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Fietsen in en
om Diest
Nauwelijks enkele kilometers noordwaarts fiets je al door bos
en hei. In het westen flaneer je, zoals De Witte, door de Demer
broeken. En koers zetten naar het zuiden betekent genieten van de
glooiende akkers van Haspengouw. Zo gaat dat, vanuit Diest, dat
nu eenmaal op de wip ligt tussen het Hageland en de Kempen.
› SAMENSTELLING PATRICK CORNILLIE
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k reed in Diest rond, ik reed in Diest
rond …” Vlugge babbelaars maken
er een onwelriekende tongbreker
van maar weten vaak maar vaag waar
deze plek in het uiterste noordoosten
van de provincie Vlaams-Brabant voor
staat. Zonde eigenlijk, want Diest is
een schat van een stad. Alleen al de
Grote Markt met zijn historische gevels
en vele terrasjes maken dat men zich
er meteen thuis voelt. En naast de
mooie parken is er vooral ook het
met veel respect voor authenticiteit
gerestaureerde begijnhof, erkend als
Werelderfgoed en een absolute aan
rader. Kortom, voortaan kun je beter
zeggen: “Ik reed rond in Diest!”.

Gevarieerde landschappen

Diest dus, als bevallig stadje én als
ideale uitvalsbasis voor een wel zeer

gevarieerd aanbod aan fietslussen en
landschappen. Zichem is vlakbij, het
dorp van Ernest Claes. De auteur ligt
begraven bij de Abdij van Averbode,
de weg ernaartoe loodst je door een
fraai stuk natuur dat al heel Kem
pens oogt. Binnen fietsbereik ligt ook
Scherpenheuvel, met zijn bekende
Onze-Lieve-Vrouwbasiliek.
Het zuidoosten van Vlaams-Brabant
behoort dan weer tot Haspengouw,
met zijn weidse landschappen, laag
stamfruitteelt en dorpjes waar de tijd
wat trager voortschrijdt. Dat merk je
als je vanuit Diest op de oude spoor
bedding naar de suikerstad Tienen
tuft. Tussendoor las je ongetwijfeld een
stop in op de markt van het histori
sche Zoutleeuw, met zijn fraaie stad
huis, lakenhalle, Sint-Leonarduskerk
en … gezellige cafeetjes!
>

DIEST
PRAKTISCH
Hoe te bereiken: Via de E314
(Leuven-Lummen), afrit 24 (Assent) en
via de N2 naar Diest. Gratis parkeren
kan bij het station. Daar tref je ook
knooppunt 32.

Fietskaart: De trajecten vind je

terug op de kaart fietsnetwerk VlaamsBrabant. Verkrijgbaar in de plaatselijke
toeristische infokantoren.
Info: www.toerismevlaamsbrabant.be.
Toeristisch infokantoor:
Koning Albertstraat 16a in Diest,
tel. 013 35 32 74, www.toerismediest.be.

Fietsvriendelijke logies:

‘Guesthouse B&B @-Home’, in het
authentieke kader van het begijnhof
(Heilige Geeststraat 3 – Begijnhof in
Diest, tel. 013 31 22 82,
www.bbbegijnhof.be) - ‘To B or not to B’,
op enkele fietslengtes van het centrum
van Diest en de abdij van Averbode
(Kruisstraat 73 in Molenstede,
tel. 013 32 55 02,
www.to-be-or-not-to-be.be).
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Route 3

NIET TE MISSEN

Het klontje
bij de koffie

KM 25 > ZOUTLEEUW
De Lakenhalle en het gotische stadhuis
getuigen van de welvaart die Zoutleeuw begin
zestiende eeuw heeft gekend, als centrum van
lakennijverheid en handel. De Sint-Leonarduskerk herbergt heel wat kunstschatten.
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KM 33 > SPOOR
Ooit verbond spoorlijn 22 Diest met Tienen.
Het reizigersverkeer werd eind jaren vijftig
Koersel
opgeheven en op de bedding werd een fietsBeringen
en wandelpad aangelegd.
Het traject wordt vele
kilometers
Paal omringd door uitgestrekte laagstam
boomgaarden.

Tessenderlo

Herselt

Vlaams-Brabant biedt ook een stukje Haspengouw. Het
situeert zich tussen Tienen, Kortenaken en Zoutleeuw. Vanuit
Averbodepedaalstoten ver.
DiestRamsel
is dat, spreekwoordelijk, maar enkele
Goed voor een lus zeer landelijk fietsen.
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KM 42 > SUIKER
Iedereen kent dé suikerraffinaderij van het land.
Maar Tienen heeft nog méér te bieden. Op de
Schulen
Grote Markt
is niet alleen het Suikermuseum
maar ook de grote Sint-Germanuskerk
Kemt een
blikvanger. De vele terrasjes nodigen uit voor
Herk-de-Stad
een
halte.
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Landen

KM 46
> OORLOG
Nieuwekerken
Vooraleer je de aflopende kasseiweg neemt die
naar Sint-Margriete-Houtem leidt, kom je voorbij
een militair kerkhof. Een relict van de zware
veldslag die er plaatsvond op 14 augustus 1914,
die het leven kostte aan 400 Belgische soldaten.
Zepperen
Sint-Truiden
Brustem
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