Gebruikerstip: Voor het volgen van de route is enkel de
rechtopstaande tekst van belang. Waar de wandelknooppunten
gevolgd worden zijn deze vet gedrukt, en waar van het
wandelnetwerk wordt afgeweken zijn de te volgen
straatnamen vet gedrukt. De cursief gedrukte tekst geeft een
inhoudelijke toelichting bij het verhaal van Charlepoeng.
Afstand: De lange lus van 18,5 km reikt van Laanvallei tot het
Duisburgs Plateau. Zie https://ridewithgps.com/routes/35670148
De tussenlus van 13 km beperkt de wandelradius door de IJse
niet over te steken en het IJsepad te volgen richting Klein
Waver. Zie https://ridewithgps.com/routes/38171780
De korte lus van 7 km is het traject Terlanen – Huldenberg dat
op twee plaatsen is ontdubbeld en aldus een aantrekkelijk
alternatief biedt. Zie https://ridewithgps.com/routes/27123004
Kaart: Het betreft een bewerking van de wandelnetwerkkaart
Zuid-Dijleland, gerealiseerd door Toerisme Vlaams-Brabant. Op
de kaart zijn drie verschillende nummeringen aangebracht.
De nummers 1 tot 6 verwijzen naar de locaties van de in deze
brochure beschreven bezienswaardigheden.
De nummers 2 tot 262 zijn de knooppuntnummers van de
wandelnetwerkkaart Zuid-Dijleland.
De
nummers
64
tot
86
duiden
de
volgende
bezienswaardigheden aan die in de daarbij horende infogids
Zuid-Dijleland worden beschreven: (64) Tramlijn Zwarte Jean;
(65) Sint-Antoniuskerk; (66) Watermolen; (67) Kasteel van
Loonbeek; (68) Margijsbos; (69) Sint-Rochuskapel; (70) O.L.V.kerk; (71) Molenhof; (72) Kasteel van Huldenberg; (73)
Stockemstraat; (84) Sint-Michielskerk; (85) Watermolen; en (86)
Rodebos.
Dankwoord: Deze brochure in een serie van drie biedt een
uiterst summiere samenvatting van het grondig werk verricht
door Erik Martens (1939-2015) van Sint-Agatha-Rode.

Charlepoeng, legendarisch (1761 – 1799 – 2021)
In het nauw tussen IJse en Laan
Het verhaal van Charles François Jacqmin (1761-1799) situeert
zich in de driehoek Brussel - Villers-la-Ville – Leuven. Zijn
jeugd als zoon van een drankhandelaar (1761-1785) en zijn
huwelijksleven (1785-1791) te Brussel hadden alle kiemen van
een tot de verbeelding sprekend levenspad.
“Charlepoeng, legendarisch” licht bij wijze van eerste
kennismaking een tipje van de sluier. Wandelenderwijs leidt
het ons naar vervlogen tijden. De Kabinetskaarten 1 van de
Oostenrijkse Nederlanden zijn de teletijdsmachine, en enkele
glazen Charlepoengbier de toverdrank om ons op het
platteland van toen te wanen.

1. Herberg ‘t Klein Verzet
De tijd van Charlepoeng (1761-1799) inspireert de wandelaar om
de bossen en beemden van Zuid-Dijleland op een andere
manier te beleven, en juist daarom treden we graag in de
voetsporen van onze held.
Een vooralsnog niet zo ver
verleden als we verklappen dat de familie Jaqmin, als
afstammelingen van Charlepoeng, de herberg reeds bezochten,
en er hun ‘zegel’ achterlieten.
Tijdens de Oostenrijkse centralistische hervormingen van
keizer-koster Jozef II (1765-1790), was het hier uitermate roerig.
De traditionele adel en de geestelijkheid werden gekortwiekt
en wapengekletter tussen de Europese grootmachten kostte
massaal aan mensenlevens en schatkist. Bovendien waren
huishoudens zeer kroostrijk en dienden veel mondjes gevoed;
1 Op de Ferraris omslagkaart – gemaakt tussen 1770 en 1777 door graaf de

Jozef-Jan Ferraris – is de wandellus uitgezet; de nauwkeurigheid van de
oude te velde opgetekende kaart is opmerkelijk. Ook weerspiegelt dit
karteren van verleden en heden een ontwikkeling waarin bossen voor een
goed stuk stand hielden maar akkers voor de bijl gingen door bebouwing.

de bevolking van Sint-Agatha-Rode steeg in de periode van
1755 tot 1846 van 209 naar 1007 inwoners, een vervijfvoudiging.
Het was de gewone man die het gelag moest betalen met
harder labeur en minder op tafel. Doch voor één keer hadden
ze de hachelijkheid van hun toestand gemeen met adellijken en
geestelijken. En daarvan kwam verzet, getuige de Brabantse
Omwenteling en de Boerenkrijg, de brigands en de vrijbuiters
die ons tot op heden nog steeds beroeren. Charles François
Jacqmin, alias Cousin Charles de Loupoigne, of kortweg
Charlepoeng, was een van hen.
Aldus voorbereid én gesterkt voor onze tijdsreis verlaten we ‘t
Klein Verzet naar links. Al bij aanvang hebben we de keuze uit
een delle, een holle weg of een heidepad om de vallei van de
Laan richting Huldenberg te verlaten.
We kiezen voor de delle en nemen bij de Sint-Michielskerk in de
eerste bocht van de Bollestraat links richting basketbalterrein.
Dit steken we dwars over naar de trappen van ‘Fin va Lupkens’.
Deze trage weg is zo genoemd naar een familietragedie die er
zich heeft afgespeeld. Het wegje geeft uit op de Bollestraat die
we oversteken naar de Varrendel.
Aangekomen op wandelknooppunt 258 nemen we tussen bos en
weide naar links. In deze delle maken we tijd om de 18de
eeuwse rust en omgeving op te snuiven. Hopelijk worden we
daarbij niet gestoord door de vanuit Zaventem opstijgende
vliegtuigen ! Eenmaal boven op de verharde weg nemen we
naar rechts om uit te komen op knooppunt 260.
Indien we gaan voor een korte wandeling onthouden we dat we
bij terugkeer op dit punt kiezen voor knooppunt 257, gelegen in
de Vossekoten onderaan de Zavelstraat, een van de langste
holle wegen in de omgeving, en knooppunt 256, waar we rechts
afslaan om opnieuw thuis te komen in ‘t Klein Verzet.
We bevinden ons op de Koxberg met een keuze uit twee
wegen om naar het dorp van Huldenberg af te dalen.

Ofwel nemen we in de Breembosstraat de eerste straat rechts
doorheen een woonwijk naar de zogenaamde oude hoeve
Dumortier2. Daar nemen we naar rechts de Geroytstraat en
passeren een oud kapelletje dat de tand des tijds trotseert
dankzij de goede zorgen van zijn aangelanden. De straat gaat
over in een voetweg doorheen een bosje dat uitgeeft op het
IJsepad. Op knooppunt 28 nemen we links naar de Elzasstraat.
Ofwel vervolgen we de Breembosstraat om even verder op de
linkerkant voetweg 76 af te dalen. Dit pad diende als kortste
maar steile weg naar de waterput waarvan de pomp zich nog
steeds bevindt op de hoek met de Koxberg. We volgen
voetweg 76 tussen twee zijgevels door om uit te komen in de
Kausdelle (knooppunt 261) die we naar rechts nemen tot in de
Elzasstraat.

2 Hier werd in de nacht van 31 juli 1942 tijdens een ‘Thousand Bomber Raid’

op Dûsseldorf een Wellington DV736 neergehaald. De Nieuw-Zeelandse
piloot en vijf Australische vliegeniers vonden hun laatste rustplaats op
het kerkhof van Huldenberg. Maurice Somers rende vanuit de
Stockemstraat als 15-jarige naar de Koxberg getuige en deed hierover zijn
verhaal in ‘t Klein Verzet.

2. Brigandskwartier van Biergilde Dijleland
Gevestigd op huisnummer 9 in de Elzasstraat is dit de plaats
waar de drie Charlepoengbieren het levenslicht zagen. Een
gepaster oplaadpunt voor onze teletijdsmachine kunnen we
ons moeilijk voorstellen. Een babbel met de gildebroeders 3 is
echt de moeite waard. Trots tonen zij hun zelfgebouwde
microbrouwerij, computergestuurd om het beste te halen uit
wat Moeder Natuur te bieden heeft. Hoe brouwkunst ook
heemkunde innoveert !
De donkere ‘Rochusommeganck’ wordt om de drie jaar
gebrouwen ter gelegenheid van de Sint-Rochus Ommegang.
Saint Roch is de naam van een brouwerij die gevestigd was in
wat nu het gemeentelijk Pakhuis wordt genoemd. De
amberkleurige ‘Mennekesbrug’ verwijst naar de kabouters die
leefden in een holle weg bij het historische Hof den Bosch. Het
blond-witte ‘Musket’ knipoogt met de blauw-paarse kleur van
zijn etiket naar de buskruitdampen zo kenmerkend voor het
3 Elke tweede zondag van oktober tot april tussen 10 en 15 uur houdt de

biergilde open deur.

vuurgevecht van toen. Herberg ‘t Klein Verzet stelt een
realiteitsgetrouw replica ten toon van het musket dat door
Charlepoeng werd gedragen.
We verlaten het brigandskwartier naar rechts. Voor de IJsebrug
op de Elzasstraat kunnen we even naar links om in het
Molenhof een kijkje te nemen naar het mooi molengebouw dat
zich vlak bij het Kasteel van de Limburg Stirum bevindt. Terug
op het marktplein met bron (knooppunt 2) begeven we ons naar
de trappen, links van het mooi gelegen maar te slopen café, die
ons naar de O.L.V.-kerk van Huldenberg brengt. We vervolgen
bergopwaarts de kasseistraat naar de kapel van Sint-Rochus.

3. Sint-Rochus
Sint-Rochus is een voor de streek belangrijke beschermheilige
omdat de bevolking ernstig heeft geleden onder dodelijke
besmettelijke ziekten. Tijdens het cholerajaar 1857 stierven in
Terlanen 35 parochianen aan ‘Den Rooden Loop’, een ware
ramp voor een dorp met een 80-tal huizen. Geen toeval dat de
grootste kapellen van Huldenberg en Terlanen zijn toegewijd
aan Sint-Rochus.
De kapel te Huldenberg, prachtig gelegen op een heuveltje met
vijf linden, is een laat-barokke bakstenen gebouw uit 1727 op
een deels bepleisterde zandstenen sokkel, volgens het klassiek
grondplan van één travee met driezijdige koorsluiting.

Rochus is geboren omstreeks 1295 in Montpellier. Hij schonk
zijn bezit weg en werd bedelend pelgrim. Daarom wordt hij
afgebeeld in pelgrimskledij, met sint-jakobsschelpen op hoed
of mantel. Voorts heeft hij een pelgrimsstaf, een kalebas en
een reistas bij zich. Een been is ontbloot, terwijl hij wijst naar
de wonde aan zijn dij: hij verzorgde pestlijders en liep zelf de
ziekte op. Naast de heilige zit een hond met in de muil een stuk
brood dat het dier hem elke dag kwam brengen. Soms likt de
hond de wonde.

Omdat Rochus van Montpellier in 1327 van spionage werd
beschuldigd en in de gevangenis stierf, is hij ook patroonheilige
van de gevangenen. Tevens van apothekers, artsen, chirurgen,
meubelmakers, doodgravers, verpleeghuizen en hospitalen. Hij
wordt aanroepen tegen pest, puisten, schurft, voetpijn en
zweren, en gevierd op 16 augustus.
We vervolgen de Limburg Stirumlaan en nemen de derde
zijweg naar rechts; richting Onze-Lieve-Vrouwweg die op
knooppunt 23 overgaat in Veldweg, en ons ‘op de einder’ brengt
naar de holleweg ‘Mennekesbrug’, gelegen in de buurt van
Centrum Ganspoel4 en het historische Hof den Bosch.
4 Pater Agnello Van de Bosch (1883-1945) ligt aan de oorsprong van het

Oeuvre Nationale des Aveugles de Belgique. Charles Borromée Henri
Dieudonné Van den Bosch had reeds vroeg af te rekenen met een
oogziekte en kende tijdens de twee wereldoorlogen een bewogen
levensgeschiedenis. Het noodfonds stichtte in 1929 samen met de zusters
van ‘t Keyhof “Onze-Lieve-Vrouw ter Blinden” of “Ganspoel”, als

4. Mennekesbrug
De soldaten van Napoleon slaagden er maar niet in hun
kwelduivel Charlepoeng te vatten. Deze kende de Brabantse
streek ten zuiden van Brussel en Leuven zeer goed. De vele
valleien en dellen, bossen en holle wegen boden uitstekende
schuilplaatsen waarvan onze commandant en zijn trawanten
dankbaar gebruik wisten te maken. Het was graaf de Ferraris
zelf die bij de opmaak van zijn kaarten getuigde dat de streek
zeer geschikt was ‘pour les ruses et les chicanes de la petite
geurre’, voor de listen en hinderlagen van de kleine oorlog !
Mennekesbrug wijst daarom met recht en rede naar het
mysterieuze dat we allen als kind wel ergens gewaar zijn
geworden wanneer we op pad moesten langs holle wegen. In
de Huldenbergse overlevering blijft Mennekesbrug verder
leven als de holle weg die zich aan de rand van het plateau van
Ganspoel heeft ingegraven richting Ijsevallei. Het is de plaats
waar mysterieuze kleine mannekes graag langs overhangende
takken en bladerdek van de ene naar de andere boskant
klauterden, en er nog steeds tot de verbeelding van de
voorbijganger spreken.
We nemen rechts op veldweg 37, nu uitgebouwd als
‘inclusiepad’ (knooppunt 203). Op knooppunt 204 dalen we in de
buurt van camping ‘Bergendal’ de Biezenstraat af richting het
mooie Sint-Antoniuskerkje van Loonbeek. Daar nemen we nog
even naar links en dan naar rechts de Sint-Jansbergsteenweg
om onderaan in de bocht de IJse over te steken (knooppunt 216).
Hier bevinden we ons bij de watermolen en het kasteel van
Loonbeek aan de rand van Margijsbos. We vervolgen naar
rechts het ‘IJsekanaal’ tot op de plaats waar dit riviertje zijn
natuurlijke meanders terugvindt. Bij knooppunt 25 merken we
de restanten van een bouwwerk dat een eeuw geleden een
generator, een waterram en een brug vormden; het was
gebouwd door industrieel Smits om hun hoger gelegen
buitenverblijf voor kinderen en volwassenen met visuele beperking.

jachtpaviljoen te voorzien van een toegang, elektriciteit en
water. Even verder langs dit prachtig stukje IJsepad passeren
we een door de dichte begroeiing aan het oog onttrokken
bosvallei of delle, genoemd naar Charlepoeng.

5. Charlepoengdelle
Charles François Jacqmin, een in 1761 geboren zoon van een
Waals-Brabantse jeneverstoker die zich te Brussel had
gevestigd, was ten tijde van de Boerenkrijg de eerste die hier
het vuur aan de lont zou steken. Na een bewogen jeugd, twee
huwelijken, twaalf stielen en dertien ongelukken werd hij als
ronselaar voor het Oostenrijks leger door de Fransen gevangen
genomen. Na enkel ontsnappingspogingen werd hij uiteindelijk
vrijgekocht door agenten van uitgeweken adel.
Hij begon in Loupoigne manschappen te werven voor een
‘vaderlands’ leger waarvan hij beweerde de commandant te
zijn in naam van de Oostenrijkse keizer. Zich onbewust van een
afgekondigde wapenstilstand overmeesterde hij met zijn groep
het dorp Genappe in de nacht van 3 op 4 januari 1796. Het enig
resultaat was dat hij, Charles de Loupoigne, op 25 januari 1796,
door de Franse krijgsraad bij verstek ter dood werd
veroordeeld. Hij bleef in de streek tussen Brussel, Villers-laVille en Leuven guerrilla voeren tot hij met zijn kompanen op
30 juli 1799 in een fatale hinderlaag liep in Margijsbos, in een
delle5 die nu zijn naam draagt.
We volgen het IJsepad naar de Kleinwaverstraat (knooppunt
26). Daar werd in 1928 op de oever van de IJse een
monumentaal kruis gebouwd ter nagedachtenis van de
standrechterlijke executie van Charlepoeng. Merkwaardig
genoeg bleef het kruis de gemoederen van het volk verhitten
5 Dit bosvalleitje ligt in een deel van het Margijsbos dat privébezit is en

verboden voor wandelaars. Kaartnummer 5 geeft aan waar de delle
uitloopt op het IJsepad. De doodlopende weg vanuit de Klein Waverstraat
duidt het traject aan waarlangs de delle werd bezocht tijdens de jaarlijkse
herdenkingen (1933-1944).

zodat het in een echt ‘compromis à la Belge’ werd afgevoerd
naar zijn tot op heden eenzame en verscholen locatie in
Meerdaalwoud.
Na een stevige bergop dalen we via knooppunt 256 en de
Koestraat af naar de Wolfshaegen.

Daar zien we aan de overkant van de straat ‘t Pachthof van de
Makses, zo genoemd naar de bijnaam Mô Maks, een
samenvoeging van Edmond Van Pee (de pachter) en zijn
grootvader Maximiliaan Van Pee6. Nog een boerderijtje van de
tijd van Charlepoeng met een mooi vergezicht op de toren van
de St.-Agathakerk.
We zijn terug in de vallei van de Laan en nemen links naar het
einde van de Koestraat toe Voetpad 55 en Voetweg 71.
Dit voetpad passeert langs een restant van de duizenden
druivenserres waaraan de regio ooit zijn naam van ‘glazen
dorp’ heeft ontleend.

6 Van Binnenbeek, J.-P., De Volder, Y., Bijnamen in Groot-Huldenberg,

Herent, 2012, 320 blz.

Zoals de foto aangeeft, is hier nog een oude stookplaats te
zien, plaatselijk ‘veeput’ genoemd, alsook een ronde ‘sairput’
waarin het regenwater dat op de ser viel werd opgevangen,
maar die hier eveneens werd bijgevuld door de vele bronnen
die er zich in de valleihelling bevonden.

6. Keyhof
Eenmaal aangekomen in de Stroobantsstraat nemen we deze
naar rechts om het Keyhof te bereiken. Momenteel wordt het
omgebouwd tot woonzorgcentrum.
We volgen de weg die rechts langs het hoofdgebouw naar de
begraafplaats van de zusters Annonciaden van Huldenberg
leidt, idyllisch gelegen in een valleitje onderaan de Keyhof
hoeve. Ook hiernaar wordt soms verwezen als de
Charlepoengdelle, omdat hij aldaar regelmatig te gast was.

Charlepoeng had de nieuwe recruten opgedragen de wacht
te houden bij de ‘toegang’ tot de delle, maar zij poetsten de
plaat richting Duisburg waar ze door de Franse verkenners,
vooruitgestuurd vanuit Overijse, werden ingerekend en
ondervraagd; ze verklikten de schuilplaats en bij de
omsingeling sneuvelden vijf brigands (Cousin Charles,

Andreas van Ermen uit Neerijse, Petrus van de Velde uit
Bussegem, Jacobus Abeloos uit Vossem, en een onbekende).
Er werden nog vier voortvluchtigen in het open veld gedood
(Petrus Nijs uit de Wolfshaegenstraat te Neerijse, Petrus de
Wals, knecht op de Keyhof hoeve uit Huldenberg, Franciscus
de Both, eveneens knecht op Keyhof uit Sint-Agatha-Rode,
en Guillielmus Meeus uit Huldenberg).7

In 1870 werd er op de plaats van het huidige kloostergebouw
een kasteeltje gebouwd. In 1881 vestigden de zusters
annonciaden zich hier. Er werden onder andere een
novicenverblijf, lagere school en een bewaarschool aan het
kasteel toegevoegd. In 1909 werd de kloosterkapel gebouwd
en toegewijd aan O.L.V.-Boodschap. De grote zeer mooie kapel
heeft een rijk uitgewerkt eclectisch en neogotisch interieur.
Binnenwanden zijn volledig voorzien van schilderingen van de
hand van Oscar Algoet. Spitsboog- en rozetvensters zijn met
decoratieve glas-in-loodvensters afgewerkt. De kapel is
afgedekt met een tongewelf, en de zijbeuken zitten onder
steekkappen.
We keren terug op de Stroobantsstraat richting Wolfshaegen,
en nemen op een 100-tal meter voor de bocht een begroeide
7 Martens, E., De boerenkrijg in Brabant (1798-1799). De opstand van het

jaar 7 in het Dijledepartment, Erpe, 2005, 256 blz.

losweg naar rechts met nog een relict van een eenzaam
overlevende en met de hand gestookte druivenser. Op een
bepaald ogenblik eindigt deze weg die parallel loopt met de
Wolfshaegenstraat en zoeken naar links aansluiting op de
ietwat drukkere straat die we naar rechts volgen.
Waar deze een S-bocht maakt merken we in de eerste bocht
een weg naar rechts die toegang bood aan een vroegere diepe
zandgroeve die achteraf door middel van nachtelijk transport
werd volgestort. In de tweede bocht zien we een privédreef
naar links als toegang tot het enige ‘bescheiden’ kasteel van
Terlanen, het kasteel van Francom8. Heden ten dage verhouden
beiden zich als ‘heerlijkheid’ tegenover ‘nachtmerrie’.
We vervolgen de Wolfshaegenstraat tot voorbij de witte
hoeve, Hof ter Vaeren, ten zeerste aanbevolen voor zijn hoeve
ijs en ander lekkers gemaakt op de boerderij.

Op de grens van Huldenberg met Overijse nemen we ter hoogte
van de Vossekoten het voetpad naar links; die brengt ons via
een brugje over de Laan naar het onderliggend drassige deel
van Rodebos. Op de eerste kruising van paden volgen we naar
rechts de Onderbosstraat.
8 Zo genoemd naar de familienaam van de bouwheer en eerste eigenaar,

een handelaar in textiel uit Brussel.

Aangekomen op een asfaltbaan nemen we deze even naar links
om aldus aansluiting te vinden op een recent heropende trage
weg9 die we rechts aanhouden richting watermolen.
Aangekomen op de kassei van de Moskesstraat nemen we naar
rechts en passeren links de recent gerestaureerde
dorpsbroodoven.
Rechts op de Molen-straat kunnen we vanop de brug over de
Laan de
molensluis, het mo-lenradhuis en de nieuw
aangelegde visstrap zien. Links gaan we richting dorp en
krijgen al vlug de hof van herberg ‘t Klein Verzet in zicht.
Terlanen, 10 december 2021

Deze trage weg werd ‘Ettingen’ genoemd omdat de boeren hier een
recht van beweiding werd gegeven voor het laten grazen van hun dieren
op de drooggelegde beemden. Het brugje over de Laan is een in 2005
gebouwd replica van een houten brugje dat het oude voetpad (sentier 161)
naar Neerpoorten ontsloot.
9

