ADVERTORIAL

Webbekoms Broekwandeling
Deze wandeling bestaat uit drie deelwandelingen.

Weg met WOEF:

Vertrekplaats: Bezoekerscentrum Webbekoms Broek
Omer Vanaudenhovenlaan 48
3290 Diest

Dogfriendly
Diest

Voor de wandeling van 9 km volg de rode driehoek
of de knooppunten: 9 - 91 - 92 - 901 - 93 - 95 - 272 – 9
Voor de wandeling van 4,7 km volg de oranje cirkel
of de knooppunten: 9 - 91 - 93 - 95 - 272 – 9
Voor de wandeling van 3,3 km volg de groene rechthoek
of de knooppunten: 9 - 97 - 98 - 91 – 9

Kajakken
met je kanjer
Vaar de Demer af met een kajak
van Diest tot Zichem en neem je
hond mee aan boord. Meer info
vind je op toerismediest.be.

Diest is een leuke bestemming om met
de hond te bezoeken. Shoppen en cultuur,
maar ook waterpret, natuur en avontuur.
We nemen je mee op uitstap!
Sinds vorig jaar werden we allemaal een
beetje ontdekkingsreizigers in eigen land.
Wat is het fijn om te merken dat je helemaal
niet ver hoeft te rijden om te genieten.
België heeft zoveel leuks te bieden, of het
nu voor een dagje of een weekendje weg is.
Deze keer gaan we op verkenning in Diest.
Staycation part 154, laat maar komen!

Dit is Diest
Pal tussen Leuven en Hasselt ligt het
gezellige Diest. Het stadscentrum van Diest
is een schatkamer aan erfgoed, boetiekjes
en restaurants. Je kan er streekbieren
proeven in bruine cafés of brouwerijen en
werelderfgoed bezoeken. Overal in de stad
vind je, overwoekerd door tijd en natuur,
stille getuigen van een militair verleden:
bastions, forten en omwallingen.
Met kinderen trek je naar provinciedomein
De Halve Maan. Er zijn speeltuinen, een
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roeivijver, een hoogteparcours, een
minigolfbaan en een openluchtzwembad
met zandstrand: genoeg manieren om je
energie kwijt te raken. De historische
binnenstad is omringd door natuurgebieden op wandelafstand. Wie van actie houdt
komt aan z’n trekken op de groene fiets-,
ruiter- en mountainbikeroutes of in het
skatepark. Watersporters maken plezier op
de Demer, een rivier die midden door de
stad stroomt.

Groene avonturen
Ook honden kunnen hun hartje ophalen in
Diest. De stad is bijzonder hondvriendelijk.
Visit Diest geeft je een pakketje mee met
wandelkaarten en poepzakjes.
Diest telt verschillende losloopzones waar
je kwispelende vriend kan ravotten met
soortgenootjes. Een van die hondenzones
ligt in het Webbekoms Broek, een 240 ha

groot natuurdomein. Bloemrijke hooi
landen, rietlanden en wilgenbosjes
wisselen elkaar er af.
Het militaire verleden van Diest ontdek
je tijdens de themawandeling ‘Diest,
schildwacht aan de Demer’ (6 km).
Patrouilleer met je hond op de vesten,
ontdek onderweg het bekende boerenkrijgplein en las een pauze in op de
hondenweide die je passeert. De ’Demerwandeling’ (5,5 km) staat dan weer
helemaal in het teken van de gelijknamige
rivier. Beide wandelingen zijn gratis te
downloaden via toerismediest.be). Andere
aanraders in het groen zijn het Citadelbos
en het Warandepark.

Actie aan de horizon
Ook wij trekken onze wandelschoenen aan.
Bij Visit Diest kan je verschillende wandelroutes bekomen. We kiezen er eentje van
het knooppuntennetwerk van de Merode,
dat zich uitstrekt van de stille Kempen tot
het heuvelachtige Hageland. Samen met

onze honden volgen we een knooppuntwandeling van 6,5 km met de nodige
hoogtemeters. Langsheen pittoreske
boerderijtjes en weidse velden klimmen
we tot boven de stad uit. De traktatie volgt
meteen: een mooi vergezicht met veel
groen onder de horizon.
Aan die horizon zien we een zeppelin
hangen. Die wordt door het Belgische
leger gebruikt als trainingsballon voor de
para’s. Alle Belgische parachutisten maken
vanaf dit zwevend platform hun eerste
sprong. En daar zijn wij misschien wel
getuige van, want we zien de ene parachute na de andere openen. Van ver lijkt het
zo’n vredig tafereel. Maar dat ervaren de
onervaren para’s die met knikkende knieën
op het platform staan wellicht anders.

Beleef de natuur
De wandeling leidt ons langsheen Natuurgebied Dassenaarde. Tot aan het einde van
de jaren ’50 kon je hier dassen spotten.
Vandaag zal je deze prachtige roofdieren

jammer genoeg niet meer tegen het lijf
lopen, maar er heerst nog steeds een grote
variatie aan plant- en diersoorten.

Snuif wat cultuur
We trekken opnieuw de stad in om wat
cultuur op te snuiven. Samen met je hond
doorheen de barokke poort het Diestse
Begijnhof betreden, voelt als binnenstappen in een ander tijdperk. Dit is een van de
oudste begijnhoven van België. Wat het zo
uniek maakt, is dat het wel een ministad
met verschillende straten lijkt. Een stad in
de stad! De kasseistraatjes, de houten
deuren met daarboven beeldjes van
beschermheiligen, de stilte … We worden
er helemaal zen van. Vandaag is het
Begijnhof UNESCO-werelderfgoed.
Meer cultuur ervaren met de hond kan op
de Oranjewandeling, een tocht langs de
culturele highlights van de stad, of op de
Streetartwandeling, die je niet alleen langs
mooie straatkunstwerken loodst, maar ook
het stadsgroen aansnijdt.

Hondenzwembad
Zin in zwemplezier, maar geen weer om een
hond door te jagen? Dan kan je viervoeter
terecht in een van de twee hondenzwembaden
van Dierenspeciaalzaak Troetels. Je kan
er terecht om je hond vrij te laten zwemmen,
om hem te leren zwemmen onder begeleiding
of voor hydrotherapie. In de winkel kan je
vooraf een leuk waterspeeltje kopen voor nog
meer zwempret!
Vooraf reserveren is noodzakelijk.
Meer info:
Dierenspeciaalzaak Troetels
Nijverheidslaan 21a
3290 Diest
013 30 48 93
dierenspeciaalzaaktroetels.be
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Ezeltrektocht met de hond
Het Bolhuis biedt verschillende vormen
van hoevevakanties aan, zoals yoga- en
paardrijweekends. Maar een van de meest
unieke dingen die je er kan beleven is
(trek)tocht maken met een ezel door de
natuur. Ideaal voor gezinnen met kinderen.
“In het gezelschap van een ezel ga je op
een andere manier van het landschap
genieten”, weet Kurt. “Het zijn heel slimme,
vriendelijke dieren.”
Arrangementen op maat zijn mogelijk: een
halve dag met een ezel wandelen, een
volledige dag, een tweedaagse of zelfs
een vijfdaagse trektocht, het kan allemaal.
“We leren je jouw eigen ezel te verzorgen
en op te zadelen. Daarna krijg je een kaart
mee en kan je zelfstandig op pad gaan. De
hond kan mee, aangelijnd uiteraard. De
ezeltochten gaan dwars door de mooiste
stukjes natuur uit de omgeving. Overnach-

Koffiekletsen en
een hapje eten
Hongerke? De hond mag mee uit eten!
Hier enkele leuke eetadresjes waar je
viervoeter welkom is:
1. Vuegen - Schaffensestraat
2. Nicky’s - Grote Markt
3. La Margerita - Grote Markt
4. In den Zoeten Inval - Grote Markt
(Honden enkel toegelaten op het terras)
5. ’t Goegedacht – Kaggevinne
Zoetebek? Enkel trek in een koffie of dessertje?
Dan kom je hier aan je trekken:

ten op de hoeve, in een tipitent in de
boomgaard, of onderweg in een safaritent
middenin het bos.” De hond is ook welkom
in de tent, al raadt Kurt wel aan om een
bench met daarin een zacht kussen te
gebruiken. “Die brengen we met plezier tot
aan de overnachtingsplaats. Je kan er ook
eentje van ons gebruiken.” Meer info over
het Bolhuis vind je op www.bolhuis.be.

Kwispelpret
Het Bolhuis is een plek waar er veel
aandacht is voor milieu, natuur, gezondheid en voor dierenwelzijn. Een prachtige
plek om ons dagje Diest af te sluiten. Een
dagje dat te kort was om alles te ontdekken
wat Diest nog in petto heeft voor onze
harige vrienden. We komen snel nog eens
terug voor meer kwispelpret!

1. Ijskaffee – Felix Moonsstraat
2. Belle Fleur – Hasseltsestraat
3. Koffiehuisje Stroobants - Ketelstraat

Levend erfgoed

De ambachtelijke keuken
Van al die kilometers in de kuiten krijgen
we honger. En dorst! We springen binnen
bij Vuegen, een lunchzaak in een authentiek café dat al honderd jaar bestaat.
Eigenaars Valentijn en Helene openden het
restaurantje in december, in volle coronatijden. “De focus van onze zaak ligt op
takeaway”, vertelt Valentijn. Maar wie wil
kan – zodra de horeca weer opengaat –
een hapje eten in het café op het gezellige
terrasje. “Binnenkort willen we ook
caféavonden organiseren”, gaat Valentijn
verder. “En thema-avonden, waarop je een
driegangenmenu kan eten.” Valentijn
zweert trouw aan de ambachtelijke keuken.
“We maken alles van nul af: we bakken ons
eigen brood, maken zelf pasta en de
mayonaise is zelfgemaakt.” Dat proef je.
De chocolate chip cookie die we van bij
Vuegen meenemen is de lekkerste die we
ooit hebben gegeten!
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Nu we terug voorzien zijn van brandstof
trekken we naar de gezonde boerenbuiten.
Onze laatste stop is in het Bolhuis, een
bioboerderij in het groen. Wanneer we
eigenaar Kurt aantreffen op zijn erf is hij net
de koeien naar de stal aan het drijven met
behulp van zijn bordercollie. Een zeldzaam
gezicht, in tijden van industriële veeteelt.
Het Bolhuis is wel in meerdere opzichten het
toonbeeld van levend erfgoed. “We houden
hier lokale rassen, zoals het Kempisch
roodbontrund”, vertelt Kurt gepassioneerd.
“Vroeger zag je deze runderen bij iedere
boer hier in de regio, maar vandaag is het
ras bijna uitgestorven. Er zijn nog slechts
een duizendtal dieren van in leven.”
Het Bolhuis is een prachtig voorbeeld van
hoe landbouw hand in hand kan gaan met
natuurbeheer. “Ik werk samen met
Natuurpunt het Agentschap voor Natuur en
Bos. Onze koeien begrazen het landschap
op een natuurlijke manier en wij oogsten er
voedsel voor de dieren in de winterperiode.
Op die manier zorgen wij voor de natuur en
zorgt de natuur voor onze runderen.”

Overnachten
Wie veel van Diest wil ontdekken, komt
met één dagje wellicht niet toe. Gelukkig
zijn er veel hondvriendelijke plekjes om
te overnachten. Hier alvast een greep uit
het aanbod:
1. B&B Stijl en Kleur - Kaggevinne
2. Het Bolhuis - Molenstede
(overnachtingen in safaritenten)
3. B&B Maison de Fille - Schaffen
4. Kampeerautoterrein De Halve Maan

Visit Diest
Koning Albertstraat 16a
3290 Diest
tel: +32 (0)13 35 32 74
www.toerismediest.be
toerismereservatie@diest.be
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