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Dagtocht Meerdalbos op zondag 23 april 2017
Waar:
Meerdalwoud, Heverleebos in de provincie Vlaams-Brabant, ten zuiden van Leuven.
Plaats bijeenkomst en vertrek dagtocht:
Bij uitzondering door het nationaal indoor pony-tornooi NIET op de terreinen van de
Landelijke Rijvereniging, Waversebaan 99, te Oud-Heverlee.
We parkeren de trailers op de parking op het einde van de Weertse Dreef, Oud-Heverlee.
De parking Speelbos is alleen via de Naamsesteenweg (N25) te bereiken. Opgelet De
Speelberg zoals de regio van de Weertse Dreef wel eens genoemd wordt, is niet te
bereiken vanuit Sint-Joris-Weert. Om het sluipverkeer door het bos te vermijden is in
deze richting éénrichtingsverkeer ingesteld (dus niet langs de Waversebaan komen; dit is
omweg en allemaal kleine baan). Makkelijkste en snelste is afrit 23 (Haasrode) vanop de
E40, de Expresweg en vervolgens vanaf de verkeerslichten de Naamsesteenweg. Ook hier
opgelet: afrit 23 is opgesplitst in 2 delen.

Het gaat wel degelijk over de eerste afslag op afrit 23 en dit richting Waver/Blanden
(vandaar Naamsesteenweg). De volgende afslag brengt je in de industriezone van
Haasrode.
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Het programma:
Kriskras door Meerdalwoud. Een middagstop met mogelijkheid tot aanbinden van de
paarden is voorzien, alsook voor de ruiters het nuttigen van een kleinigheid.
Timing:
aankomst 10.30 uur en vertrek wandeling 11.00 uur.
ik voorzie een max 3 uur in de voormiddag en in de namiddag nog 1.5 uur.
Info en inschrijvingen:
Gids: Dirk Van den Bosch
Info en inschrijving: 0475/862728 en dirk.van.den.bosch2@telenet.be
De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Iets meer over het Meerdalwoud:
Het huidige Meerdaalbos/Meerdaalwoud heeft een oppervlakte van ongeveer 1255
hectare en is daarmee ongeveer twee keer zo groot als het meer noordelijk - en dus
dichter bij Leuven gelegen - Heverleebos. Het wordt doorgaans in drie verschillend
benoemde delen opgesplitst:
het Mollendaalbos, gelegen ten oosten van de Naamsesteenweg,
het Meerdaalbos in de strikte zin, gelegen ten westen van de Naamsesteenweg en
het Kouterbos, gelegen in het noorden nabij Zoet Water.
Het laagste punt ligt in het Kouterbos: ongeveer 35 meter boven de zeespiegel. In het
Mollendaalbos bevindt zich de hoogste plek: 108 meter TAW. Centraal in het
Meerdaalbos situeert zich de 102,5 meter hoge Tomberg.
Het eigenlijke bos is zowel met loofbomen als met naaldbomen begroeid. Het grootste
deel van het grondvlak van de bosbestanden wordt ingenomen door: Beuk (30,96%),
Grove den (19,62%), inlandse Eik (15,01%) en gemengd inheems loofhout (8,53 %)
(situatie in 2007). Het Meerdaalwoud herbergt samen met het Heverleebos één van de
oudste reeënpopulaties in België. De schattingen lopen van 100 tot 200 stuks.
Van het Huis van Brabant tot Agentschap voor Natuur en Bos:
In 1284 mocht Godfried als jongere broer van Jan II van Brabant het Meerdaalwoud tot
zijn broodwinning rekenen. Nadat Godfried en zijn enige zoon het leven lieten tijdens de
Guldensporenslag verdeelde men 1600 ha Meerdaalwoud onder vier dochters. In 1338
werden de erfenissen van Godfried herenigd in de heerlijkheid Bierbeek van de
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Normandische familie van Harcourt. In 1441-1442 werd het Meerdaalwoud verkocht aan
Anton van Croÿ. Na het kinderloos overlijden van Karel van Croÿ in 1612 ging het
boscomplex Heverleebos-Meerdaalwoud, als onderdeel van het hertogdom Aarschot,
naar zijn oudste zus Anna. Omdat deze Anna van Croÿ in 1587 was getrouwd met Karel
van Arenberg kwamen het Heverleebos en het Meerdaalwoud in handen van het Huis van
Arenberg, dat deze bossen vier eeuwen lang zou beheren. In de nadagen van de Eerste
Wereldoorlog werden alle gronden van het Huis van Arenberg in België door de staat
gesekwestreerd omdat de Arenbergs als Duitsers werden beschouwd. Sindsdien wordt
het beheer door de overheid georganiseerd. In dit opzicht behoort het Heverleebos
vandaag tot de Beheerregio Meerdaal van het Agentschap voor Natuur en Bos.
In de brochure ‘Miradal’ ontdek je erfgoed waar natuur en cultuur elkaar ontmoeten.
Deze brochure werkt als een soort codekraker: datgene waar de niet-geïnformeerde
wandelaar aan voorbij loopt, wordt zichtbaar gemaakt en verduidelijkt.
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