
WANDELEN
IN PANBRUGGE 
| NEERLANDEN |

landbouwwerktuigen en potten uit de Frankische tijd op-
gegraven. En in de middeleeuwen stond er op deze plaats 
een olieslagmolen en een leprozerie, een inrichting waar 
lepralijders geïsoleerd werden gehouden van de rest van 
de bevolking om de kans op besmetting te voorkomen.

Even tot rust komen en genieten van het prachtig en 
weids vergezicht over het glooiende bloesemlandschap 
doe je aan de kapel het Eikske 3 . De pastoor van Neer-
landen, Johannes von Brachell, liet deze kapel in 1713 
bouwen om de Vrede van Utrecht te herdenken. Met dat 
verdrag kwam een einde aan de Spaanse Successieoorlog 
en anderhalve eeuw van twisten en godsdienstoorlogen. 
Tijdens deze jaren van onrust stond hier een eik waaraan 
een Mariabeeld was bevestigd. Maar laat je niet foppen, 
want tegenwoordig wordt de kapel overschaduwd door 
een grote Linde. Op deze plek staat    ‘Mimesis’ het 
kunstwerk van  Wilfried De Cock. De braillebank heeft 
een statig gotisch gewelf met daarop een sierlijke appel-
bloesem met vijf bloesemblaadjes. Vertaal jij het braille-
schrift op de bank?

Frans Istas was van 1928 tot 1971 burgemeester van 
Neerlanden. Hij woonde in deze statige 18de-eeuwse 
vierkantshoeve 4  die zijn naam draagt. Om zijn functie 
uit te oefenen moest hij enkel de straat oversteken want 
daar bevond zich het toenmalige gemeentehuis. 

De ‘Panbruggewandeling’ is een 
onderdeel van de publicatie 
‘Wandelen in Vlaams-Brabant 
tussen Grote en Kleine Gete’. 
De publicatie bevat nog 15 
andere prachtige wandelingen.  

BORDJE VERDWENEN, 
BORDJE BESCHADIGD?
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GETIPT!
Favoriete bloesemwandeltochten

Alle routes zijn gratis te raadplegen op 
www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems

WANDELEN OP DE 
HERMANSHEUVEL
Bekkevoort | 
2,5 tot 12,5 km
 START 

Onze-Lieve-Vrouwekerk, 
Dorpsstraat, 
3460 Assent (Bekkevoort)

BOOMGAARDEN-
WANDELING
Glabbeek | 8 km
 START 

Kerk van O.L.V. Geboorte, 
Dorpsstraat z/n, 
3380 Kapellen (Glabbeek)

MENE- EN JORDAAN-
WANDELING
Hoegaarden | 9 km
 START 

Sint-Ermelindiskerk,  
Sint-Laurentiusstraat 4,
3320 Meldert (Hoegaarden)

HEERLIJK HOELEDEN
WANDELING
Kortenaken | 3 km    
 START 

Sint-Amandskerk, 
Hoeledensebaan, 
3470 Hoeleden (Kortenaken)

PANBRUGGEWANDELING
Neerlanden | 5,7 tot 8,8 km
 START 

Parking centrum Neerlanden,
Frans Istasstraat 15, 
3404 Neerlanden (Landen)

BLOESEMWANDELING
Tienen | 10 km
 START 

Sint-Genovevakerk, 
Sint-Genovevaplein,
3300 Oplinter (Tienen) 

   Knooppunten:
202 203 205 210 211 28 29

26 25 200 29 201

  Doorsteek:
202 211

BLOESEMWANDELING
Zoutleeuw | 11 km
 START 

Provinciedomein Het Vinne, 
Ossewegstraat 70,
3440 Zoutleeuw

   Aanlooproute:
304 307 308 309 347

  Knooppunten:
346 311 312 310 347
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In ’t Fossen

Panbrugge is de plaats waar de Romeinse heirweg van 

Tongeren naar Tienen de Molenbeek kruist. Vermoede-

lijk verwijst de naam naar een middeleeuwse brug die 

deels bestond uit Romeinse panscherven. Was het 

misschien omwille van de lekkere honing dat de Romei-

nen kampeerden in dit boomgaardlandschap?  

PANBRUGGEWANDELING 
(5,7 – 8,8 KM)
Neerlanden heeft zijn naam te danken aan 
zijn stroomafwaartse ligging ten opzichte 
van de stad Landen. Het dorp bewaart tal 
van herinneringen uit de Romeinse en Fran-
kische tijd. Via de beekvallei wandel je tussen 
tal van boomgaarden en vruchtbare akkers. 
Vertrek in de Frans Istasstraat voor een prach-
tige wandeling doorheen een adembene-
mend bloesemlandschap. Op het traject kom 
je verschillende hoog- en laagstamboom-
gaarden tegen. Buiten de hoogte varieert 
ook de opbrengst tussen beide boomsoor-
ten. Laagstambomen leveren een 5 tot 20 
kilogram vruchten per jaar op en kunnen tot 
30 jaar oud worden. Een gezonde hoogstam 
kan tot 100 jaar trotseren en levert 20 tot 50 
kilogram vruchten per jaar.

De Heilige Maria-Magdalenakerk 1 , op-
getrokken in bak- en zandsteen, toornt uit 
boven de Molenbeekvallei. Ze werd in twee 
bouwfasen gebouwd: het koor is laatgotisch 
(17de eeuw), terwijl de toren en de beuk da-
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Wandelnetwerk Getevallei, 250 km wandel-
plezier, kaart en infogids te koop aan 9 euro in

de toeristische infokantoren, boekhandels en 
www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties
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teren uit de classicistische periode (18de eeuw). Werp zeker 
ook een blik omhoog naar het prachtige wapenschild boven 
de ingangsdeur. Ook binnenin herbergt de kerk enkele bij-
zondere en waardevolle schatten waaronder het beschermd 
18de-eeuwse orgel, het witmarmeren beeld van de liggende 
Maria Magdalena met wapenschild van Abt de la Marguelle 
(1628-1643) door Jeroen Dusquenoy, een befaamd beeld-
houwer en het gerestaureerde paneel Sint-Anna ten Drieeën. 

Zowel in de Romeinse als middeleeuwse periode was Pan-
brugge 2 , een strategisch belangrijke plaats. Archeoloog 
Gabriël Lefèvre, die hier in 1886 opgravingen deed, ver-
moedde dat de Romeinse kampplaats hier lag omdat in 
de onmiddellijke omgeving de grondvesten van een Ro-
meinse villa werden gevonden. Naast restanten van mu-
ren en vloeren werden ook siervoorwerpen en delen van 
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