
 

 

 

 

De Wandeling van 18 Km 
De wandeldag 2018 van anders Reizen vindt op 06.05.2018 plaats in Duisburg, een landelijke gemeente in de Druivenstreek, die 
in 1977 fusioneerde met Tervuren.  De dorpskern bevindt zich tussen de valleien van IJse en Voer op een heuvelrug, die loopt van 
het Zoniënwoud tot Leuven. 

Vanaf eind 19de eeuw werden in de streek druiven gekweekt in serres; op het hoogtepunt van deze activiteit telde Duisburg 3840 
serres!  

In de streek waren er ook veel grote hoeves; Pachthof Stroykens - uitvalsbasis voor de wandelingen - is er daar een van. Het 
pachthof dateert van eind 18de eeuw en werd na de dood van de laatste eigenaar aangekocht door de gemeente Tervuren om er 
een bezoekerscentrum van te maken. 

De Sint-Katharinakerk van Duisburg werd al vermeld in 1228 ten tijde van Hendrik I, hertog van Brabant.  Ze heeft een hoge 
spitse toren en is zo goed herkenbaar als baken in het landschap.  In de kerk vind je muurschilderingen van rond 1400; de best 
bewaarde is die van Sint-Elooi en van Sint-Jacob, met ontschorste twijg met een schelp in zijn linkerhand. 

BESCHRIJVING 

• Bij het verlaten van het pachthof Stroykens langs de straatzijde ga je linksaf in de richting van de kerk.  
Laat de kerk rechts en café ’t Faillissement links en volg de baan in een rechtse bocht; je hebt dan een 
apotheek links van je en café ’t Pleintje rechts.  Je wandelt rechtdoor de Rootstraat op, die je even volgt.  
Je komt al vlug bij wandelknooppunt (WKP) 45 (donkerrode belettering op een wit bordje; niet verwarren 
met de groene fietsknooppunten); sla daar links af de Kouterweg in, in de richting van WKP44.  Je wandelt 
aanvankelijk op kassei, maar die gaat over in asfalt.  Je volgt een flink stuk dit baantje naar het dal toe.  Je 
wandelt naar beneden door een bosje en als je dat verlaat wandel je wat verder voorbij een boom met 
picknickplaats. Deze laat je links laat liggen om gewoon verder rechtdoor te lopen in de richting van de 
huizen in de verte. 
 

• In het dal, waar de weg weer begint te stijgen, is er een kruising. Ga daar rechtsaf de Dorre Dondersteen in, 
een smal pad dat weldra langs de rand van een bos loopt en na een paar honderd meter omhoogloopt tot 
aan WKP409. Boven bij dat WKP ga je linksaf in de richting van WKP415. Aan het eerste huis ga je linksaf 
op een stukje asfaltweg naar beneden. Je komt op een kruispunt met kasseien, daar ga je rechts en volg je 
een betonbaantje in de richting van het centrum van Vossem. Waar dit baantje een bocht naar rechts 
maakt, ga je rechtdoor naar beneden over een asfaltbaantje. Volg het mee in een bocht naar links. Waar het 
asfalt ophoudt blijf je nog een flink eind rechtdoor gaan over een brede veldweg. 
 

• Je komt op een betonbaantje/kasseiweg en volgt dat naar rechts. Zo'n 200 m verder kom je op een klein 
rond punt, hier ga je links de poort door, het park van Tervuren in. 

Het Warandepark van Tervuren is een afgesloten deel van het Zoniënwoud.  Einde 12de eeuw lieten de hertogen van Brabant 
hier een jachtslot bouwen.  Door de eeuwen heen kreeg het park een meer ‘koninklijk’ karakter met grote vijvers en brede lanen. 

 

• Als je het park binnenkomt hou je meteen links aan op een asfaltbaantje, waarop je wandelt met een grote 
vijver aan je rechterkant en nog steeds in de richting van WKP42. 
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• Je wandelt rond de vijver tot je bij een andere vijver komt, aan je linkerkant. Houd hier rechts aan en volg 
het brede pad langs de oever van de grote vijver aan je rechterhand. Volg deze weg tot je bij het Spaans 
Huis komt: hier kan je terecht voor een hapje en/of een drankje als er nog plaats is… 

Waar dit ‘Spaans Huis’ staat werd al in 1295 gewag gemaakt van de Gordaalmolen, een watermolen.  De functie van 
watermolen viel weg bij de aanleg van de Vossemvijver ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in 1897.  ‘Spaans’ verwijst 
naar de gebruikte, langwerpige bakstenen van het gebouw. 

• Je wandelt helemaal rond het Spaans Huis tot op de asfaltweg. Hier naar rechts om tussen twee vijvers 
tot aan de muur rond het park te wandelen. Aan de muur volg je de bosweg naar links die vlak langs de 
muur loopt. Je komt aan de Leuvense Poort, één van de toegangen tot het park.   

Deze Leuvense Poort is de enige originele poort in heel de omheining van het Warandepark, die tien poorten telde.  Aanvankelijk 
was er een houten palissade, enerzijds om het privé karakter van het domein te garanderen, anderzijds om wild voor de jacht 
binnen te houden.  Aartshertogin Isabella liet de houten omheining in 1625 vervangen door een 7 km. lange bakstenen muur. 

• Je moet de poort niet doorgaan. Neem de laan rechtdoor, die min of meer evenwijdig met de muur loopt (ga 
dus niet linksaf in de richting van de vijver).  Neem de volgende weg rechts om opnieuw bij de muur te 
komen en bij een ijzeren toegangspoort tot de speelplaats van een school.  Ga dan linksaf naast de muur 
en verder rechtdoor, waar die muur ophoudt.  (Rechts van je zie je het gebouwencomplex van de Engelse 
School).  Aan het einde van de terreinen van de school zie je rechts voor je het museum voor Midden-Afrika.  
Ga rechtsaf naar een beeldengroep met flamingo’s in het water, een olifantenkop, een leeuw, het 
borstbeeld van koning Leopold II, en bovenop Afrikaanse krijgers. 

In 1897 vond een Wereldtentoonstelling plaats aan het Jubelpark in Brussel én hier in Tervuren.  Van die tijd dateren de 
Tervurenlaan en een tram- en spoorlijn naar Tervuren.  Er werd zelfs een monorail gebouwd, die over een afstand van 5 km een 
snelheid haalde van… 150 km per uur; het was één van de grote attracties van de tentoonstelling! 

In Tervuren wilde Leopold II ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling Congo voorstellen.  Hij liet daarom in het park drie 
Congolese dorpen oprichten, waar 267 Congolezen voor de duur van de tentoonstelling moesten verblijven. Een deel van hen 
verbleef in er als een stam in een Congolees bos, een andere groep woonde als stam bij de vijvers en voer die op en af in 
prauwen en een derde groep leefde in een ‘beschaafd’ dorp met een schooltje, waarin dertig Congolese kinderen les kregen. Zo 
wilde Leopold aan het blanke publiek tonen welke graad van beschaving de blanken in Congo al gebracht hadden! Ongeveer 
1.200.000 mensen bezochten de dorpen om te kijken naar ‘zwarten’, die ze nog nooit gezien hadden.  Op de omheining rond de 
dorpen ontbrak zelfs het bordje niet met "Verboden de zwarten eten te geven; ze worden gevoed." 

Van de overgebrachte Congolezen overleefden er 7 onze kille zomer niet; ze liggen begraven tegen de muur van de kerk van 
Tervuren aan de zijde van de markt. 

Van bij deze beeldengroep zie je rechts het grote Afrikamuseum en recht voor je het koloniënpaleis, waar aanvankelijk de 
tentoonstelling plaatsvond van stukken die zich nu in het Museum bevinden, aangevuld met veel andere.  Het museum is 
gesloten voor restauratie en uitbreiding en gaat wellicht naar het einde van dit jaar (2018) weer open.  Het museum werd 
gebouwd onder impuls van Leopold II omdat het koloniënpaleis te klein werd. 

Op het hellend terrein voor het museum werden Franse tuinen aangelegd met vijvers, bloemperken, paden en beelden… 

 

• Van bij dit beeld ga je met het museum rechts van je naar een grote vijver en verder met die vijver rechts 
van je tot je ter hoogte bent van de koepel van het museum; ga daar naar links de trappen af naar weer een 
vijver.  Net voor het water ga je naar rechts en meteen naar links om met de vijver links van je verder te 
wandelen tot op een asfaltbaantje.  Volg dat naar rechts met weer een vijver links van je.  Je komt zo vlak 
bij het centrum van Tervuren bij WKP4. 
 

• Hier kan je een pauze inlassen, als je dat wenst.  Ga dan recht voor je de poort door. Links zie je dan het 
Cultureel Centrum met cafetaria, waar je terecht kan voor een drankje en een hapje.  Je kan ook een beetje 
verder gaan: dan kom je op de markt van Tervuren, waar meerdere cafeetjes zijn. In café Keizerskroon mag 
je de meegebrachte boterhammen eten als je een drankje bestelt…  Ga hierna terug naar WKP4. 
 



• Van bij WKP4 ga je naar WKP41; wandel links van de rijweg.  Je komt voorbij de kapel ter ere van de heilige 
Hubertus links van je en grote kazernegebouwen rechts.   

De Hubertuskapel bevindt zich op het binnenhof van een vroeger hertogelijk kasteel; ze werd in 1617 gebouwd door Albrecht en 
Isabella.  Volgens de legende zou op deze plaats in 727 Sint Hubertus overleden zijn. 

Tussen kapel en burchtvijver zijn nog resten te zien van het vroegere indrukwekkende kasteel (zie afbeelding ter plaatse). De 
oudste delen gaan terug tot 1200 en in de loop der eeuwen werd het verder uitgebreid.  Het kasteel was uitstekend gelegen 
voor de jacht: op een dagreis van Leuven en Brussel… Na een periode van verval zorgden Albrecht en Isabella en de landvoogd 
Karel van Lorreinen voor een nieuwe bloeiperiode van 1740 tot 1780. 

Karel van Lorreinen liet ook het grote “hoefijzercomplex” aan de andere kant van de straat bouwen: het werden de stallen voor 
de paarden en de verblijven voor de bedienden.  Toen het kasteel op bevel van Keizer Jozef I werd afgebroken, werden deze 
gebouwen gespaard.  Dit ‘hoefijzer’ werd later gebruikt door het leger; wellicht krijgt het binnenkort een nieuwe bestemming 
met o.m. hotel, museum, congresfaciliteiten… 

• Een beetje verder op de baan vervolg je je weg richting WPK41 schuin links omhoog, via de 
Wildezwijnenweg: je wandelt op een mooi kronkelend pad, met een fit-o-meter en blijft richting WKP41 
gaan tot op een kruispunt van 13 wegen en paden.  

Dit kruispunt van dertien wegen was er vroeger eentje van zeven wegen en wordt daarom nog steeds ‘Zevenster’ genaamd.  
Karel van Lorreinen vormde het Warandepark om van een dambordmotief naar een stervorming geheel.  Bedoeling was dat de 
adellijke jagers dan gemakkelijk het wild achterna konden en…(hun) vrouwen van uit een prieel op het kruispunt de 
heldendaden van hun minnaars konden volgen.  Maar ook los van de jacht werden wel eens afspraken gemaakt in het 
prieeltje… 

Nu liggen op de Zevenster drie grote steenblokken, die als één grote steen in 1883 gevonden werden in een akker in de buurt en 
door Leopold II gekocht voor toenmalige 150 franken.  Men neemt aan dat het hier gaat om een slijpsteen waarop boeren en 
anderen messen en zeisen slepen… 

• Nog steeds moet je richting WKP41; dat doe je door de Duisburgse Dreef te nemen. Je komt uiteindelijk 
aan WKP41 door tussen twee vijvers door te wandelen; dan moet je rechtsaf in de richting van WKP48.  Je 
komt (na 450m) bij een asfaltbaantje en gaat linksaf door een poort om het park te verlaten.  Dan steek je 
een rijweg over op een zebrapad én over een amfibiëntunnel, volgt die heel even naar links en stapt meteen 
op het eerste pad het bos in naar rechts, onder een houten poortje door.  Zo wandel je het Zoniënwoud 
binnen op een licht oplopend pad, verhard met dolomiet! 

Het Zoniënwoud is een deel van het grotendeels gerooide Kolenwoud, dat zich uitstrekte over een deel van Vlaanderen, 
Wallonië en Noord-Frankrijk. Het is nu nog ongeveer 5000 ha groot en strekt zich uit over de drie gewesten. Het werd door de 
adel gebruikt als jachtgebied, maar ook de inkomsten uit de houtkap waren van belang. Leopold I en II waren eigenaar van het 
gebied, maar Leopold II schonk het aan de Belgische staat. Het Zoniënwoud is vooral gekend om zijn beuken en dreven 
(‘kathedralen’), waarvan de aanplant begonnen werd door de Oostenrijkers in 1715-1794. 

In dit Zoniënwoud werd vanaf 1902 in opdracht van Leopold II een ‘geografisch’ arboretum aangelegd van ongeveer 120 ha. op 
de plaats waar zich rond een vroeger capucijnenklooster het Capucijnenbos situeerde. Bedoeling was om na te gaan welke 
boomsoorten uit andere continenten met een soortgelijk klimaat als het onze zouden kunnen overleven.  Nergens in Europa is er 
nog een geografisch arboretum van deze omvang. 

 

• Blijf verder gaan op dit pad en steek kruispuntjes recht over. Je komt bij een kruispunt met een brede laan; 
steek die recht over. Aan de rechterkant staat een blauw fietspad-bord, dan een betonpaal met een gele 
"15" en vervolgens een houten paaltje met gele punt. Hier neem je rechtsaf naar beneden een smal pad dat 
alleen voor voetgangers toegankelijk is (een groen bordje met wit opschrift op een boom op ca. 2,5m 
hoogte wijst hierop). Blijf dat pad volgen en negeer kleine paden rechts en links. Na tweehonderd meter zie 
je rechts een paal met een groen bordje met in het wit het cijfer 22; dat is het nummer van een perceel van 
het Arboretum, zoals je er nog een aantal zal zien tijdens het verdere verloop van de wandeling. Volg 
aandachtig de beschrijving hieronder. 
 



• Nog een beetje verder komt van links een pad met de geel-rode tekens van een streek-GR: blijf rechtdoor 
gaan met de tekens mee. Het pad loopt naar beneden en daar zie je in een stuk open grasland een klein 
houten brugje: daar moet je over.  Niet meteen maar een twintigtal meter verder ga je links omhoog door 
een open stuk grasland.  Je ziet dan heel vlug het plaatje van perceel 23 rechts van je.  Als het regent of 
geregend heeft, ga je best tegen de rand van het bos, want daar is het droger dan in het midden van het 
grasland.  (De kans is groot, dat je hier sporen vindt van everzwijnen, die de grond hebben omgewoeld!)  
Nog wat verder zie je rechts het plaatje van perceel 24.   
 

• Boven kom je op een met grijs steengruis verharde dreef.  Ga daar naar links tot bij een kruispunt, waar je 
links een paaltje ziet met gele/lichtgroene kop en het nummer 13 op (aan de achterkant, na een grote 
stapel houtblokken aan de rechterkant). Daar moet je rechtsaf. Je komt tussen twee percelen door met 
nieuwe aanplant achter een omheining (rechts 29, links 28b) en bij een kruispunt, dat je rechtdoor 
oversteekt.  Je komt op een T-splitsing en gaat er naar rechts op een brede met dolomiet verharde weg.  
Je komt wat verderop bij een paaltje met een lichtgroene kop en het cijfer 16 op de achterkant van het 
paaltje.  Ga daar linksaf naar beneden op een smal pad, “alleen voor voetgangers”.  Je komt beneden weer 
in een open stuk grasland en blijft er in dezelfde richting verdergaan.  Aan je rechterkant zie je perceel 20 
en sla daar linksaf, eveneens op een open stuk grasland.  Je laat perceel 9a links van je en perceel 8a 
rechts van je. Negeer een pad rechtsaf het bos in en wandel door het grasland naar boven met nog steeds 
9a links van je. 
 

• Je komt bij een dreef met dubbel pad en 2 houten bankjes en gaat daar naar rechts. Bij het volgende 
kruispunt ga je rechtdoor een dreef in waar geen fietsers in mogen. De dreef gaat naar beneden, waar je bij 
een kruispunt linksaf gaat en nu wit-rode GR-tekens volgt.   Je wandelt nu op een stuk van de “Koninklijke 
Wandeling”! 

Een aantal grote lanen en dreven werden indertijd gebruikt door de leden van de koninklijke familie en de adel voor 
wandelingen in aangenaam gezelschap, zoals wij dat nu kunnen doen.  Vandaar de naam ‘Koninklijke Wandeling'. 

• Blijf op dit ‘koninklijk’ stuk dreef wandelen en negeer paden naar links en rechts.  De dreef kronkelt 
verderop omhoog.  Boven zie je een paaltje met lichtgroene kop en het cijfer 8: net daarvoor ga je naar links 
in de richting van een haagbeuk, die je al ziet staan.  Ga tot bij die haagbeuk, die midden in de “Ster” staat, 
een kruispunt van veel wegen en paden.   
 

• Steek rechtdoor over en wandel verderop naar beneden.  Als je bijna beneden bent, kom je op een kruispunt, 
waar je rechtsaf moet. Blijf verder gaan tot je bij een ‘wandelboom’ (wegwijzer) van GR-paden komt en blijf 
ook daar nog rechtdoor verdergaan in de richting van Huldenberg.  Ook boven blijf je rechtdoor gaan in de 
Terschurendreef.   
 

• Je verlaat het bos en komt op asfalt en blijft rechtdoor verder gaan.  Je wandelt de bebouwde kom binnen 
en steekt een kruispunt over om op de Heidestraat naar het centrum van Duisburg te wandelen. Kort 
voordat je bij het centrum en de kerk bent en net na het huis met nr. 26 ga je naar rechts in de richting van 
WK405 om honderd meter verder linksaf naar de parking van Stroykenshof te wandelen.   

 

We hopen dat je ervan genoten hebt! 

  



 


