Start: Je kan je auto zetten aan de parking
aan café De Luman. Daar begint de
wandeling.

Stop 1. Van waar komt de naam “Lummen”.
Etymologie: stamt uit ong. 1200, als Lumm.
Dit is afkomstig van het Germaanse woord lom,
dat vochtig betekent.
De oudste geschreven vermelding van ‘Lummen’ bevindt
zich in het Rijksarchief van Luik. De oorspronkelijke
oorkonde uit 1203 ging verloren, maar rond 1250 werd
ze samen met heel wat andere belangrijke aktes
overgeschreven in een groot boek dat 397 beschreven en
twee blanco vellen telt.

‘Allodium et
castrum de Luman’
Detail van akte Foto: Koen Luts

We gaan door de Burgemeester Briersstraat tot
aan de brug over de Mangelbeek.

Stop 2. Brug over De Mangelbeek

Op deze plaats werd tot 1998 het afvalwater van heel
Lummen

centrum

ongezuiverd

in

de

Mangelbeek

geloosd.

De Mangelbeek was toen volledig biologisch

dood. In 1997-1998 werden voor de aanleg van de
collector
aangelegd

Laambeek-Mangelbeek

reusachtige

buizen

langs de Mangelbeek tot aan de Kleen

Meulen. Dan langs de Schalboekstraat tot de Goerenbeek
en zo via de velden naar het zuiveringsstation in Halen.

Bron en foto: Schalbroek en zijn schuttersgilde St-Sebastiaan

We gaan nu naar links en volgen het pad en
eveneens erkende trage weg langs de Mangelbeek.

Stop 3. Henry Briers de Lumey, Burgemeester
en schrijver
We staan nu aan de ingang
van Kasteel De Burg. Je
ziet hier door de bomen
nog niets van het kasteel
maar we hebben het hier
over

een

belangrijke

inwoner van Lummen en
van

dit

kasteel.

Op

29

augustus 1837 kwam het kasteel in eigendom van de
familie Briers. Ze waren onder meer ook eigenaar van de
watermolens van Lummen, het kasteel Ter Laemen. De
meest belangrijke telg uit deze familie was Henry Briers
de Lumey.
Hij werd burgemeester van Lummen in 1903 en bleef in
functie tot in 1945, hij was tevens provincieraadslid
in Limburg (1908-1928). Gedurende die periode had hij
te maken met de bezetting door de Duitsers tijdens de
beide

wereldoorlogen.

Wereldoorlog leidde

Zijn
tot

verzet

tijdens

een

de Eerste

periode

van

krijgsgevangenschap. Met het resultaat dat de Duitsers
hem tijdens de Tweede Wereldoorlog ook niet waren
vergeten

en

hij

werd

afgezet

als

burgemeester.

Naast burgemeester was hij ook schrijver onder het
pseudoniem “Georges Virrés” De moeilijke periodes
tijdens de oorlog alsook het rurale leven in Lummen
kwamen dan ook veelvuldig aan bod in zijn literaire
werken. In 1927 werd hij opgenomen in de Académie
Royale de langue et de littérature françaises de Belgique.
In Lummen werd er een straat naar hem genoemd.
In 1930 kreeg de familie de toelating om "de Lumey" aan
hun naam toe te voegen. Hij ligt begraven op het Oud
Kerkhof van Hasselt. Zijn meest bekende werken zijn “A
Côté de la Guerre” en “La Bruyere Ardente”.

We vervolgen het pad tot we voorbij de
kasteelhoeve zijn en we het kasteel aan onze
rechterkant kunnen zien.

Stop 4. Kasteel De burg

Het kasteel wordt een eerste maal vermeld op 22 juni
1203 wanneer Lodewijk II, graaf van Loon, zijn allodium
aan

de

prinsbisschop

van

Luik

overmaakt.

De

prinsbisschop gaf het eigendom onmiddellijk terug als
een goed in ruil voor bescherming. Het kasteel zou de
zetel worden van de Heerlijkheid Lummen. Het ligt dan
nog in Loons gebied, later zal het deel uitmaken van het
prinsbisdom Luik. De graaf bleef dus in het kasteel
wonen,

maar

was

er

geen

eigenaar

meer

van.

In deze akte wordt de eerste keer de naam Lummen
vermeld.
Het

kasteel

ligt

op

waterrijke

gronden

met

een

ringgracht in een half open landschap. De configuratie
van de waterburcht is nagenoeg onveranderd gebleven.
Het

kasteel

is

gebouwd

op

de

plaats

van

de

oorspronkelijke waterburcht. In de 15de eeuw was er
sprake van een 'castrum', een versterkt slot met gracht
en ringgracht. Op 18 juni 1485 wordt de burcht verwoest
maar meteen heropgebouwd. De oudste kern van het
huidige goed dateert vermoedelijk uit de 15de-16de
eeuw maar heeft veel restauraties en verbouwingen
ondergaan. Een opmeting in de 17de eeuw vermeldt een
verhoogd

opperhof

moestuinen,

of

brouwerij,

motte

en

schuren

een
en

neerhof
stallen,

met
beide

omgeven door een gracht. De motte werd beschermd
door dikke hoge muren met steunberen en een ronde
hoektoren een mogelijke verwijzing naar de 13deeeuwse situatie.

Kasteel De Burg omstreeks 1740
(Remacle Le Loup)

Stop 5. Willem II van der Marck de Lumey,
de watergeus.

De bekendste inwoner van dit kasteel was Willem II de
watergeus. Het woord geus is afgeleid van het
Franse gueux. Het betekent armoezaaier of schooier,
maar het kreeg een positieve betekenis voor al wie in die
tijden niet spaansgezind was. De oorsprong van de
benaming 'geus' ligt waarschijnlijk in de uitspraak
die
Karel
van
Berlaymont
richtte
aan
landvoogdes Margaretha van Parma op het moment dat
de verenigde lage adel van De Nederlanden haar
een smeekschrift voor “een toleranter beleid tegen de
hervormers of protestanten” kwam aanbieden (5
april 1566). Traditioneel worden de woorden van
Berlaymont weergegeven als: N'ayez pas peur, Madame,
ce ne sont que des gueux of: 'Wees niet bang,
mevrouw, het zijn slechts bedelaars').

Wat er historisch ook van is, de term geuzennaam wordt
nog altijd op de traditionele manier gebruikt (een
scheldnaam die door de geviseerde wordt omgebogen en
met trots toegeëigend). Eén van deze geuzen was dus
Willem II van der Marck de Lumey.
Hij werd geboren op 14 oktober 1542 in kasteel De burg.
Bij de onthoofding van de graven Egmont en
Hoorne zwoer Lumey zijn baard en nagels te laten
groeien totdat hij wraak had genomen, hetgeen hem de
bijnaam 'Overste Langnagel' opleverde. Willem sloot zich
aan bij het protestantisme, samen met tientallen andere
edellieden uit het prinsbisdom Luik. Ze probeerden de
Luikenaren tot opstand te bewegen tegen hun prinsbisschop en trokken al rovend en plunderend rond in
Hasselt, St-Truiden, Hoei enz.. Nadat hij een aantal
kloosters rond Luik plunderde werd hij verbannen uit het
bisdom en werden zijn bezittingen verbeurd verklaard.
In 1571 sloot hij zich aan bij de watergeuzen waar hij al
gauw opperbevelhebber van werd. Vanuit Zuid-Engelse
havenstadjes voerden ze plundertochten uit op
kustdorpen in de Spaanse Nederlanden.
Toen de Engelse Koningin Elisabeth haar relaties met de
katholieke Filips II van Spanje wilde verbeteren gaf ze
het bevel aan de watergeuzen om de Engelse Noordzee
havens te verlaten.

Vanuit Dover zeilde De Lumey en zijn watergeuzen met
een dertigtal oorlogsbodems richting Texel. Tegenwind
deden zijn schepen afdrijven naar de monding van de
Maas. In de nacht van 31 maart op 1 april 1572
ontscheepten
600
watergeuzen
in
het
kleine
vissersstadje Den Briel. Toen ze eenmaal definitief voet
aan
wal
hadden
gezet,
verspreidde
de Geuzenopstand zich snel. In een aantal Hollandse
steden werden magistraten onder druk gezet om bij hen
aan te sluiten en indien niet werden ze
vermoord.
Vervolgens opende de ene na de andere stad de poorten
voor de Geuzen. Zo verspreidde de opstandige beweging
zich snel, vooral nadat Willem van Oranje zich openlijk
bij hen aansloot en de leiding van de hele opstand op
zich nam. De inname van Den Briel werd in Nederland
eeuwenlang bezongen als een van de meest glorieuze
momenten in de vaderlandse geschiedenis.
Er werd gezegd “op 1 april verloor Alva zijn bril”
Vanuit Den Briel werden er tochten ondernomen richting
de andere steden in Zuid-Holland en Zeeland. Veel
steden gingen om en verklaarden zich trouw aan de Prins
van Oranje. Zo ook de stad Gorkum. In die stad werden
door de nieuwe regering de katholieke geestelijken
gevangengezet en naar Den Brielle gestuurd. Aldaar
besloot Lumey op 9 juli 1572 deze 19 katholieke
geestelijken (17 priesters en 2 broeders) te vermoorden
door ophanging, nadat ze op beestachtige wijze waren

mishandeld. Ze zijn bekend geworden als de martelaren
van Gorkum.
Later kwam hij dan toch in conflict met Willem van
Oranje en werd gevangengezet
maar nadien weer
vrijgelaten en het nieuwe land uitgezet. Hij keerde terug
naar zijn bezittingen in het Prinsbisdom Luik . Hij
overleed er in 1580 kinderloos.
Hij werd begraven in de grafkelder van de familie in de
kerk van Lummen, als Heer van de Heerlijkheid. Op 16
oktober 1872 werd zijn stoffelijk overschot samen met
de
lijkkisten
van
Lummense
bloedverwanten
overgebracht
naar
de
grafkelder
van
de
familie Arenbergde
Ligne, gelegen
onder
het
priesterkoor van de toenmalige Kapucijnenkloosterkerk
in Edingen

Inname van den Briel

De watergeuzen

We vervolgen het pad langs de Mangelbeek en we
steken de Thiewinkelstraat (weg naar Hasselt)
over. Eenmaal over de weg volgen we het pad
verder met de Mangelbeek aan onze linkerkant.

Stop 6. De mangelbeek

De Mangelbeek is een 24 km lange zijrivier van de
Demer. Ze doorkruist het landschap van oost naar west.
Vooral in het oostelijk deel, waar de beek van
het Kempens Plateau afstroomt, is de beek zeer ijzerrijk
en heeft een roestbruine kleur. Begin 20e eeuw werd de
beek rechtgetrokken en werden er stuwtjes in de beek
aangelegd.
De

Mangelbeek

ontspringt

op

het Kempens

Plateau in Helchteren, op ongeveer 76 m hoogte en loopt
verder naar Zolder en Lummen waar ze uitmondt in de
Demer. Een kilometer stroomafwaarts bevindt zich “De
Kleen Meulen”. Het is een gerestaureerde en werkende
watermolen. Het is zeker de moeite om er eens een
bezoek te brengen.
We vervolgen het pad tot we op een kleine
asfaltweg en een brugje uitkomen. (Op het einde wordt
het pad wat wilder en minder toegankelijk).

Stop 7. Brug van het Oosterhoven en de oude
weg naar “Herckenrode en Hasselt”

Hier sta je voor de oude weg naar Hasselt. Eigenlijk was
het de weg naar de Abdij van Herckenrode , een
voormalig klooster voor Cisterciënzerinnen met
een
abdijhoeve. Dit klooster was tot aan de Franse
overheersing belangrijker dan de stad Hasselt. Deze
oude verbindingsweg kwam van Tessenderlo over
Lummen Dorp , Oostereinde , Claeshoek en de
Kivithoeve over de Stokrooiestraat naar Herckenrode en
Hasselt. Hasselt was via deze weg in de winter
regelmatig niet bereikbaar omdat de weg onder water
stond in de Demervalei. In 1864 wordt dan een nieuwe
weg aangelegd van Tessenderlo naar Hasselt: De Kiezel.
Doordat hij verhard wordt , is hij gans het jaar
berijdbaar. De oude weg vervalt tot een plaatselijk pad.
Uit het Historisch Memoriaal van Lummen hebben we dit:

We gaan nu richting Thiewinkel en na een 50 tal
meter gaan we het pad rechts in. Dit is ook een
stukje erkende trage weg.

Het pad mondt uit op de Thiewinkelstraat. We
steken deze over en we gaan naar links richting
Hasselt.

Stop 8. De Kiezel naar “Kermpt”

De baan naar kermt (Dr Vanderhoeydonckstraat)
Bron en foto: “Foto’s van toen” Heemkundige Kring Lummen

Begin zeventigerjaren van de 19 de eeuw is de nieuwe
weg naar Kermt dan aangelegd. De weg zelf bestond uit
leem met veel kiezel (melong, bergkiezel). Dit werd
gemengd en aangewalst. Het grote voordeel was dat het
een weg was die genivelleerd werd en niet meer
onderliep bij overstroming. Hij vergde echter heel veel
onderhoud.

Dit

onderhoud

werd

gedaan

door

de

kantonnier. Om de 100 meter lag een hoop kiezel naast
de weg. Deze kiezel werd gebruikt om de gaten ontstaan
door de smalle karrewielen terug op te vullen.
Omstreeks

1850

werden

er

in

ons

land

grote

wegenwerken uitgevoerd. Kasseien waren tot dan toe
het meest geschikt maar omdat rond die periode de
nadruk komt te liggen op de aanleg van spoorwegen
werden alleen de hoofdwegen van België met kasseien
bedekt tot groot ongenoegen van het gemeentebestuur
van Lummen zoals je in onderstaand fragment ziet.
Gemeenteraad van 16.05.1865
Beraad over een brief van de arrondissementscommissaris van Hasselt/Maaseik. Het
gouvernement wil een geplaveide weg aanleggen tussen Herck la Ville en Beeringen via
Schuelen en Lummen op kosten van de Staat door middel van samenwerking tussen de
provincie, de gemeenten en geïnteresseerde particulieren. Ze nemen in overweging dat
1) de geldmiddelen van de gemeente niet toelaten dat de gemeente tussenkomt in de
kosten voor de aanleg ervan; 2) de gemeente voor het plaveien van de weg van Kermpt
op Lummen naar Tessenderloo de som van 16.000 francs heeft geleend en 26.000 francs
voor de constructie van de nieuwe kerk .....
Gemeenteraad 14.08.1865.
Weg Kermt-Tessenderlo. Niet in gravier, maar in pavés maken! Anders geven we geen
subsidie van 16 000 fr. Verscheidene redenen waarom geen gravier.

P. 280. 1865. Nog steeds over pavés i.p.v. gravier.
Van huis weduwe Pamen op het Oosterhoven tot aan het huis van Francus
Vanderhoudt moet met kasseistenen belegd worden, dan staat de gemeente haar eigen
gronden gratis af.
P. 280v. Ze hebben een kiezelweg aangelegd i.p.v. een steenweg 16 000fr. Subsidie
wordt ingetrokken. Willen wel 3000 fr leveren indien kasseiweg op stuk (zie hierboven).

In 1934 wordt de kiezelweg geasfalteerd.

Bron en foto: Thiewinkel Bewoning (René vanheel) & De klas van 1952 en ander schoon
volk in Thiewinkel (Cyril Rubens)

We volgen de Thiewinkelstraat gedurende een 300
meter en gaan dan het pad naar rechts. We
wandelen over deze trage weg tot dat hij uit komt
in de Muggenhoekstraat. Hier ga je naar rechts.

We volgen de Muggenhoekstraat tot aan de Tsplitsing.

Stop 9. Oude hoeves in de Muggenhoek.
Aan beide kanten zien we twee oude hoeves zoals er
verspreid stonden in de Demervallei.

Nu zijn ze

verbouwd tot woonhuis .De hoeve aan je rechterkant
bestaat zeker al sinds 1820 en deze aan de linkerkant
staat

ook

op

de

Atlas

der

buurtwegen.

Nu is het een mooie gerestaureerd woning

maar

oorspronkelijk een typische hoeve met zadeldak met
Vlaamse pannen en een lage varkensstal.

foto: Werner Beutels

Aan de T –splitsing gaan we een 30 tal meter
naar rechts tot bij de brug aan “Het zwart water.”

Stop 10. Zwart water

Fricx kaarten 1712

Vanaf de 15de eeuw nemen de overstromingsproblemen
in de Demervallei toe ten gevolge van de sedimentatie
van de kronkelende rivier. De gebrekkige ontwatering
van de omliggende gronden die hiermee gepaard ging,
probeerde men vanaf de 17de en 18de eeuw op te
vangen door het graven van lange grachten zoals de
Zwartwaterbeek om hun water in de Demer te lozen.
De Demervallei is een moerassig gebied. De vochtige
valleigronden of broeken werden eertijds in cultuur
gebracht als hooi- en weiland of bestonden uit broekbos
dat als hakhout werd beheerd. Elke winter liepen de
laagst gelegen delen van het land onder water. De
weilanden met permanent hoge waterstand werden

ontwaterd

via

een

dicht

net

van

kunstmatige

drainagekanalen zoals de Vlootgracht en het Zwart
Water. Ook op de Ferrariskaart is het uitgebreid netwerk
van sloten zichtbaar.
We keren nu op onze stappen terug en laten de Tsplitsing aan onze linkerkant en gaan zuidwaarts
naar het “Het Loye” toe tot aan de volgende Tsplitsing. Daar gaan we naar rechts langs de
bossen van Het Loye.

Stop 11. Een vreemd beest in de vijvers van
het Kasteel van Loye te Lummen te
Thiewinkel.
In deze buurt deed zich in de jaren twintig van vorige
eeuw een bijzonder fenomeen voor…. Het gebeurde
steeds bij valavond: een luid ‘boe’ geroep, gelijkend op
koeiengeloei, galmde over het gehucht Thiewinkel. Een
akelig gevoel. Niemand wist van waar precies of van

wie dit geluid kwam. Elke avond herhaalde zich dit. Het
ging zelfs zover dat men de gedachte kreeg dat hier op
deze plaats een vreselijk beest of monster zich schuil
hield.
Kranten wijdden er een artikel over en als gevolg hiervan
lokte dit talrijke bezoekers die ook eens kwamen
‘luisteren’.
De

volkstoeloop

marktkramers

zich

liep

zo

hoog

geroepen

op

dat

enkele

voelden

om

in

de

Thiewinkelse straten hun kraam open te stellen met
snuisterijen.
Toen enkele experts ook kennis kregen van dit fenomeen
werd grondig onderzocht van waar dit geluid vandaan
kwam. De oplossing was snel gevonden…..
De vijvers hier vlak in de buurt hadden de roerdomp
naar zich toe gelokt. Deze vogel die steeds in waterrijke
gebieden en rietkanten te vinden is bracht dit geluid
voort.

We vervolgen onze weg gedurende een paar
honderd meter en stoppen aan de ingang van
kasteel het Loye

Stop 12. Het kasteel van Loye

Het kasteel van Loye werd opgetrokken in het jaar 1429.
Door het specifieke karakter als verdedigingsburcht kan
men

niet

herkennen.
in gotische,

onmiddellijk
Het

één

kasteel

welbepaalde

bevat

bouwstijl

belangrijke

Maaslandse renaissance-

delen

(1649)

en

classicistische stijl (1784). Opvallend is de toegangsbrug
die

gekenmerkt

wordt

door

twee

rechtopstaande

leeuwen. De twee vensters links aan de oostkant zijn
geschilderd. Zo kon de luxe taks op vensteroppervlakte
worden ontlopen. Het kasteel wordt bewoond door de
familie

De

Fabribeckers

de

Cortils

et

Grâce.

De

bekendste bewoner van het kasteel was Johan Lodewijk
van Elderen, die prins-bisschop van Luik was van 1688
tot 1694.. Het kasteel en het omliggende domein zijn
privé-eigendom en dus niet toegankelijk. Enkel in de
Mariamaand mei is

de

weg

toegankelijk voor het publiek.

naar

de

Sterkapel

Vlak bij het kasteel staat de langgerekte kasteelhoeve uit
de 18de eeuw met woonhuis, poortgebouw en duiventil,
wagenhuis,

stallingen

en

dwarsschuur.

Onder

het

poortgebouw liep vroeger de weg Lummen-Schulen die
zichtbaar is op de Ferrariskaart maar begin 20ste eeuw
werd afgeschaft.
Op het kasteeldomein bevindt zich ook
de Sterkapel. Het is gebouwd in 1828 nadat
een storm grote verwoestingen had
aangebracht op het domein maar deze plek
gespaard bleef. De kapel is enkel
toegankelijk in de maand mei en op 15
augustus.

Ridder en kasteelheer Edmond de
Fabribeckers was burgemeester van
Lummen 1946 tot 1970.
Hij was tijdens de 18 daagse veldtocht in
1940 luitenant-kolonel bij de Artillerie en
schreef hier een boek over. Hij wandelde
bijna dagelijks van het kasteel over de
dreef naar het gemeentehuis
van Lummen .

We gaan nu de dreef in tegenover de ingang van
het kasteel van Loye richting Lummen. Het is ook
een officiële trage weg.

Stop 13. Zwart water

Zeker tot en met de jaren 1930 werden tussen 15
augustus

en

1

mei

dagelijks

de

koeien

naar

weidegronden in de randen van de grote Demerbroeken
gedreven, zoals bijvoorbeeld in de Muggenhoek. Aan de
rand van de vallei werden hagen en houtkanten gebruikt
om het vee te beletten te ontsnappen. Het merendeel
van de hagen werd op wallen aangelegd en was
opgebouwd

uit

opgaand

hout

en

hakhout

met

knotbomen, meestal zomereik. De bomen stonden in
rijen op de perceelsgrenzen van akkers en weilanden,
langs veldwegen of op het boerderij-erf. Het houthakken
in de hagen duurde voort tot halfweg de jaren 1960.
Vooral

na

de

Tweede

Wereldoorlog

verdwijnen

de

knotbomen om grotere gebruikspercelen te creëren.
Hagen

en

houtkanten

werden

vervangen

door

prikkeldraad en een aantal beemdpercelen evolueerden
tot graasweiden.
De opkomst van kunstmest en de mechanisatie van de
landbouw

zorgden

voor

een

achteruitgang

en

uiteindelijke stopzetting van de bevloeide percelen. Met
de teloorgang van de hooihandel na WOII, werden door
veel boeren in de Demervallei populieren aangeplant.
Hierdoor groeide de vallei verder dicht en was er geen
sprake meer van een open landschap.
Bron: Erfgoed Vlaanderen. Demervallei met de kastelen van Loye, De Burg en Het Hamel

Op het einde van dit pad en tevens ook trage weg
gaan we naar links richting het centrum. Dit is
tevens het einde van de wandeling.
De Oosterhoven en de
Muggenhoek op de
Ferrariskaart . Het zijn
topografische kaarten
van de Oostenrijkse
Nederlanden. Zij kwamen
tussen 1771 en 1778.
Het is de eerste
systematische en
grootschalige kartering,
zowel in “België” als in
heel West-Europa.
Linksbovenaan zie je het
centrum van Lummen
(rood) en ten zuiden
kasteel De Burg en het
kasteel van Loye.

