
Regionaal Landschap ZZZ - Donkerstraat 21 - 1750 Gaasbeek - Tel. 02 452 60 45 - Fax 02 460 07 01 - info@rlzzz.be - www.rlzzz.be

Paradijsplekjes 50 km
Roosdaal, Lennik, Pepingen & Gooik
Start om het even waar op het fietsnetwerk
of aan         Paddenbroek, Paddenbroekstraat 12, Gooik

De ‘Paradijsplekjes van het Pajottenland’ zetten je 
op weg naar verrassende natuurgebieden, 
rustplaatsen en uitzichten in het Pajottenland… 
van Eden, heden en morgen. Er zijn fietslussen 
van 50 km en 75 km (aansluiting via 39). 

De fietsknooppunten staan onderweg aangeduid op 
groen-witte borden. Je kan overal starten en 
inpikken. De kaart van het hele fietsnetwerk is te 
koop via www.toerismevlaamsbrabant.be.

Km

3,8
5

10,8
12,1
13,1
17,4
18,9
22,5
24,8
31,6
34,8
35,4
35,9
41,6
42,7
46,5
47,8

Knoop
14
13
24
23
22
21
18
17
16
78
64
10
85
86
89
60
40
14

14

Fietsknooppunt

Paradijsplekje

85

86

10 64

78

16

17

18

21

22
23

24
13

12

40

39

60

14

89

P

P

P

Roosdaal Borchtlombeek

Eizeringen

Gaasbeek
P

Pepingen

Gooik

Onze-Lieve
Vrouw-Lombeek

P

Leerbeek

9

19

20 21Strijtem

14

13

15

16

7

8
P



De Paddenbroek, groene halte 
Aan de voet van de Kesterheide - langs de oude trambedding - ligt de hoeve van Paddenbroek in een oase van
hoogstambomen met biologische moestuin, bakoven en bijenhal. In het educatief centrum gaan natuur en landbouw
hand in hand want het Pajotse landschap is voor een groot stuk ‘landbouwnatuur’ met fruitbomen, hagen, poelen en
andere kleine landschapselementen.

Paddenbroek staat voor iedereen open als rustplek, vertrekpunt, vormingscentrum, ontmoetingsplaats…
Paddenbroek heeft een uitgewerkt aanbod voor het basisonderwijs maar ontvangt ook groepen en teambuilding.

Paddenbroekstraat 12, Gooik. Neem best vooraf contact op: 02 306 45 62, www.paddenbroek.be

Oogappeltjes in de geboorteboomgaard
Jonge ouders in Pepingen worden jaarlijks uitgenodigd om een hoogstamfruitboom aan te planten in de
gemeentelijke boomgaard. Enkele oude fruitbomen waken er liefdevol over de nieuwe oogappeltjes.
Hoogstamboomgaarden waren typisch voor het landschap van het Pajottenland maar in de jaren ‘70 werden heel
wat boomgaarden gerooid. Nu krijgen ze opnieuw meer aandacht als smaakmakers voor mens, natuur en landschap.

In een hoek van de geboorteboomgaard bouwde Natuurpunt Pajottenland-Pepingen een hut met wilgentakken. De
wilgen groeien gewoon door en de levende hut wordt dus steeds groter.

Steenweg op Elingen of via de mooie Kamstraat, Pepingen.

Waar men gaat langs holle wegen
Holle wegen zijn de groeven van eeuwenlange landbouw op onze zachte vruchtbare leembodem. De wegen werden
stukje bij beetje uitgesleten door voeten, hoeven en karrenwielen, telkens heen en weer tussen boerderijen en
velden. Vandaag zijn de holle wegen echte paradijsplekjes met een apart micro-klimaat: uit de zon in de zomer, uit
weer en wind in de winter. De hellingen van holle wegen zijn toevluchtsoorden voor planten en dieren om zich op
een veilige manier te verplaatsen tussen geschikte leefgebieden.

Een oude holle weg is dus niet alleen een stukje getuigenis over het leven van onze voorouders, maar een mini-
natuurreservaatje voor de toekomst. Natuurpunt M.O.Lennik beheert vier natuurgebiedjes langs de Slagvijverbeek.

Rooststraat in verlengde van Kleine Vijverselenweg, Gaasbeek-Lennik.
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‘Smakelijk erfgoed’ achter de Oude Pastorie 
De oude pastorie van Gaasbeek is het kantoor van Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën en de boomgaard is
dus natuurlijk ook een paradepaardje van ‘smakelijk erfgoed’ op z’n best. In de zomer kan je gezellig mee
picknicken met de collega’s en in het najaar mag je je appel- en perenmandje komen vullen met oude
streekvariëteiten. De boomgaard wordt momenteel heringericht met o.a. een bijenhuisje.

Laat je niet afschrikken door het ruige gras: dankzij ‘extensief maaibeheer’ en afvoer van maaisel herbergt de tuin
een heleboel planten en dieren die elders vaak een kopje kleiner gemaakt worden. 

Donkerstraat 21, Gaasbeek-Lennik. De pastorie ligt achter de kerk en is bereikbaar langs het kerkhof.
Voor de boomgaard neem je de doorgang rechts van de Oude Pastorie.

Landschapskneden in de Moeille
De glooiende landschappen van het Pajottenland worden gevormd door groene beekvalleien tussen vruchtbare
heuvels. De moeille van Eizeringen is een uitzondering want in dit dal stroomt geen beek (meer). Een moeille is een
houten trog waarin meel tot deeg werd gekneed. In de ‘trog van Eizeringen’ worden het nabijgelegen natuurgebied,
enkele hagen, oude hoogstamfruitbomen en het zicht op vruchtbare akkers elke dag opnieuw gekneed tot een
paradijsbroodje landbouw-natuur, hét enige echte streekproduct van het Pajottenland.

Bakkers van dienst zijn een grote populier en kleine meidoornboom die hand-in-hand, of eerder tak-in-tak, midden
in de moeille waken.

Kruising Pelmolenstraat en Nellekensstraat, Eizeringen-Lennik.

Koetshuis in de luwte
De buurt was wat bezorgd toen het gemeentebestuur besliste om het vervallen Koetshuis in Strijtem aan te kopen
en om te bouwen tot Gemeenschapscentrum met ‘festivalsite’. Intussen is de zorgzame renovatie achter de rug en
werd de aangrenzende kale weide aangekleed met streekeigen groen, gemengde hagen, leibomen en een
hoogstamboomgaard.

Het Koetshuis werd op die manier de ideale locatie voor het tweejaarlijkse provinciale Kalmkunst-festival ‘In de
Luwte’ in mei, met Authenticiteit, Rust, Traagheid, Eenvoud en Smaak als trefwoorden. Natuurpunt Pajottenland-
Roosdaal beheert het bos langs de nabijgelegen Heidestraat. 

Toegang langs de Kristus Koninglaan, Strijtem-Roosdaal. Web: www.koetshuisroosdaal.be, www.kalmkunstfestival.be

14

21

13

www.paradijsplekjes.be



In de loopgraven van Pamel 
Op de grens van Pamel en Meerbeke (Ninove) werden vlak voor de Tweede Wereldoorlog vier robuuste bunkers
gebouwd. Ze waren deel van de strategische IJzeren Muur of KW-linie tussen Koningshooikt en Waver. Gelukkig
hebben de bunkers nooit veel meer te verdedigen gehad dan een prachtig panoramisch uitzicht op het glooiende
landschap. Rond één van de bunkers werd de Bunkerweide aangelegd: een prima plek om even te ontspannen na een
wandeling of fietstocht. Wie graag even ‘ondergronds’ gaat kan via de prachtige holle weg uitwaaien tot aan het
jaagpad en het beeld van de Dikke van Pamel aan de Dender. De Bunkerweide is een zogenaamde Trektelpost waar
Natuurpunt Denderregio jaarlijks de overtrekkende vogels telt. 

Kruising Molenveldstraat en Lange Kamstraat, Pamel-Roosdaal.

De hemel op aarde
In de schaduw van de Grot van Poelk liggen enkele prachtige natuurgebiedjes en landschappen vredig te rusten. 
Hulsbroekbos en Berchembos zijn kleine paradijsplekjes waar het ‘leven’ van mens en dier in natuurlijk evenwicht 
is. Diep in de bossen groeit het tere paarbladig goudveil – typisch voor de zeer vochtige bosgrond bij bronnen en 
beekjes in dit heuvelachtig land.

In Berchembos kan je afdalen langs een zeldzaam diepe holle weg: de Postkoetsweg loopt in een ravijn met bermen 
van acht tot tien meter hoog. Even verderop lijkt het alsof je een sprong in tijd en ruimte maakt en kom je vanuit de 
diepe bosweg plots terecht in een adembenemend uitzicht naar Ninove.

Parking aan de grot op kruising Grotstraat en Omloopstraat, Roosdaal. Of wegwijzers vanaf Café Den Haas, Wijngaardbosstraat, Gooik.

Op landschapsbedevaart door de Woestijn 
In het gehucht van de Woestijn vind je geen zand of kamelen, maar wél een van de meest pittoreske groene (lucht-)
spiegelingen van het Pajottenland. Dit gebied was vroeger een woestenij – een ‘wastyne’ – vol bos, heide en
struikgewas. De mooie Woestijnkapel heeft sinds de 13de eeuw al heel wat bedevaarders op weg naar Compostela
zien langskomen.

Maar ook wie geen dringende nood heeft aan een pauselijke aflaat zal zeker genieten van een korte bedevaart naar
het Oosten: van aan de Woestijnkapel naar het gehucht Oplombeek. Onderweg loop je langs oude hagen,
boomgaarden en hoeves die al pronkten op de kaarten van Graaf De Ferraris in 1775.

Woestijnkapel op kruising Woestijnstraat en Bettestraat, Gooik. Foto: Lydia Buyst.
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Kesterheide: werelderfgoed van het Pajottenland
De Kesterheide is het hoogste punt uit de regio en ligt letterlijk en figuurlijk als een ‘groene parel’ in het
landschap. Deze oeroude getuigenheuvel is een toverdoos waar natuur, cultuur, landbouw, landschap en
geschiedenis samenkomen als symbool voor Gooik en het Pajottenland!

Wandel door dit Europees beschermd paradijsplekje en je loopt in de voetsporen van Neanderthalers, Kelten,
Romeinen, de IJzeren Man en… rovers van de bende van de Tongsnijders die in holen onder de grond verborgen
zitten. Natuurpunt Pajottenland-Gooik beheert 5 hectare van het bos.

Adres: kruis en Pervivo park in de Kesterheidestraat. Foto: Luc Bohez.
Ontdek de Kesterheide op www.kesterheide.be.
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www.paradijsplekjes.be
Laat je inspireren en bezorg ons een gedicht, tekening, foto, kijkdoos...

Wij lieten ons alvast inspireren. Surf naar www.paradijsplekjes.be: bekijk onze

(tekst en muziek: Le Vélo Vert).

Wij liepen in de Kamstraat en de Zuunbeek die liep mee

fruitratjes zochten naar een avondmaal

noten op de grond, holle wegen

in Pepingen kwamen w’ elkander tegen

Van over Kesterheide klonk muziek vanuit Gooik

een vleermuis vluchtte voor de wind

naar Steenbergkapel, tot Den Haas en Woestijn

hier zouden wij voor altijd samen zijn

Wij liepen samen hand in hand

door paradijselijke plekjes als appels in een mand

en zongen liedjes in de wolken van Pajottenland


