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PRAKTISCH

START  

Lokaal De Vrede - Schuttersgilde

Provinciebaan 38

3110 Rotselaar

AFSTAND

wandellus +/- 9 km

TOEGANKELIJKHEID 

niet geschikt voor rolstoelen 

en buggy’s

ROTSELAAR, LANGS DEMER EN DIJLE 

LEGENDE       

startplaats

knotwilgen

Demertrefplaats

Demer in stroomversnelling 

 Soldatenbrug
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Duik mee in de wondere wereld van wandelen met een GPS in de mooie valleien van Demer en Dijle.

KNOTWILGEN

Knotbomen zijn van oorsprong gebruiksbomen. 
Afhankelijk van de houtsoort kende het snoeihout 
diverse toepassingen: vlechtwerk met wilgentenen 
en klompen uit stukhout, iepenhout voor het 
bewegend binnenwerk van molens, rijshout 
van es en boswilg voor stelen en gereedschap, 
haagbeuk voor stelen en kapblokken. Beuk, els en 
eik werden het meest gebruikt voor brandhout. 

Deze bomen kunnen op verschillende manieren 
geknot worden. De meest voorkomende knot-
vorm is degene waarbij op ongeveer 1,5 à 2 meter 
geknot wordt. Afhankelijk van de boomsoort 
gebeurt het knotten tussen de5 en 12 jaar.

Knotbomen hebben een hoge natuurwaarde: 
door het voorkomen van holten in de knot bieden 
zij uitstekende nestplaatsen voor o.a. steenuil en 
sommige vleermuizen.
 
Bestel gratis de brochure ‘Knotbomen, knoestige 
knapen’ op www.rlnh.be/publicaties

DEMERTREFPLAATS 

Op vijf plaatsen langs de Demer ontdek je unieke 
trefplaatsen waar je even tot rust kan komen en 
je je fiets of auto kan achterlaten om de streek te 
verkennen. Alle plaatsen hebben iets te maken 
met het verleden van de Demer.

Hier in Werchter brengt een kronkelend pad je 
naar de kruinen van de eiken aan de vroegere 
pleisterplaats van de scheepstrekkers.  Het 
zwevende wandelpad is zo’n 40 meter lang 
en heeft een meanderende vorm, net zoals de 
kronkelende Demer. De balustrade en de vloer 
zijn in cortenstaal, verwijzend naar de typische 
ijzerzandsteen van de regio. Genieten van 
het landschap vanuit de bomen... een unieke 
ervaring!
 
Meer informatie: www.toerismevlaamsbrabant.be/ 
thema/demerkracht/demertrefplaatsen

SOLDATENBRUG 

Tussen Werchter en Rotselaar is een dwarsweg 
over de Demer via de Soldatenbrug. Op deze 
plaats lag tot in de jaren 1940 een kleine 
overzet tussen Werchter en Rotselaar, genaamd 
het ‘Schuit’. Het was een houten ponton, 
voortgetrokken met een ijzeren ketting die 
was vastgemaakt in de rivierbedding. De 
Soldatenbrug zelf werd in het begin van de jaren 
1950  als een demonteerbare brug aangelegd 
door geniesoldaten als oefening, en is daar 
zo achtergelaten. Het vormt nu een van de 
belangrijkste oversteekplaatsen voor wandelaars 
en fietsers in dit deel van de Demer. 

DE DEMER IN  
STROOMVERSNELLING

Tussen Diest en Werchter staat er veel te gebeuren 
voor de Demer en haar vallei. Tal van partners 
werken samen aan een betere bescherming tegen 
overstromingen en aan de versterking van de 
waardevolle natuur in de vallei. Met als doel een 
veilige, groene vallei met ruimte voor werk, wonen 
en ontspanning. 

Sinds de 19e eeuw zit de Demer in een strak 
keurslijf. Door de rivier af te snijden van haar 
vallei worden hoge waterpeilen haast nergens nog 
op natuurlijke wijze afgeremd. Hetgeen geregeld 
tot zware overstromingen leidde. In totaal worden 
11 kilometer historische meanders weer op de 
Demer aangesloten. De bochten remmen het 
water af en verbinden de Demer opnieuw met 
haar vallei, waardoor het water langer geborgen 
wordt. Verder krijgt de Demer op gerichte plaatsen 
doorsteken, waar de vallei op een natuurlijkere 
manier kan overstromen. Vernatting werkt ook de 
biodiversiteit in de hand. Door een gevarieerder 
landschap krijgen bedreigde soorten meer kansen.
 
Meer weten over het toekomstbeeld van de 
Demervallei?  Bestel gratis de overzichtskaart op 
www.rlnh.be/publicaties

DEZE THEMA’S KOMEN AAN BOD TIJDENS DE WANDELINGEN ‘PASAR ZOMERT IN NOORD-HAGELAND 2018’: ERFGOED    LANDSCHAP    NATUUR    WATER
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ROTSELAAR, LANGS DEMER EN DIJLE 

Een groenarbeider aan het werk met het knotten van wilgen.

De zwevende staalstructuur is opgebouwd tussen de eikenkruinen 
tot op zo’n 2,5 meter hoogte.

Soldatenbrug over de Demer.

Een kronkelende Demer doorheen haar hele vallei…  
dat is het toekomstbeeld voor de Demervallei.


