
LENGTE: 17 km
VERTREKPUNT: Aan taverne ’t Laak van Toen in VeerleLaakdal, op de N127,
tussen Westerlo en Laakdal
AANDACHTSPUNTEN: Zandwegen, graswegen, soms overgroeid en modderig.
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 24/34 (1:20.000)

Bossen langs de Rode Laak
VARENDONK

Deze biljartvlakke wandeling loopt door een verrassend groen en bosrijk gebied ten
zuiden van Westerlo, op de grens van de provincies Antwerpen en VlaamsBrabant.
Hier vind je zowel de naaldbossen en de zanderige grond van de Kempen als de
moerassige loofwouden van het Hageland.
In Laakdal vind je drie beken met de naam Laak: Grote Laak, Kleine Laak en Rode
Laak. De Rode Laak, die we op deze wandeling ontmoeten, mondt in Westerlo, ten
noorden van de wandeling, in de Grote Nete uit. De Rode Laak dankt zijn naam aan
de roestbruine kleur van zijn water die te wijten is aan het hoge ijzergehalte. Ook op
de wandeling in Zichem, kan je met dit verschijnsel kennismaken.
De Rode Laak stroomt door de bosreservaten Varenbroek en Helschot. In deze
reservaten mag de natuur haar gang gaan: de oude eikenbomen mogen vallen en
rotten waar ze willen. Varenbroek was tot 2003 het jachtgebied van de prinsen van
Merode. Aan het bos Helschot ontleende schrijver Willem Elsschot zijn pseudoniem.
Hij maakte er graag lange wandelingen. De paden door Varenbroek en Helschot zijn
pareltjes van natuurpaden: smal, soms wat modderig en overgroeid.
Deze wandeling loopt ook enkele kilometers door Hertberg. Dit provinciaal domein
vormt een groot aaneengesloten boscomplex met veel grove den en Corsicaanse
den. Hier is het gemakkelijk wandelen: brede zandwegen door de naaldbossen.
Hertberg biedt je trouwens een uitstekende gelegenheid voor een halte in herberg
Mie Maan aan de Diestseweg.

We vertrekken in Varendonk, nu deelgemeente van Laakdal en ooit de kleinste
gemeente van het land. Varendonk heeft zelfs nooit een kerk gehad.
Het kasteel van Merode, aan de Nete enkele kilometers ten noorden van Varendonk,
vormt de toeristische trekpleister van de streek. Naar de prinsen van Merode, aan
wie het kasteel eeuwenlang toebehoorde, werd een project 'prinsheerlijk platteland'
genoemd. In dit project werken de nieuwe privéeigenaars van het kasteel samen
met heel wat partners en overheden om het gebied te ontwikkelen, beheren en
ontsluiten. Naast routes voor fietsers en ruiters wordt in het kader van dit project
een wandelnetwerk ontwikkeld. Onze wandeling maakt gebruik van dit netwerk.
BESCHRIJVING
Je vertrekt op de parking van 't Laak van Toen. Je laat de Grote Steenweg achter je
liggen en je slaat rechtsaf op een betonweg. Na 200 meter sla je linksaf in de
Varendonksesteenweg, Bergom in. Tussen nummers 53 en 93 sla je linksaf in een
veldweg. Na 200 meter maak je met de grasweg een haakse bocht naar rechts. Na
een bomenrij, links van de weg, loop je nog rechtdoor tot een omheinde weide voor
je. Sla linksaf, en wandel helemaal rond de weide met de omheining aan je
rechterhand. Zo kom je, aan de andere kant van de weide, op een rechtlijnige
veldweg tussen weiden die in de richting van enkele huizen loopt.
Bij het einde van een weide aan de linkerkant verlaat je de veldweg en je slaat heel
scherp linksaf in een grasweg onder eiken langs de weiderand. Voorbij een
voetgangersdoorgang kom je bij een informatiebord van de Boswachterswandeling
en het natuurgebied Varenbroek. Net voor dit informatiebord sla je rechtsaf in een
spoor over het gras richting bos. Het pad loopt door kreupelhout, maakt een bocht
naar rechts en wordt dan een graspad dat de bosrand volgt door weelderige
begroeing. Bij een slagboom volg je een bredere grasweg naar links. Je komt uit bij
de Rode Laak. Steek de beek over en volg de beek naar links. Je blijft nu lange tijd
langs de beek lopen over een graspad. Zevenhonderd meter na de brug maakt de
Rode Laak een haakse bocht naar links. Jij gaat nog even rechtdoor en even verder
sla je met het pad rechtsaf en je loopt een kort eindje door bos, Je komt uit op een
kruispunt bij de bosrand: hier sla je rechtsaf.
De rechte en mooie grasweg loopt langs bos en draait verder bij het einde van een
open stuk grasland naar rechts, Zo kom je voorbij een slagboom uit op een
betonbaan. Volg deze baan naar links. Een kleine honderd meter verder sla je af in
de eerste zijstraat links: de Berglaan. Een zijstraat links en een zijstraat rechts laat
je liggen en je gaat rechtdoor. Voorbij de Dennenboshoeve loop je in een
kaarsrechte en zanderige dreef die naar het bos toe loopt. Eens in het bos, sta je op
een kruispunt. Sla hier rechtsaf en dan onmiddellijk linksaf. De bosweg stijgt zacht
tussen kastanjes rechts en gekapt bos links. In de buurt van het heuveltopje laat je
een zijweg links en een zijweg rechts liggen, je gaat rechtdoor en je daalt. Bij een
volgend kruispunt ga je rechtdoor, verder over de brede zandweg. Op het einde van
de weg, op een Tkruispunt, sla je linksaf. Wat verder is er een smal zijpad links (dat
je op de terugweg zal nemen) maar je slaat hier met de brede bosweg rechtsaf. Na
een zijweg rechts, die je niet neemt, kom je uit op een groot kruispunt in het bos.
Rechtdoor hier, langs een omheind stuk bos. Je komt bij een brede rijweg met breed
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fietspad, steek hier gewoon over.
Wil je halt houden in herberg Mie Maan, dan moet je het parcours even verlaten en
bij het volgende asfaltwegje naar links gaan. De wandeling houdt na het dwarsen
van de Diestsebaan echter nog meer dan een kilometer dezelfde richting aan door
het bos. Bij de bosrand sla je linksaf, voor een slagboom, een tiental meter voor een
rustbank en bij wandelknooppunt 36. Steeds rechtdoor aanhoudend kom je weer op
de Diestsebaan. Je steekt over en je loopt nog even door bos. Bij een volgend
kruispunt met boomkapelletje ga je rechtdoor, langs Muggenberg, in een veldweg.
Verder wordt de weg een graspad tussen velden en nog verder loopt het pad in het
bos, langs de bosrand. Bij het einde van het bos maakt het pad een haakse bocht
naar rechts en loopt tussen weiden. Je komt uit op een betonweg. Linksaf op deze
weg met de manège Poedertoren aan je rechterhand.
Voorbij het plaatsnaambord van VeerleLaakdal maakt de betonweg een bocht naar
rechts: hier verlaat je de Zandstraat en je slaat bij huisnummer 126 linksaf in een
weg die naar de gerenoveerde Drossaardhoeve loopt. Aan de hoeve wordt de weg
een grasweg die naar het bos loopt. Je komt bij de Rode Laak: steek hier de beek
niet over maar sla even voorbij het brugje linksaf in een grasweg. Bij het bos volgt
het pad de bosrand even naar rechts en slaat verder linksaf, het bos in. Bij de
doortocht door de bossen van Elsschot volgen we het wandelnetwerk naar
knooppunt 165. Na 200 meter draait het pad naar rechts, na nog 200 meter draait
het pad naar links en na nog 300 meter sta je op een Tkruispunt. Linksaf kan je het
bos uit maar de wandeling blijft nog langer in de bossen en kiest hier dus rechts.
Uiteindelijk kom je bij knooppunt 165 op een brede bosweg. Ga hier links. De weg
brengt je snel het bos uit. Je komt op een veldweg die je naar links volgt, in de
richting van de bewoning.
Bij de huizen kom je op een betonweg. Volg deze weg rechtdoor, bijna een halve
kilometer lang. Vlak na nummers 6 en 8 verlaat je de betonweg en je slaat rechtsaf.
Deze veldweg brengt je weer de naaldbossen van Hertberg in. Minder dan 100 meter
ver in het dennenbos sla je linksaf. Na 400 meter kom je op een kruispunt dat je je
moet herinneren. Sla hier rechtsaf. Je volgt nu een eindje dezelfde weg als op de
heenweg maar waar de bosweg naar links bocht ga je nu rechtdoor in het smalle
pad. Dit pad volgt de bosrand en loopt helemaal rond een open plek aan de
rechterkant. Bij een kruispunt, met rechts een enorm grote weide, ga je rechtdoor
en je volgt de bosrand verder.
Je komt uit op een asfaltwegje en je volgt dit wegje even naar links. Slechts even
verder verlaat je de weg en je slaat linksaf in een veldweg. De weg brengt je bij het
bos. Hier neem je niet het pad dat het bos inloopt maar je volgt de weg naar rechts
langs de bosrand. Bij een hek wijk je even uit naar links en je houd dan rechts aan.
De weg loopt dood op een grote akker maar over een smal pad rechts van de weg
kom je verder. Dit zeer mooie pad loopt tussen akkers en weiden verder. Je komt uit
bij de ingang van een weide en via de toegangsweg tot deze weide loop je tot op een
asfaltwegje. Volg deze straat naar rechts.
Minder dan 200 meter verder, net voor het huis met nummer 3 en net voor de straat
een bocht naar rechts maakt, verlaat je de Groenheuvelstraat en sla je scherp
linksaf. Je moet over een grasspoor tussen een gracht en een afsluiting van een
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weide lopen. Bij een schuur loop je over een bredere grasweg verder, richting bos.
Je komt uit bij een kruispunt waar je al eerder kwam en je slaat hier rechtsaf in een
grasweg. De grasweg volgt een tijdje de bosrand. Je steekt de Rode Laak over en je
loopt over een pad het bos in. Met achtereenvolgens een bocht naar rechts, links,
rechts en links loop je uiteindelijk tussen bos links en weide rechts. Je komt bij het
informatiebord over de Boswachterswandeling waar je bij het begin van de
wandeling al stond. De kortste weg naar het eindpunt van de wandeling is vanaf het
informatiebord nog minder dan een kilometer lang.
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