
 

40 jaar 
Mariëndaaltocht ! 
Jubileum editie ! 

 

Onze Diestse Mariëndaaltocht wordt in 2019 voor de 40
ste

 keer georganiseerd en is daarmee 

de oudste wandeltocht die vanuit de Demerstad start.  Die 40
ste

 editie willen we een speciaal 

cachet meegeven.  Voor één keer wordt de 50 km een lijntocht van Leuven naar Diest !  

 

Zaterdag 18 mei 2019 : 50 km - LEUVEN  DIEST 
 

Hoe gaat alles in zijn werk ?  Op zaterdag 18 mei kom je al tegen 04.45 uur naar de startzaal 

in het CVO de Oranjerie in Diest, waar je op vertoon van je inschrijvingsbewijs een WSVL-

betalingsbewijs krijgt.  Hou alvast je inschrijvingsbewijs bij, want dat is je instapkaart voor de 

bus.  Vanaf 05.15 uur vertrekt een sliert (gelede) bussen van De Lijn, die we boeken via onze 

huismaatschappij Multiobus, naar het station van Leuven.  In totaal zijn er 400 plaatsen op die 

lijnbussen en da’s dus het maximum aantal stappers dat kan deelnemen aan deze lijntocht.  

Tegen (vanaf) zes uur arriveren de bussen aan het station van Leuven en van daar af volg je 

dan de pijlen tot de finish, 50 km verderop in de Oranjestad Diest.   
 

Inschrijven voor deze éénmalige lijntocht kan je alleen via voor-inschrijving en dit alleen via 

e-mail.  Dit kan je doen vanaf de 1
ste

 januari 2019.  E-mail dus naar eddy.broos@skynet.be 

met de vraag om je in te schrijven voor deze unieke lijntocht.  Je krijgt dan van ons een 

antwoord met daarin het rekeningnummer waarop je je bijdrage (€ 10,00) mag storten.  Hierin 

lees je ook hoe je de lijntocht kan starten vanuit Leuven.   

 

Aan de terminal van de lijnbussen, aan het 

station van Leuven, vind je de gekende 

Wandelend Paal-pijlen die je volgt in de 

richting van het provinciedomein van Kessel-

Lo, waar het heerlijk wandelen is.  In alle 

vroegte wordt je hier getrakteerd op één groot 

vogelconcert.  Wie de Kesselse Berg had 

verwacht, heeft het mis.  We trekken langs de 

Abdij van Vlierbeek en komen in een weids 

landschap terecht.  Een holle weg neemt ons het bos mee in en verder volgen we smalle half 

verharde wegels die ons naar het stroomgebied van de Lemingbeek brengen.  Aan de overkant 

van het beekdal gaan we fiks klimmen en nemen we een smal bospad (tussen de eeuwenoude 

beuken door) dat ons naar de top van de Chartreuseberg brengt.  Het jonge gebladerte van de 

beuken is een streling voor het oog ! Een zigzagafdaling brengt ons even weer in de 

bewoonde wereld, aan de rand van Kortrijk-Dutsel.  Volgt dan een overheerlijk stuk wandelen 

doorheen het Dunbergbroek, een waterrijk gebied waar de natuur zijn gang kan gaan.  Wie 

goed oplet, vindt hier knaagsporen van de bever.  Na iets meer dan 13 km kom je dan aan het 

eerste servicepunt.  In de kantine van de Blauwmolen, aan de spiegelvlakke visvijvers, kan je 

een eerste keer tanken en iets eten.   
 

Zal wel nodig zijn, want ook deel twee gaat over een afstand van 12 km.  We maken kennis 

met de zuidflank van de Beninksberg die we oversteken om af te dalen naar de rand van 

Nieuwrode.  Veldpaden en -wegen tussen de weiden door nemen ons mee naar de E314, die 

we onderdoor gaan.  Door het Kloesebos, met zijn prachtige dreefjes, komen we op ’s Her-

togenheide, een uniek stukje natuur aan de rand van Aarschot.  We steken de drukke weg over 

en klimmen smal naar de enig overgebleven stadstoren van Aarschot : de Orleanstoren.  



 

Vroeger kon je hier oneindig ver kijken : zelfs de Mechelse Rombautstoren kon je vanaf hier 

zien.  Nu belemmeren hoge bomen het zicht.  Over een schuifgrage trap dalen we af naar het 

centrum van Aarschot.  Op de Bonewijk merken we het gigantische bouwproject De Torens.  

We dalen af tot aan de prachtige O.L.V.-kerk, een voorbeeld van Demergotiek, met in de 

toren sinds november opnieuw een fris klinkende 

beiaard.  Even nemen een paadje door het stadspark 

om dan via een wandelbrug de Demer over te 

steken.  Aan de overkant wandelen we over de 

promenade langs de rivier, tot aan de Hoogbrug.  

Even verderop nemen we de blauwe 

voetgangersbrug en mogen we dik twee km rustig 

freewheelen langs de luie bochten van de Demer, 

tot we de Sint Pieterskerk van Langdorp in het 

vizier krijgen.  In de Fanfarezaal wacht de 

Wandelend Paal-ploeg je op.  Hier ben je halfweg. 
 

We steken de brede vallei van de Demer door en komen aan de rand van de Konijntjesberg, 

een Hagelandse getuigenheuvel op het grondgebied van Rillaar.  We trekken nu van het ene 

verborgen paadje naar het andere, door onbekend wandelgebied.  Messelbroek, met zijn 

Krekelbroek en Krekelberg, laat ons genieten van ontluikend lentegroen.  Een netwerk van 

smalle paadjes brengt ons over de Wijngaardberg, met direct nadien de Waaiberg.  Geen echte 

kuitenbijters, nauwelijks lichte verhevenheden in het Hagelandse landschap.  We dalen af 

naar een beek met een wel erg prozaïsche naam : het Leenputhol. Het blijft smal stappen langs 

deze beek, tot we aankomen op de Keiberg, de bakermat van de Grashoppers.  In De Welkom 

zal een drankje (en een hapje) meer dan welkom zijn.   Er resten hier nog  zo’n 17 km. 
 

Ook op de Keiberg zochten we naar onverharde paadjes, die ons tot de plaatselijke zaal de 

Cayberg brengen.  Rechts van ons weten we dat Scherpenheuvel ligt, doch wij volgen een 

onverharde weg die ons naar dennengebied Heidebos stuurt.  Dan weer gaan we richting oost, 

steken het Vossekothol over en staan dan op het plateau, boven Zichem.  Door het Zichems 

Veld gaan we over een lange, slepende veldweg tussen de akkers en weiden, met steeds rechts 

van ons de koepel van de basiliek van Scherpenheuvel.  Altijd maar onverhard gaan we nu, 

quasi linea recta, tot de velden in de buurt van het Prinsenbos.  Weidse landschappen maken 

het wandelen hier heerlijk.   Links van ons zien we het kerkje van Kaggevinne en ook de 

gekende Grote Eik. We dalen (gelukkig maar) de nijdige Prinsenbos af en steken de weg 

Diest-Leuven over.  Een paar honderd meter verder wacht de laatste halte, in de stelplaats van 

ons autocarbedrijf Demerstee.  Net geen zes km resten er nog tot de finish. 
 

 Vanaf Demerstee volgen we de Bosterestraat.  We vinden een nooit eerder gebruikte 

doorsteek van de vallei van de Begijnenbeek en gaan in een ruime bocht naar de voorlaatste 

hindernis voor vandaag : de Kloosterberg.   Diest ligt nu aan onze voeten, al merken we dat 

nog niet.  Een smal hol pad buigt af naar het bos rond het Sint Augustinuscomplex.  Eens we 

dit door zijn steken we de Begijnenbeek over en komen we ongemerkt aan de Groene 

Boulevard rond Diest.  In de laatste km krijg je dan nog de pittige klim naar de Citadel.  Even 

nog naar het kleinste verzet om uit te komen bij het mooiste panorama over Diest, boven op 

de Allerheiligenberg.  We nemen voor-

zichtig de trap tot aan de Allerheiligen-

kapel, en duiken verder naar beneden, tot 

de bedding van de weer opengelegde 

Demer. Nog een paar honderd meter door 

de Diestse tuinwijken en je kan gaan 

genieten van een meer dan verdiende 

Averbode, het bier van de tocht ! 


