
Lentewandeling in Hever 
 
Nu eindelijk de zon wat meer van de partij is, bloesems bloeien en vogels hun nesten 
beginnen maken, nodigen we jullie uit in Hever voor onze derde seizoenswandeling. 
We nemen jullie mee naar een mooi stukje natuur in Hever voor een echte klassieker, de 
Pikhakendonk wandeling die jullie meevoert door een stukje Natura 2000 gebied. Heel wat 
wandelende inwoners zullen deze wandeling al kennen, maar ben je nieuw in de gemeente, 
of heb je zin om een andere deelgemeente te leren kennen, dan is het nu het moment. 
 
Vertrekpunt is de parking tegenover de oude Pastorie (Ravesteinstraat, 22 waar ook het 
bord van de wandeling staat)  of  de  Onze-Lieve-Vrouwekerk van Hever, gelegen op het 
Heverplein 4.  
 
Links van de kerk ligt de Vrije Basisschool de Kringeling. De school zal waarschijnlijk naar het 
Ravesteindomein verhuizen.  
Er wordt momenteel gewerkt aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), in 2019 vond een 
participatiemoment plaats en konden inwoners suggesties geven voor de invulling van het 
park.  Later meer over dit park en het oude rusthuis. 
Maar nu gaan we op pad en genieten we van mooie stukje natuur.  
De wandeling is ongeveer 5,5 km en dus ook kinderen kunnen mee op pad. 
 
Ga rechts van de kerk het pad in en volg de zeshoekige bordjes. Je kan ook de kaart 
downloaden via Natuurpunt, op hun kaart is het de wandeling die blauw-wit aangeduid is. 
https://www.natuurpunt.be/node/2085/pdf/47146/897e56f541ebdaf5442f605b0df1c234 
Ook via Route you is er een kaart beschikbaar 
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/176177/wandelroute/pikhakendonk 
 
We geven hier alvast enkele impressies:  
 

  
 
Nadat je de langs de Dijle weer richting Hever-centrum loopt, maak dan een klein ommetje 
om even langs het Ravestein domein te lopen, hierin staat ook het oude rusthuis De  
Ravestein dat intussen een nieuwe thuis heeft gevonden aan de overkant van de straat.  
We vinden dit domein een plek met heel veel potentieel, niet enkel voor een school, maar 
ook voor de inwoners. Het  biedt mogelijkheden voor bv. natuurlijke speeltuigen, een blote 
voetenpad, een kruidentuintje, fruitbomen….Indien de verhuis doorgaat hopen we dat er 
ook plaats overblijft om ook deze zaken een plaats te geven.  



Een andere bezorgdheid van ons is dat een groot deel van het domein gelegen in effectief 
overstromingsgebied, volgens ons houdt dit toch een aantal risico’s in om in zo’n gebied een 
school te vestigen.  
Meer over https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134461 
 
 
Loop terug door naar de uitgang van het park te lopen en draai naar links en volg de 
Ravesteinstraat.  Enkele 100 m voor je weer in het centrum van Hever komt, zie je aan je 
linkerkant: Cultuurhuis de  Oude Pastorie.   
 
Wist je datje: Je kan hier als vereniging aan een democratische prijs lokalen reserveren voor 
vergaderingen, tentoonstellingen enz. 
https://www.boortmeerbeek.be/cultuurhuis-oude-pastorie- 
 
Wedstrijd 
 
Je kan door deel te nemen aan deze wandeling ook een mezenkast en faire chocolade 
winnen.  
Wat moet je daarvoor doen? 
Beantwoord onderstaande vragen en stuur je antwoorden naar: 
info@groenboortmeerbeek.be voor 30 juni 2021. De winnaars worden verwittigd. 
 
 

1. Welke plant is typisch voor het Pikhakendonk natuurgebied? 
2. Wat is de voornaam van de schenker van het domein Ravestein aan de gemeente? 
3. Hoeveel inwoners telt onze gemeente? 
4. Hoeveel Groen raadsleden zitten er in de gemeenteraad? 

 
 

We vragen om de geldende coronamaatregelen te volgen wanneer je deze wandeling 
maakt. We wensen jullie een fijne wandeling! 
 
 
 
 
 


