmarkt Meise-Wolvertem
derde zaterdag van juni 

Sint-Paulus Paardenprocessie 
Opwijk
laatste zondag van juni 

Jaarmarkt Humbeek
maandag na de eerste  
zondag van juli

Jaarmarkt Wemmel
maandag na de derde  
zondag van augustus

Jaarmarkt Merchtem
dinsdag na de derde zondag  
van augustus

Jaarmarkt Grimbergen
eerste zaterdag van  september

Jaarmarkt Leuven   
Sint-Jacobsplein
eerste maandag na de eerste  
zaterdag van september

Jaarmarkt Bertem
laatste zaterdag van  
september

Provinciale prijskamp 
Vlaams-Brabant met  
randanimatie - Coloma park - 
Sint-Pieters-Leeuw
eerste zondag van   
september in 2017

Jaarmarkt Dilbeek 
eerste maandag na eerste zon-
dag van oktober

Dag van het Brabants  
Trekpaard - Vollezele
derde weekend van oktober

Jaarmarkt Ternat
oktober 

Officiële menwedstrijd  
trepaarden + randactiviteiten 
met trekpaarden
Jaarlijks afwisselende locatie 
2017 - Opwijk
2018 - Nederokkerzeel 
2019 - Opwijk
 

www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems
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DE STER VAN DE JAARMARKT
Beleef de gezellige drukte van een jaarmarkt, kuier tussen de 
Brabantse trekpaarden en andere dieren door, bewonder de 
prijswinnaars en jaarlingen, geniet van shows, keuringen en 
demonstraties. Onze Vlaams-Brabantse trots is de ster van 
de jaarmarkten in onze provincie.

KALENDER


