Legende
1. Het Museum van het Belgisch trekpaard, gevestigd in het
voormalige gemeentehuis, opent op 12 augustus 2000 en brengt
hulde aan een rijk verleden vol trekpaarden.

Brillantwandeling

2.

Het beeld Brillant van Vollezele, naar de legendarische hengst
die met zijn kracht, elegantie en snelheid internationale overwinningen
behaalt en mee het Belgisch trekpaard op de wereldkaart zet. Een
ontwerp van Ron Deblaere.

Langs de historische sporen
van de trekpaardenfokkerij

Weetje: Ook graag een Brillant op je schouw? De Dag van het Brabants
Trekpaard (3de zondag van oktober) sluit af met de Brillantworp. Vang
het gouden chocolaatje en win een bronzen replica.

3. Rond de kerk, onder imposante grafstenen, liggen de pioniers begraven. R. Vanderschueren en A. Vanden Bossche aan de noordkant,
T. D’Hauwer en R. Van Eeckhoudt aan de oostkant, L. van Dixhoorn
aan de zuidkant en A. Vanderschueren aan de westkant.
4. Haras de Vollezele was ooit de thuis van Remi Vanderschueren
en Brillant. Later baat August Vanden Bossche en nadien zijn zoon
Gerard deze stoeterij verder uit.
5. Door zijn succes heeft Alfred Vanderschueren nood aan extra stallen.
Dat probleem lost hij op door ook Hof Vander Eycken uit te baten.
6.

In Haras D’Hauwer ontwikkelen Telesphore D’Hauwer en nadien
zijn neef, Richard Van Eeckhoudt, zich tot succesvolle hengstenhouders. Vanaf 1923 baat Leendert van Dixhoorn, namens de N.V. Stallen
van Dixhoorn Vollezele – Axel, deze stoeterij verder uit.

7. Hof ter Haegen is een landbouwbedrijf met 35 werkende merries.
Sommige van deze merries maken naam doordat ze het leven schenken aan beroemde hengsten.
8. Alfred Vanderschueren, de jongste zoon van Remi, richt in Hof te
Vogelzang zijn eigen stoeterij op.

9. Hotel Mersch telt acht kamers, waardoor de talrijke buitenlandse
kopers indien nodig in Vollezele kunnen overnachten.
10. Onder andere via de tramstatie van Vollezele, op de lijn Ninove-Leerbeek, kunnen trekpaarden getransporteerd worden. Hiervoor
worden speciale wagons gebruikt met meedraaiende assen.

11. Van op de Congoberg kan u genieten van prachtige vergezichten
en vaak ook trekpaarden zien. Het infobord verschaft meer uitleg over
het Brabants trekpaard in de Groene Gordel.

12. Op Kasteel Steenhout worden nog steeds Belgische trekpaarden
gefokt. Noël De Beuf, een achterachterkleinzoon van Remi Vanderschueren, is hier stalmeester en menner.

Museum van het Belgisch Trekpaard
Oudstrijdersplein, 1570 Vollezele (Galmaarden)
www.museumvanhetbelgischtrekpaard.be
museum.trekpaard@hotmail.com
Openingsuren:
elke zaterdag (behalve feestdagen): 11.00 - 16.00 uur.
Volwassenen: 3 euro - Kinderen 6-12 jaar: 1,5 euro
Kinderen onder 6 jaar: gratis
Groepsbezoek: rondleiding met gids mogelijk alle dagen na
reservatie (min. 10 pers).

Nog meer paardenplezier?
Ontdek het Brabants Trekpaard in de Groene Gordel via
de gratis brochure.
Verken Vlaams-Brabant te paard of met de koets. Bestel
de gratis overzichtskaart.
www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties
www.toerismevlaamsbrabant.be/paardentoerisme

Wandelen in de Groene Gordel
De Groene Gordel heeft een waaier aan prachtige, uitgestippelde wandelingen.
www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties
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Brillantwandeling
Walgraevewandeling
Stiltepad Oost

Afstand: 3,5 km.
Eventueel uit te breiden met: Walgraevewandeling (7 km)
of Stiltepad Oost (6 km)
Vertrekplaats: Museum van het Belgisch Trekpaard
Oudstrijdersplein, 1570 Vollezele.
Gratis parking voor het museum.

Wegbeschrijving
 Vertrek aan het museum (1) en het bronzen beeld van Brillant

(2).

 Vervolgens bezoek aan het kerkhof (3). Naast de kerk staat De
Mijnwerkersbuste (Hendrik Muylaert), als eer aan de mijnwerkers
en hun harde werk in de Waalse mijnen, Le Pays Noir. Het beeld
werd onthuld in 1999.
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 Omhoog de Bakkerstraat in. Links de weiden en het achteraanzicht
van de imposante geklasseerde hoeve Haras de Vollezele (4), met 8
hectare landbouwgrond, geklasseerd als waardevol landschap.
 Op het kruispunt links, de Repingestraat, tot aan Haras de Vollezele (4). Recht tegenover de eveneens geklasseerde Hof Vander
Eycken (5).
 Optioneel: vervolg de Repingestraat en neem in de bocht links.
Let op: drukke straat. Na enkele tientallen meters de restanten van
de Haras D’Hauwer (6)
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 Ga terug op je schreden en neem aan de witte kapel links (kerkhof).
Negeer de betonweg naar het kerkhof en neem rechtdoor de veldweg.
 Op de betonbaan rechts, Crijnemstraat, tot voorbij Hof ter
Haegen (7).
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 Op de Y rechts, Gaubergstraat.
 Op de T rechts, Ezelveldstraat.
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 Steek de Repingestraat over in de Repekouter. Rechts Hof te
Vogelzang (8).
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 Neem achter het tweede kapelletje het kleine baantje rechts,
dat overgaat in veldweg.
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 Vervolg tot het Oudstrijdersplein. Je kan eventueel iets gaan
drinken in het cafeetje op de hoek, het vroegere Hotel Mersch (9).
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 Wanneer je opteert voor de uitbreiding met de Walgraevewandeling of het Stiltepad, kom je ook langs de tramstatie van Vollezele (10) en de Congoberg (11). Deze zijn ook per wagen bereikbaar,
evenals Kasteel Steenhout (12).

