Welkom in Tremelo!
Voor onze derde wandeltocht in 2021 trekken we naar Tremelo. Dit is een gemeente in de
provincie Vlaams-Brabant, vooral bekend als de geboorteplaats van pater Damiaan.
Deze route is bewegwijzerd , volg de
natuurpuntplaatjes met groene ruit
(opgelet, op plannetje staat groene
driehoek).
totale afstand: 7,8 km

Vlak bij de geboorteplaats van pater Damiaan in
Ninde vind je het Zegbroek, dit is een vochtige,
verveende, oude meander van de Demer. Je
kan er genieten van uiteenlopende biotopen:
moerasbossen, graslanden, akkers en waterpartijen.
Je wandelt door de broekbossen, die dankzij mooie
vlonderpaadjes bewandelbaar blijven. Een zeldzaam
natuurverschijnsel in deze oude Demermeander is
het trilveen. Wie zich op zo’n trilveen waagt, waant
zich op een waterbed.

Uitbreiding (+5 km): volg de natuurpuntplaatjes met nlauwe rechthoek vanaf punt 7.

Voor onze fotozoektocht volgen we de groene
driehoekjes, de “Zegbroekwandeling”. Deze
wandeling is 7,8 km lang maar de liefhebbers
kunnen deze nog 5 km uitbreiden met de
“Laekdalwandeling”. De foto’s voor de wandeling zijn
wel allemaal te vinden langs de Zegbroekwandeling.
De Laekdalwandeling neemt je mee door de
laakvallei. De Laak is een onbevaarbare waterloop
die gebruikt werd om tijdens hoge waterstanden de
Demer te ontlasten en om de watermolen aan de
Veldonkhoeve te laten draaien.
De natuur langs de Laak zal je verrassen met een
mix van ruimte, natuurbeleving en rust.

Vertrekpunt:
Damiaanmuseum,
Pater Damiaanstraat 37,
3120 Tremelo.
PARKEREN: parking achter de kerk van
Ninde, bij het verlaten van de parking
start de wandeling naar rechts
Opgelet:
Moeilijk toegankelijk voor kinderwagens en
rolstoelen.
In natte periodes komen stevige schoenen
of laarzen van pas.
Honden zijn welkom maar moeten wel aan
de leiband.

Hebben jullie er zin in? De bedoeling is dat jullie de wandeling volgen zoals hieronder beschreven. Tijdens de
wandeling zullen jullie de 12 foto’s tegenkomen die we hierna tonen. Je plaatst de foto’s in de juiste volgorde
en stuur die reeks getallen , samen met jullie foto, via het formulier op onze site. Inzenden kan tot 31 januari
2022.
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