
MEANDERSROUTE 
 
 
Vertrekpunt:  Natuur- en Recreatiedomein Ter Heide, Vakenstraat, Rotselaar       OF 
    Parking Demervallei, Aarschot 
Afstand:  30 kilometer 
 
 
De meanders van de Demer 
Van aan haar oorsprong stroomt de Demer in talloze meanders door een brede vallei naar haar monding 
in Werchter. De Demer is een rivier met opvallend vele meanders die echter in de loop der eeuwen 
stelselmatig werden rechtgetrokken. Deze rechttrekkingen kwamen er om overstromingen te voorkomen 
en om de scheepsvaart te bevorderen.  
 
Nu is de Demer een licht kronkelende rivier, geprangd in een keurslijf van hoge dijken. Dat was ooit 
anders. Vooral tussen Aarschot en Werchter, vlak voor haar monding in de Dijle, was de Demer eertijds 
zeer bochtig en grillig. Eigenlijk is dit niet zo verwonderlijk. De Demer stroomt immers van oost naar west 
met een matig verval. In Werchter botst ze haaks tegen de Dijle die met een veel sterker verval en grotere 
snelheid haar stroom van zuid naar noord heeft. De oevers van de Dijle bestaan daarenboven uit 
oeverwallen, lemen sedimentophogingen, die na elke overstroming hoger werden. De Demer, die geen 
leem maar zeer fijne klei meevoert, botst als het ware tegen deze hoge oeverwallen en gaat daardoor fel 
kronkelen. 
 
Rechttrekking omwille van de scheepvaart 
De Demer is een bevaarbare rivier en zelfs nog in het begin van de 20ste eeuw was er scheepsverkeer op 
de Demer. Het waren vooral trekschuiten, van op de oevers getrokken door paarden en in goede banen 
geleid door scheepstrekkers, die men op de Demer zag. In Werchter was er zelfs een gilde van 
scheepstrekkers. Tot in het midden van de 17de eeuw was de Demer één van de belangrijkste 
verbindingswegen tussen het Hageland en het Land van Loon. Via de Gete gaf ze ook aansluiting met 
steden als Tienen en Zoutleeuw. Aarschot en Diest hadden ook een behoorlijk deel van hun 
middeleeuwse bloei te danken aan de Demer. Karel V had zelfs plannen om via de Demer een Schelde-
Maasverbinding tot stand te brengen, maar budgettaire en politieke moeilijkheden maakten dat ze nooit 
gerealiseerd werden. De Demer verloor steeds meer aan economisch belang, vooral na de aanleg van het 
kanaal Leuven-Mechelen. Door de aanleg van het Albertkanaal in 1930-1939 werden de plannen om een 
Schelde-Maasverbinding via de Demer te realiseren definitief opgeborgen. Die talloze meanders waren 
weinig interessant voor de scheepvaart. Rechttrekking van de Demermeanders zou de vaartijd aanzienlijk 
verminderen. 
 
Overstromingen 
Ook de steeds weerkerende overstromingen zouden aan de basis liggen van een politiek van 
rechttrekking die men vanaf de 16de eeuw zou voeren. 
Tijdens de Middeleeuwen waren overstromingen in de Demervallei eerder zeldzaam, maar op het einde 
van de 15de eeuw kwam hierin verandering. Eén van de oorzaken was aanslibbing, waardoor de bedding 
hoger kwam te liggen en na een overstroming zich soms zelfs verlegde. Vooral tijdens de opstand van 
Maximiliaan van Oostenrijk (1488-1492), toen de Demerdijken slecht onderhouden werden, kwamen 
overstromingen steeds veelvuldiger voor. In 1491 kwamen de notabelen uit de streek samen om zich over 
de toestand te beraden. Op aandringen van Willem van Croij, heer van Aarschot, werd een jaar later een 
aantal maatregelen getroffen die het overstromingsgevaar moest indijken. Letterlijk dan: dijken werden 
opgehoogd en sluizen geplaatst bij de monding van de zijrivieren. 
Een andere maatregel was het afsnijden van de Demerbochten. In de 18de eeuw zouden meer dan 
twintig meanders van de Demer gescheiden worden. 
Ook in de 19de en 20ste eeuw is men meanders blijven afsnijden. De laatste rechttrekking dateert van 
1979 en werd gelijktijdig gerealiseerd met de ophoging en versteviging van de dijken. Die ophoging 
kwam er nadat Werchter in de jaren 1960 twee winters na elkaar overstroomde. Gans het dorp stond 
blank, op de kerk en de dorpskom na. 
 
Natuurparels 
De meanders, afgesneden van de Demer, die u langs het traject tussen Aarschot en Werchter zult zien, 
kunnen recente dan wel eeuwenoude meanders zijn. De oudere zijn bijna volledig verland en begroeid 
met bomen en struiken. Zeker is dat deze kleine lusvormige vijvertjes echte natuurpareltjes zijn. Door hun 



wisselende waterstand - in de winter boordevol water, in de zomer vrijwel droog - herbergen deze 
meanders een diversiteit aan bloemen en planten.  
De voornaamste vochtminnende water- of moerasplanten treft men er aan. Het zijn tevens ideale 
verblijfsplaatsen voor allerlei amfibieën, waaronder de groene en bruine kikker, de pad  
en de salamander. 
 
 
BEZIENSWAARDIGHEDEN 
 
1. De Plas van Rotselaar - Domein Ter Heide. 
Het meer ontstond in 1976 toen men zand nodig had voor de ophoging van het viaduct over de 
autosnelweg in Wilsele. Tijdens de werken kwamen talrijke fossielen van dieren uit de laatste ijstijd te 
voorschijn, waarvan de meeste terechtgekomen zijn in een privéverzameling. 
Bij recreatie in dit domein ligt de nadruk op natuurbeleving. Naast de zwemzone en de zone 
voorbehouden voor surfers is een groot gedeelte ingericht als natuurgebied. Honderden soorten 
watervogels hebben hier hun habitat of kiezen dit water uit als een geschikte rustplaats bij hun trek naar 
het zuiden. Vogelliefhebbers kunnen vanuit een vogelkijkhut deze vogels gadeslaan. Rond het meer werd 
een fiets- en wandelpad aangelegd. Een wandeling van 2 km rond het meer alleen al loont beslist de 
moeite. 
In 1999 werd door het gemeentebestuur van Rotselaar vlak naast het meer een polyvalente hal gebouwd. 
Men kan er alle mogelijke sporten beoefenen. De cafetaria sluit nauw aan bij het strand en van op het 
buitenterras heeft men een mooi uitzicht op het meer. 
Wat is er gezelliger dan na een verkwikkende fietstocht te genieten van een verfrissing, een lekkere pint 
of kopje koffie op een terras dat doet dromen van zon en zee! 
 
2. Montfortcollege en Abdij “Vrouwenpark” 
Je bevindt je nu aan het begin van een majestueuze dreef gevormd door eeuwenoude lindebomen. Deze 
dreef leidt je naar het Montfortcollege. Op dit domein zijn nog resten te vinden van de voormalige abdij 
"Vrouwenpark". Het was een abdij van cisterciënzerinnen, opgericht begin 13de eeuw, in een dicht 
bebost jachtgebied. De abdij werd zwaar beschadigd in de oorlog tegen Maximiliaan van Oostenrijk en 
raakte verder in verval na de Tachtigjarige Oorlog. Tijdens de Franse overheersing werd de abdij volledig 
opgeheven en kwam het goed in handen van de familie Moerinckx die de abdij liet slopen. Talrijke resten 
bleven evenwel nog bewaard. Ook werden stukken van de ijzerzandstenen bouwelementen hergebruikt 
voor het romantisch prieel in het domein. De legende van Beatrijs, die haar kloostergelofte verzaakte om 
een losbandig werelds leven te leiden, zou in deze abdij hebben plaatsgevonden. De dreef en de 
omgeving zijn zo mooi en waardevol dat het geheel in 1999 geklasseerd werd. Fietsen door de dreef en 
langs de vijvers, geniet ervan! 
 
3. Pastorie van Wezemaal 
De norbertijnen van de abdij van Averbode lieten deze prachtige pastorie (17de eeuw) bouwen, 
opgetrokken in de schaduw van de kerk. Deze pastorie, wellicht de mooiste uit de streek, bestaat uit een 
pastoorswoning, een bijgebouw en een poortgebouw met duiventoren. De gebouwen zijn omringd door 
een slotgracht en het domein is afgebakend met een bakstenen muur. De pastoors leefden binnen de 
beschutting van de gracht en konden slechts langs de ophaalbrug naar buiten. In tijden van oorlog was 
deze beschutting geen luxe. In de zuidelijke gevel van dit beschermd gebouw bevindt zich een mooie 
zonnewijzer.  
 
4. De Sint-Martinuskerk 
Via het smal wegje naast de kerkhofmuur kom je op het pleintje voor de hoofdingang van de kerk. Dit 
kerkplein vormde tot in de jaren 1960 het decor van de dagelijkse fruitmarkten tijdens de zomermaanden. 
De Wezemaalse boer was zich immers na de teloorgang van de druiventeelt in 1850 gaan toeleggen op 
de teelt van perziken, pruimen en aardbeien. Deze pittoreske taferelen behoren nu ook tot het verleden. 
Voor je zie je de imposante toren in kalkzandsteen van de Sint-Martinuskerk van Wezemaal. De overige 
delen zijn opgetrokken uit ijzerzandsteen uit de plaatselijke ijzerzandsteengroeven op de Wijngaardberg. 
De spitse toren, die vroeger de kerk sierde, werd na een blikseminslag in 1860 vervangen door een stomp 
dak. Het is enigszins verwonderlijk dat een kleine parochie als Wezemaal zo'n monumentale kerk heeft, 
rijk aan kunstschatten. Wezemaal was echter vroeger een bekend bedevaartsoord. De talrijke 
bedevaarders naar Sint-Job brachten veel geld in het offerblok. Daarenboven was de Sint-Martinuskerk 
een patronaatskerk van de rijke abdij van Averbode. 
 



5. Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn - Voormalig gemeentehuis van Wezemaal   
Op de hoek van de Kerkstraat en de Steenweg op Nieuwrode bevindt zich het voormalig gemeentehuis 
van Wezemaal. 
Het neogotisch gebouw uit 1898 van de hand van de bekende architect Langerock werd in 1999 fraai 
gerestaureerd. De kleurrijke decoraties met bloemmotieven boven deur en vensters in art nouveau komen 
zodoende opnieuw tot hun recht. In de benedenverdieping bevindt zich een wijnkelder waar wijn kan 
geproefd worden maar waar ook het druivensap tot wijn vergist wordt. In het voorjaar van 1999 knoopte 
Wezemaal opnieuw aan met zijn wijntraditie.  
Er werden door de vzw Steenen Muur, in het kader van een gemeentelijk toeristisch project, opnieuw 
3.000 wijnstokken aangeplant. De kelder kan in groepsverband bezocht worden voor de degustatie van 
de plaatselijke wijn en na afspraak (tel. 016/44 14 52 - toeristische infodienst gemeente Rotselaar). 
Wezemaal was in de 19de eeuw bekend als wijndorp. Het dankt deze titel aan de bloeiende wijnteelt in 
de periode 1814-1850. Een genaamde J.F. Audoor kreeg de toestemming van de hertog van Ursel, 
eigenaar van de gronden op de Molenberg, om er wijngaarden aan te leggen. Het werd een succes. Zelfs 
Willem I, koning der Nederlanden, kwam er op bezoek. In 1834 is ongeveer 32 ha van de Molenberg 
beplant met wijnstokken. Even later wordt deze heuvel omgedoopt tot Wijngaardberg. 
Van deze wijncultuur is er, buiten de terrassen langs de zuidflank, een tastbare herinnering overgebleven. 
De “wijnmuur”, in de volksmond “stenen muur” genaamd, is wellicht omstreeks 1814 opgetrokken met 
losse, opeengestapelde ijzerzandstenen schollen. Op sommige plaatsen was hij meer dan manshoog en 
1,70 m breed. Hij is precies 1.546 meter lang en diende om de gevoelige wijnranken te beschermen tegen 
de noordenwind. Bijkomend voordeel was dat de wijngaarden ontdaan werden van een teveel aan 
ijzerzandsteen en dat ongewenste dieren uit het hoger gelegen bos werden geweerd. Deze wijnmuur is in 
Vlaanderen een uniek bouwwerk dat sinds 9 maart 1995 geklasseerd is als monument. 
Het toeristisch project rond de ontsluiting van de wijnmuur op de Wijngaardberg en de restauratie van het 
gemeentehuis van Wezemaal kreeg in 1999 de Provinciale Prijs voor Monumentenzorg.  
Een bezoek aan de wijngaarden, de ijzerzandsteengroeven en de wijnmuur loont dus beslist de moeite. 
Voor wie de Wijngaardberg wil verkennen is er de brochure met de bewegwijzerde 
Wijngaardbergwandeling, 8 km lang, met vertrekpunt aan het voormalig gemeentehuis van Wezemaal. 
Voor een begeleide wandeling met gids kan je terecht op de toeristische infodienst van de gemeente 
Rotselaar (tel. 016/ 44 14 52). 
 
In 2005 opende het "Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn" er haar deuren. Een bezoekje is echt de 
moeite. Je zal er de verrassend mooie streek van Wezemaal en het Hageland ontdekken en er te weten 
komen waarom er met succes aan wijnteelt kan worden gedaan. 
 
6. De Wijngaardberg 
De Wijngaardberg is één van de laatste onaangetaste getuigenheuvels van het Hageland.  
De heuvel is 72 meter hoog en werd tijdens het Tertiair gevormd door de Diestiaanzee. Het ijzerzandsteen 
dat in de berg wordt aangetroffen, vind men terug in het onderste deel van de toren en de zijbeuken van 
de Sint-Martinuskerk. 
Momenteel zijn er 6 soorten druiven aangeplant: Chardonnay, Bacchus, Sirius, Pinot gris, Pinot noir en 
Dornfelder. Vandaag exploiteert de vzw Steenen Muur drie wijngaarden op deze berg, met een totale 
oppervlakte van 70 are. 
 
7. De Moedermeule 
Deze graanmolen werd in 1667 in Mechelen gebouwd en in 1830 overgebracht naar Gelrode. Hij raakte 
in verval maar werd geklasseerd en nadien gerestaureerd. Elke zondag wordt hier opnieuw graan 
gemalen. In de afspanning kan men proeven van lekkere streekgerechten, bieren en wijnen. 
 
8. Sint-Corneliuskerk 
Oorspronkelijk stond op de plaats van de huidige Sint-Corneliuskerk een kapel gewijd aan de Heilige 
Cornelius, beschermheilige tegen kinderziekten. De westertoren is 16de-eeuws en laatgotisch. De toren is 
opgetrokken in ijzerzandsteen die op de IJzerenberg werd ontgonnen. Omstreeks 1800 werden koor, 
transept en sacristie aangebouwd en in 1896 werd het schip in neogotische stijl verbouwd en vergroot. 
 
 
 
 
 
 



9. 's Hertogenheide 
Het natuurgebied 's Hertogenheide in Aarschot is een uitgestrekt heide- en bosgebied gelegen tussen 
twee langgerekte getuigenheuvels. 
Sinds 1978 vormt de 's Hertogenheide een beschermd landschap. De unieke natuurwaarden van het 
gebied staan, door het uitblijven van een geschikt natuurbeheer, echter steeds meer onder druk. Het 
typische open heidelandschap wordt namelijk steeds meer ingepalmd door voortschrijdende bebossing. 
 
10. Aurelianustoren 
Langs de Geetsstraat zie je links de Aurelianustoren (ook gekend als Orleanstoren). Deze toren is een 
overblijvende hoektoren van de vroegere stadsvesten rond Aarschot. De toren in zijn huidige vorm dateert 
uit de 16de-17de eeuw. De allereerste toren werd wellicht in de vroege middeleeuwen gebouwd en zou 
als uitkijkpost gediend hebben. 
 
11. Grote Markt van Aarschot 
Dit gezellig stadsplein met zijn vele cafés en terrasjes nodigt uit om even te verpozen.  
 
12. Stedelijk Museum voor Heemkunde en Folklore 
Vroeger was op de zolders van het begijnhof het Stedelijk Museum ingericht. Ondertussen heeft het een 
vaste stek gevonden in de Gasthuissite aan de Elisabethlaan. Men vindt er een collectie over het verleden 
van Groot-Aarschot en de bewoners, vanaf de prehistorie tot ruwweg een 50-tal jaren geleden. Het is een 
unieke opstelling over het leven in en om de Demer met veel diverse oude voorwerpen betreffende 
prehistorie, oorlog, kerkelijk leven, ambachten, folklore enz… Een bezoekje is beslist de moeite waard. 
 
13. Onze-Lieve-Vrouwekerk  
Van op de Demerbrug heb je een mooi uitzicht op de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het is een belangrijk 
gotisch monument uit de 14de-16de eeuw, met ritmische afwisseling van ijzerzandsteen en kalksteen. 
Deze "speklagen" zijn typisch voor de Demergotiek. Vooral de zuidkant met zijn grillige spuiers is een 
gotisch juweel. In het kerkinterieur wordt de bezoeker getroffen door de warme toon van de bruinrode 
ijzerzandsteen. Een merkwaardig koordoksaal, een laatgotisch koorgestoelte en belangrijke beelden en 
schilderijen verrijken deze kerk. Een belangrijk schilderij is "De mystieke wijnpers". 
 
14. Begijnhof  
Het begijnhof van Aarschot werd gesticht in 1251-1253. Na twee vernielingen in de 16de eeuw begon 
men in de 17de eeuw met de heropbouw. In 1863 werd het "Besloten Hof", door de aanleg van de 
Stationsstraat in twee gedeeld. Aan de linkerkant werden de huisjes naar oorspronkelijk model 
heropgebouwd, na de vernieling tijdens de Tweede Wereldoorlog. De rij aan de overkant kreeg in 1999 
uiteindelijk een opknapbeurt. De woningen werden zeer mooi gerestaureerd en kregen in datzelfde jaar 
ook de Provinciale Prijs voor Monumentenzorg. 
 
15. 's Hertogenmolens 
Boven de Demer zie je de oude 's Hertogenmolens. Dit molen- en sluiscomplex werd gebouwd in 1507. 
De onderbouw van de molen, opgetrokken in ijzerzandsteen, omvat een centrale doorgang voor de 
scheepsvaart. Er was ook een sluisdeur voorzien zodat het debiet van de Demer kon geregeld worden. 
Links en rechts ervan zijn openingen waarin de molenraderen waren aangebracht. De bovenbouw bestaat 
uit bakstenen muren, waarvan deze van het woonhuis versierd zijn met trapgevels. 
Na eeuwen van nuttig gebruik werden de activiteiten echter gestaakt op het einde van de 20ste eeuw. 
Eenmaal verlaten trad het verval snel in. Een instorting van de westvleugel volgde en tegen het begin van 
de 21ste eeuw verkeerden de molens meer en meer in ruïneuze staat.  
In het kader van het stadsvernieuwingsplan is men jaren bezig geweest met de restauratie. De onderbouw 
werd in zijn authentieke staat hersteld, terwijl er in de gebouwen een 3-sterren hotel en eigentijdse 
brasserie is ingericht. Het complex is sinds begin juni officieel geopend en moet het nieuwe toeristische 
centrum van Aarschot en omstreken worden. 
 
16. Kasteel van Nieuwland 
Het huidige kasteel van Nieuwland werd pas midden 19de eeuw opgericht. Over een verder verleden of 
voorgaande eigenaars is weinig geweten. Wel zijn er bronnen over het domein en de naam, die 
teruggaan tot de 13de eeuw. Momenteel is er een hotel, seminarieruimte en een feestzaal in het kasteel 
ondergebracht.  
 
 



Aan het kasteel is eveneens een sage verbonden over een vrouw, Achma genoemd, en haar witte geit. 
Aan de Demer lagen vroeger twee burchten namelijk deze van de heren van Nieuwland en die van de 
heren van Rivieren. De vriendschap die er onderling was, werd plots verbroken omdat beide heren hun 
oog hadden laten vallen op dezelfde jonge edelvrouw. Jaloers trokken ze tegen elkaar ten strijde om de 
gunsten van de jonkvrouw van Brabantse adel. In deze bloedige strijd sneuvelden de 4 zonen van Achma. 
Toen dit trieste nieuws haar gemeld werd, brak er een hevig onweer uit. Een schuilplaats zoekend, kwam 
de heer van Nieuwland toevallig aan de hut van de treurende vrouw terecht. Bij het aanschouwen van de 
man die verantwoordelijk was voor de dood van haar vier zonen, vervloekte zij hem. Op dat zelfde 
moment doorkliefde een bliksem het luchtruim en veroorzaakte een brand die niets overeind liet. Enkel 
Achma en haar witte geit bleven gespaard. Ze zou de streek rond Nieuwland en Rivieren nog steeds 
onveilig maken door plotse mistbanken op te werpen die argeloze reizigers in de Demer zou doen 
sukkelen. Ook wordt ze nog af en toe opgemerkt terwijl ze met haar witte geit de akkers afdwaalt, op 
zoek naar haar gesneuvelde zonen... 
 
17. Kasteel ter Rivieren 
Rivieren was een oud leen van het hertogdom Aarschot. Reeds in de 13de eeuw bestond het domein uit 
een burcht, pachthof en donjon. Het huidige kasteel werd pas in 1885 gebouwd in opdracht van jonkheer 
Oscar Van den Eynde. Restanten van de donjon werden in 2006 blootgelegd. Het kasteel is nog steeds 
privaat bezit.  
 
18. Soldatenbrug 
De Soldatenbrug is een Baileybrug die Belgische genietroepen hier construeerden omstreeks 1954. 
Vroeger lag hier een veerpont. 
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