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GELRODE, EEN STUKJE HEUVELEND HAGELAND

IJZERZANDSTEENHEUVEL
‘DE EIKELBERG’

IJZERZANDSTEENKERKJE
SINT-CORNELIUS GELRODE
De parochiekerk van Gelrode heeft een
ijzerzandstenen gotische toren. Deze smalle toren
met korfboogportaal telt drie verdiepingen en is
gebouwd omstreeks de 16de eeuw. Het transept
of de dwarsbeuk, het koor en de sacristieën
dateren van eind 18de eeuw en zijn opgetrokken
uit baksteen en arduin. De drie neogotische
beuken zijn van de 19de eeuw.

De Eikelberg is een typische Hagelandse
getuigenheuvel met een top van 48 meter. Op de
schuine zuidhelling en de schrale grond voelen
droge struikheidevegetaties, korstmossen en vele
insecten zoals rode bosmier en heidelibel zich
thuis. Ook de levendbarende hagedis profiteert
van het warmere microklimaat. IJzerzandsteen
helpt een handje bij het bekomen van dit
microklimaat. Overdag warmt de steen op onder
invloed van de zon, om de warmte ’s avonds
terug af te geven. Oude kaarten tonen dat tot
250 jaar geleden de Eikelberg voor meer dan
de helft uit heide bestond. Na bebossing van de
Eikelberg is men nu terug bezig met het herstel
van de oorspronkelijke heide. Dit doet men door
verschillende open plekken te creëren en door
houtopslag te verwijderen. Inheemse bomen
blijven behouden en de exoten gaan eruit.

Vorsdonkbos en de turfputten, 2011 © Wouter Pattyn

Ontginning ijzerzandsteen na WO II © Katrien Santermans

Zicht vanop de Eikelberg, 2005 © RLNH

Parochiekerk Sint-Cornelius Gelrode © RLNH

In Noord-Hageland wisselen ijzerzandsteenheuvels en natte valleien elkaar af. In Gelrode maak je op wandelafstand kennis met deze
schitterende landschapselementen. Deze wandeling neemt je mee over de Eikelberg naar de turfputten en Vorsdonkbos.

RELICT IJZERZANDSTEENGROEVE ‘EIKELBERG’
Op de Eikelberg is de historische ijzerzandsteengroeve nog zichtbaar. Hier werd vermoedelijk
de bouwsteen voor de ‘donjon’* van het Kasteel
van Rivieren in Gelrode gehaald. In 1970 werd
de groeve heropend voor de restauratie van de
Onze-Lieve-Vrouwkerk in Aarschot. De hoogte
van de groeve varieert tussen de 2 en 4 meter, de
lengte bedraagt ca. 80 meter. De groeve was helemaal dichtgegroeid, maar is terug opengemaakt
en er is een beheerplan voor opgesteld. De groeve
zelf is nu bedekt met gras en struweel.
* donjon = verdedigbare woontoren uit de middeleeuwen


De brochure ‘IJzerzandsteen, een ijzersterke
troef voor Noord-Hageland’ vertelt je alles over
de verschillende aspecten van dit historisch
streekerfgoed. Verkrijgbaar via www.rlnh.be

NATUURGEBIED ‘VORSDONKBOS’
De naam ‘Vorsdonkbos’ verraadt de
verscheidenheid van het landschap.
‘Vors’ is het plaatselijke woord voor kikker, die
zijn leven afwisselend op het land en in het water
doorbrengt. ‘Donk’ is een oude Vlaamse naam
voor een zandheuvel naast een rivier. ‘Bos’ duidt
er op dat de grond altijd natuur is gebleven.
Het Vorsdonkbroek dankt zijn opvallende
waterrijkdom aan ijzerzandsteenheuvels zoals
de Eikelberg. Het water dat op de heuvels
in de bodem dringt, zoekt zijn weg door de
ondergrond om veel later aan de voet van de
heuvelflank op te borrelen. Dit zuiver ‘kwelwater’
komt zo terecht in het Vorsdonkbroek, zowat het
laagste punt van het Hageland.
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