
Zondag 21 oktober 2018 
Tocht op 2 plaatsen 

Herfstwandeling – Bertem 
Nazomertocht – Halle 

  
 

Deze dag waren de weergoden ons heel goed gezind, mooier weer hadden we ons die 
zondagochtend niet kunnen wensen. Onze 5de en laatste bus uitstap van het jaar sloten we af door 
met 40 deelnemers op 2 plaatsen te gaan wandelen.  
 
Onze eerste halte was bij de Vreugdestappers uit Huldenberg te Bertem. Er was beslist dat we hier 
terug zouden vertrekken om 11u30 om naar onze 2de bestemming te rijden. We hadden dus de tijd 
om een korte wandeling te maken. Iedereen kent allicht de naam “Bertem”, van de 
verkeersinformatie, en associeert het met “miserie” omwille van de lange files op de E40 (tussen 
Brussel en Leuven). Niets daarvan echter op een zondagmorgen.  
Daar de beschikbare lokalen nogal van de krappe kant waren hadden ze 2 startzalen tevens ook de 
controlepost, wat voor nogal wat verwarring zorgde.  
De uitgetekende omlopen langs Bertembos, het Eikenbos, de Koeheide, de Prinsendreef in 
Everberg, het Plantsoenbos en de Rotte Gaten in Meerbeek, kwamen door de herfstkleuren zeker 
tot hun recht. Naast de natuurpaden liepen we verder vooral langs trage wegen. Deze wandeling 
werd trouwens opgenomen in het programma van de promotors "Dag van de Trage  weg". Op het 
hoogste punt van de gemeente bevonden zich twee indrukwekkende radarinstallaties van 
Belgocontrol die het vliegverkeer in de gaten houden. 
 
Onze 2de halte was bij de Heidetochten uit Gooik die hun nazomertocht organiseerden in Halle. 
Tijdens onze tocht hier genoten we van het prachtige Pajottenland in al zijn mooie herfst kleuren.  
We stapten een stuk langs het kanaal Brussel-Charleroi en verkenden Buizingen via mooie bos- 
veldwegen en rustige binnenwegen. Er was geen gebrek aan mooie vergezichten over akkers, 
weiden en kleine stukjes natuurgebied. De gotische Sint-Martinusbasiliek is het blijvende 
herkenningspunt op alle parcoursen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We danken de organisatie voor de inrichting van deze uitstappen en kijken al uit naar het volgende 
busseizoen. 
 
Alle foto’s zijn te bezichtigen op onze website: wandelklubhalewijn.be 

VERSLAG 


