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                    WAWWAWWAWWAW----TOCHTTOCHTTOCHTTOCHT    

    

KaggevinneKaggevinneKaggevinneKaggevinne----““““MontaiguMontaiguMontaiguMontaigu””””----Dubh’LinnDubh’LinnDubh’LinnDubh’Linn----ZichemZichemZichemZichem----KaggevinneKaggevinneKaggevinneKaggevinne    
 

””””op op op op De Langste Dag : Te Voet naar Scherpenheuvel,De Langste Dag : Te Voet naar Scherpenheuvel,De Langste Dag : Te Voet naar Scherpenheuvel,De Langste Dag : Te Voet naar Scherpenheuvel,    
Via Dé Pub Via Dé Pub Via Dé Pub Via Dé Pub ----    MMMMét zonsondergang op de Vinkenberg!ét zonsondergang op de Vinkenberg!ét zonsondergang op de Vinkenberg!ét zonsondergang op de Vinkenberg!” ” ” ”     

Afstand : 27 km – Hoogteverschil : 200 m 

 

Plaats van afspraak : 

15.20 uur : parking De Ketel, Diestersteenweg 237, 3293 Diest (Kaggevinne) 

15.30 uur : start Midzomernacht-WAW-Tocht 
     

Inschrijving : gratis ! 

Er kunnen maximum 50 clubleden mee ! Mail vooraf je deelname door ! 

 

Ik hoor je nadenken tot hier ! Wat heeft ‘m nu weer uitgedokterd ? Wel, in feite zijn het drie vliegen 

in één klap ! We gaan te voet naar Scherpenheuvel, doen die wandeling op de langste dag van het 

jaar én zien op die dag, omstreeks 21.58 uur de zon ondergaan vanop een magische plek, bovenop 

de Vinkenberg in Kaggevinne.  Alleen, het mag niet bewolkt zijn … ! 

 

We verzamelen iets voor half vier op de parking van De Ketel, in Kaggevinne.  Waarom dáár ? Wel, 

het zonsondergangspanorama op de Vinkenberg ligt hier vlakbij én na de zondondergang is het nog 

slechts twee km tot de finish.  We tekenen een pracht van een parcours uit, over paadjes en wegels 

die je veelal misschien niet echt onbekend zullen voorkomen.  In totaal komen we op 27 km, waarvan 

slechts een goeie 5 km verhard is.  De hellingen en de panorama’s onderweg geven deze 

Midzomernachtocht een extra cachet.  Met onderweg twee rustposten (cafés) en een vooropgesteld 

tempo van 5,3 km/u wordt dit een tocht die iédereen aankan.  Alleen zullen zij die nog werken er een 

half dagje verlof moeten voor opofferen, of enkele uurtjes recup moeten inleveren.  Het zal in ieder 

geval de moeite lonen ! 

 

Op pad dan ! In Kaggevinne dalen we de Saffraanberg af en klimmen we naar de Galgenberg, waarbij 

we ver kunnen uitkijken over het nabije Hageland.  Hoog boven de velden en weiden van Kaggevinne 

trekken we richting Scherpenheuvel, Montaigu voor de vroegere bourgeoisie die begin 20ste eeuw 

met de trein, over “het Rutteke” naar het Mariaoord spoorde.  We hebben een goeie 6 km 

gewandeld en nemen de tijd om een kaarsje te branden, even de basiliek binnen te wandelen en om 

in één van horecazaken rond de koepelkerk een koffietje (of iets fris) te drinken.   

 

We laten het bedevaartsoord achter ons en buigen af naar de open velden tussen Scherpenheuvel en 

Zichem.  Hier genieten we weer van onbelemmerde zichten op de groene golvingen tussen Kempen 

en Hageland.  Voor ons ligt de Demervallei en zien we de toren van de kerk van Zichem.  Voor we de 

Demer bereiken, wandelen we langs een rotonde, aan de rand van het dorp van de Witte.  Op die 

rotonde staat het beeld van de Spaanse ridder Don Jon. De naam is een woordspeling. De beroemde 

Zichemse Maagdentoren is een zogenaamde donjon, een waterburchttoren. Het beeld zelf 

symboliseert het moedige verzet van de inwoners van de stad, tegen de Spaanse veroveraars.  Wat 

verderop komen we aan de rand van Demer, de rivier waarvan de waterkwaliteit de laatste jaren 

dermate verbeterde, dat er vandaag op heel wat plaatsen weer kan worden gevist.  In het Zichems 

Broek verlaten we even de oever om dan, net voor Testelt, weer over de rivierboord te stappen. 



 

In Testelt spiegelt Villa Ter Wolf zich in het 

Demerwater, zien we de (nog steeds 

maalvaardige) watermolen en leidt een 

smal paadje tussen twee muren ons 

achter de Sint Pieterskerk door naar dé 

attractie van dit dorp : de muurschildering 

op de zijgevel van de Parochiezaal 

Concordia.  De Diestse graffitikunstenaar 

Tuzq (Lars Van Cauwenbergh) toverde 

vorig jaar een gigantische vos, tussen een 

bosje dotterbloemen, op de muur.  

Scherpenheuvel-Zichem won er zowaar de 

prijs voor Street Art City van het jaar mee ! 

Aan de andere gevel vliegen zwaluwen, 

ook van de hand van Tuzq.  We maken een rondje langs de rand van het dorp, stoten op de 

spoorweg, volgend die een tijdje westwaarts om dan op “de Heikes” een smal bospad te nemen.  

Even langs de beek en dan rechtsaf : goed 500 verder rusten we uit bij Christophe, de sympathieke 

waard van dé Pub, Dubh-Linn, wijd en zijd gekend voor zijn service en authenticiteit.  We nemen er 

ruim de tijd om iets te drinken.  De teller staat op goed 18 km.  Stilaan wordt het nu avond … 

 

We keren terug naar Testelt en dit dorp verlaten zónder op “den Testelse Berg” geweest te zijn, dat 

is als Rome bezoeken zonder het Sint Pietersplein gezien te hebben ! We vinden een smal, erg steil, 

paadje langs een zuidgericht druivenveldje dat ons omhoog hijst tot hoog boven de Demervallei.  Aan 

de vroegere mast van de Kabeldistributie kijken we uit over een heerlijk Demerpanorama, met voor 

ons de Basiliek en in het verre westen de kerk van Aarschot.  We dalen deze Hagelandse 

getuigenheuvel weer af en wandelen over het heerlijke weidepad langs de wulpse waterkrullen van 

de Letsgrécht, de Leigracht in ’t schoon Vlaams.  Terwijl de avond neerdaalt over de klotkuilen tussen 

Zichem en Testelt, trekken we door dit schilderachtig mooie gebied tot in Zichem.  Even voorbij het 

station van Zichem vinden we de bedding van het vroegere “Rutteke”, het stukje spoorweg (Lijn 30)  

dat tot de jaren ’70 Zichem verbond met Scherpenheuvel.  Het reizigersverkeer bleef bestaan tot 

1957, maar occasioneel werden wel nog wat bedevaartstreinen ingelegd. Op 31 maart 1972 werd 

uiteindelijk ook het goederenverkeer stopgezet.   De aftakking bleef bestaan tot 1974 waarna ze 

werd gesloten en opgebroken.  De ijzeren brug over de Demer werd volledig hersteld en is nu 

ingericht als … een treinwagonnetje uit het begin van de 20ste eeuw.  Rechts staat de Maagdentoren, 

de robuuste ijzerzandstenen donjon.  Het landschap rondom werd heringericht en oogt nu bijzonder 

fraai.  Op de pas aangelegde podiumtrap in cortenstaal, drinken we van onze bidon. 

 

Ondertussen zakt de zon snel en 

haasten wij ons naar ons westgericht, 

onbelemmerd uitzichtpunt.  Dat vinden 

we op de schuine top van de 

Vinkenberg.  We zien er de kerken van 

Zichem, Testelt Averbode en de basiliek 

van Scherpenheuvel, maar vooral ook 

die gigantische appelsien die in het 

westen steeds dieper wegzakt.   “O 

Heer, d’avond is neergekomen … “. 

Kippenvel  ! Nadat de zon helemaal 

onder de einder is verdwenen resten er 

nog twee km tot de finish.  De langste 

dag is bijna voorbij, vanaf morgen gaan de dagen weer korten… Op naar de winter … ! 


