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Terlanen, een dorp op of onder de helling
Het Terlanenpad voert de aandachtige wandelaar over een relatief korte afstand
langs de grote landschappelijke en culturele verscheidenheid die eigen is aan
het dorp Terlanen, de beemden en de helling.
We vatten het dorpswandelpad aan vanaf het plein aan de kerk richting dorp en
rivier om ten slotte via het hellingsgedeelte de wandelaar een vergezicht te
bieden op het reeds verkende terrein.
Terlanen is het kleinste gehucht van
Overijse, maar het kan bogen op de
grootste oppervlakte aan groen en
een zeer levendig dorpsleven. Het
dorp zou ontstaan zijn uit een
Keltische nederzetting, die lag in de
open driehoek tussen de Lane en
de Vossebeek.
Lanôŝ zou een oud Gallisch woord
zijn dat plat, gelijk of rustig
betekent. Bekijkt men Terlanen vanop een hoogte, dan is duidelijk te zien dat
het dorp in vergelijking met Tombeek en Rosieren veel vlakker is. Het bestaat
uit drie valleien: de Lanevallei, de Varendelle met de Vossebeek en de vallei
met de Potbeek en de Leikstraalbeek.
De nummers bij het kaartje op pagina 8 en 9, een detail van topografische kaart
32/5Z, situeren de wetens- en/of bezienswaardigheden die in deze brochure zijn
beschreven. Het betreft zowel dorpsgeschiedenis en dorpsanekdotes uit het
recente verleden als wetenschappelijk onderbouwde weetjes. De werkgroep
Dorpse Wegen hoopt met deze informatie zowel de interesse als de eerbied van
bezoeker én inwoner voor het Vlaamse dorpserfgoed aan te wakkeren.

In ’t dorp
1 Het 'plein zonder naam’ of ‘het hellend vlak
van Terlanen’ biedt niet bepaald een fraai maar
wel comfortabel vertrekpunt voor onze
wandeling.
Deze ruim bemeten parking werd in 1968
aangelegd samen met het basketbalplein dat de
toen gestichte Basket Club Terlanen zijn
thuisterrein verschafte. De millenniumboom, een
eik aangeplant in 2000, siert de hoek met de
Kapelleweg.
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De Sint-Michielskerk

De Kapelleweg ontleent zijn naam aan de verbindingsweg die in 1784 door de
abdis van ’s Hertogendal werd aangelegd tussen de pastorij en de kapel met
kerkhof die zich toen aan de Arthur Michielsplaats bevond. De kapel en het
kerkhof werden in 1838 vervangen door de huidige Sint-Michielskerk. De
gedenksteen ingemetst aan linkerzijde van de kerkpoort is mogelijk de enig
overgebleven getuige van de vroegere kapel. Van deze kapel, die toegewijd
was aan Sint-Michael, werd reeds melding gemaakt in 1429.
De Kapelleweg verleent ons toegang tot het kerkhof met rechts in de hoek de
vijftien oorlogsgraven van het Gemenebest waarvan slechts zes met
naamvermelding. Deze oorlogsslachtoffers vielen in de meidagen van 1940
toen men nog dacht met de hulp van Engelsen en Fransen Brussel te vrijwaren
en de Duitsers te stoppen langs de ‘IJzeren Muur’, een verdedigingslinie die liep
van Koningslo naar Waver.
Tommy, een betonnen beeld van een Britse soldaat dat werd gemaakt door
Duitse krijgsgevangenen van het Kamp op het Terlanenveld, houdt er sinds het
einde van de oorlog de erewacht. Het beeld verving een op die plaats
uitgehangen gedicht ‘Klaaglied om een Tommy’ dat door de Duitsers was
weggenomen.

De begrafenis van de oorlogsslachtoffers onder het toeziend oog van de pastoor en de
veldwachter

De grafzerken rond de kerk zijn misschien wel de
belangrijkste nog overgebleven getuigen van een
dorpsleven dat met de opkomst van de nieuwe vervoeren communicatiemiddelen volledig veranderde.
Het wordt echter in zijn voortbestaan bedreigd door het
overheidsverbod op ter aarde bestelling rond de kerk en
het verstrijken van de huidige grafconcessies.
Een van de vroegtwintigste-eeuwse graven op
het kerkhof van Terlanen
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2 We verlaten het kerkhof langs de voorzijde van
de kerk en belanden in de zogenaamde 'Kleine
Bollestraat', een vroegere veldweg die aan de
linkerzijde werd afgezoomd door een oude
rijwoning, het huis van Lekske, dat door de
bouw van de kerk erg centraal was komen te
liggen. Het roept nog erg levendige
herinneringen op bij onze oudste inwoners die er
als kind en misdienaar allerlei streken
uithaalden.
Het was ook de plaats waar de kinderen
samenkwamen als er nog centen te rapen vielen
na de afsluiting van een kerkelijk huwelijk. De
overlevering wil zelfs dat zijn laatste bewoner,
Alex Vloebergh, door al te veel in zijn voordeur
te staan, tijdens een ijskoude winterdag een
fleuris opdeed en daardoor stierf.
Het huis van Lekske

3 Tot voor kort toonde dit wegske ons de twee
typische druivenserrestructuren die onze streek rijk was, namelijk de ronde
vorm die nu vervangen is door een tuinhuisje, en de hoekige vorm die nog aan
De Trapkes te vinden is, alhoewel die daar enkel gebruikt wordt als
opslagplaats. De ronde vorm is nog wel te zien elders in het dorp, verscholen
achter de oude hoeve op nummer 211 aan de Abstraat.
Overijse staat in de omgeving samen met Hoeilaart bekend als de
druivengemeente. Ook in Terlanen was de druiventeelt voor velen lange tijd een
belangrijke bron van inkomsten. Door de import van goedkope druiven uit het
buitenland ging de druiventeelt uiteindelijk grotendeels teloor.

Ooit stond er een hele reeks
hoekige serres aan De
Trapkes

Ronde en hoekige serres zijn
nog te zien aan de Abstraat
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4 Op de hoek van de ‘Kleine Bollestraat’ en De Trapkes bevindt zich rechts een
muurkapelletje opgedragen aan Broeder Isidoor. Het kapelletje werd er in de
jaren 1960 gehangen door Hilda Van Parijs, alias Hilda van de Smet, ter
nakoming van een belofte.
Broeder Isidoor is het boegbeeld van de Passionisten die in de jaren na de
Tweede Wereldoorlog een heuse missionering van het dorp tot doel hadden
gesteld. De grote volkspredikant Pater Donatus (Aloïs Delbaere) was toen
vriend aan huis van vele huishoudens in het dorp.

Het kapelletje met
Broeder Isidoor

Pater Donatus
(1884-1959)

Broeder Isidoor was lid van de congregatie van de Passionisten. Hij werd
geboren op 13 april 1881 te Vrasene (Beveren). Als 26-jarige trad hij in.
Eenvoud en devotie kenmerkten zijn kloosterleven. Hij deed dienst als
‘Broeder kok’ en ‘Broeder portier’. Door kanker verloor hij een oog in 1911.
Hij stierf aan de vreselijke ziekte op de leeftijd van 35 jaar. De genezing van
een dame uit Oudenaarde, die Broeder Isidoors hulp inriep door gebed, was
het begin van de Broeder Isidoorverering. Hij werd zalig verklaard op 30
september 1984. Hij wordt aangeroepen tegen kanker en kinderziekten.

5 We nemen het voetpad naar links dat ons langs het vroegere kerkhof, de
vroegere moestuin van de dorpsschool en de huidige terreinen van de
Petanqueclub naar het dorpsplein leidt.
De ‘plaetse’, waarvan reeds melding wordt gemaakt in 1497 is de naam die het
dorpsplein bleef dragen tot 1930 toen het Schepencollege besliste het
dorpsplein om te dopen tot Arthur Michielsplaats, ter nagedachtenis van PetrusArthur Michiels, gesneuveld voor het vaderland op 4 november 1914 te Pervijze.
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We nemen even naar rechts
rond de onafhankelijkheidsboom, een inlandse eik
aangeplant in 1930, en
bemerken het recent
gerenoveerde schoolgebouw.
Daarvan wordt verteld dat het
zijn trapgevels verloor omdat
het laatste schoolhoofd,
Meester Laurent Peigneur, als
verwoed duivenmelker het
zich niet kon permitteren dat
zijn vallende duiven daarop
nog een tussenstop maakten
De Arthur Michielsplaats in de jaren 1950
voor ze op hun til
terugkeerden.
Naast de bron op het dorpsplein
bevindt zich aan de ingang van de
tot ontmoetingscentrum
omgebouwde klaslokalen het
enig(e) standbeeld van Terlanen.
Dit bronzen standbeeld werd
gemaakt door de plaatselijke
kunstenaar Hilaire Vloebergh.
Hij baseerde zich op een afbeelding
van een turfboer zoals deze mee
opstapte in de feestelijke optocht ter
gelegenheid van 100 jaar België.

Prentbriefkaart van het schoolgebouw met
trapgevel

De onthulling van het standbeeld vormde het sluitstuk van het dorpsproject
Terlanen Durft/Turft waarmee Terlanen het statuut van ‘Buitengewone Buurt’
verwierf.

De Vereenigde Turfboeren in optocht

Standbeeld De Turfboer
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6 We houden links en steken de
Arthur Michielsplaats over richting
Molenstraat.
Aan de rechterzijde zien we de
hoekkapel toegewijd aan de Heilige
Rochus die na een schenking door de
heer Antonius Huwaert in 1889 werd
gebouwd.
De Rochuskapel

St. Rochus werd rond 1295 geboren te Montpellier (Frankrijk). Hij schonk
zijn bezit weg en werd pelgrim. Daarom is hij vaak als pelgrim afgebeeld
met de sint-jacobsschelp op hoed of mantel. Eén been is ontbloot terwijl hij
wijst naar de wonde aan zijn dij. Hij verzorgde pestlijders en liep zelf de
ziekte op. Naast de heilige zit een hond met in de muil een stuk brood dat
het dier hem elke dag kwam brengen. In 1327 werd hij van spionage
beschuldigd en in Montpellier gevangen gezet. Hij stierf in gevangenschap.
Hij is de patroonheilige van de gevangenen, apothekers, artsen, chirurgen,
meubelmakers, doodgravers, verpleeghuizen en hospitalen. Hij werd
aangeroepen tegen pest, puisten, schurft, voetpijn en zweren.
Linksonder in de muur van het in onbruik geraakt woonhuis van Lange Jom is
het altimetrisch punt Mf6 te zien dat zich op een hoogte van 38,24 meter boven
de zeespiegel bevindt. Deze straat was reeds bekend als Romeinse heirbaan
en bleef ook nog tijdens het Frankische Rijk een belangrijke verbindingsas naar
het Zuiden. Daarvan getuigen de drie grote Romeinse villa’s in de streek, de
Tomme als Frankische begraafplaats te Ottenburg, en de vondsten van
Romeinse vazen en geldstukken langs deze straat en de Moskesstraat.

In de meerbeemden
7 In de Molenstraat passeren wij rechts een rij
knotwilgen om dan de Kleine Lane over te steken,
een afwateringsbeek die zeer belangrijk is geweest
in de eeuwenlange inspanningen om de beemden
rond de Lane bewerkbaar te maken.
Vanop de brug hebben we een mooi zicht op een
van de weinige watermolens die zich nog op de
Lane bevinden. De watermolen wordt reeds vermeld
in 1492. De brug zelf was een strategisch onderdeel
van de ‘IJzeren Muur’, waarvan de foto van 1936 uit
het militair archief getuige is.
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Het verhaal gaat dat toen deze brug werd opgeblazen om de opmars van de
Duitsers te vertragen, er een kasseisteen door het dak van de kerk werd
geslingerd en in het koor insloeg naast een biddende pastoor Vertommen …

De molen in de dertiger jaren (boven) en in 2006
(rechts). Op de foto boven is rechts de nu verdwenen
houtzagerij te zien. Deze ging vermoedelijk mee de
lucht in toen de brug werd opgeblazen.

Achter de molen, op de plaats waar de Lane een kleine kromming naar links
maakt, lag vroeger een brugje over de Lane. Een voetweg leidde van hieruit
over de Ettingen naar de plek die Holland werd genoemd, en deels op Overijse,
deels op Waver ligt. De Lane was toen 2,5 meter smaller dan nu. In de jaren
1950-60 is de Lane verbreed door grond weg te graven van de linkeroever (de
kant van Terlanen). Het is mogelijk dat de grondvesten van het brugje op de
rechteroever nog aanwezig zijn.
Zowel stroomaf- als stroomopwaarts werd
er tot het einde van de negentiende eeuw
turf gestoken op de linkeroever van de
Lane. De uitgestoken turf werd nat in
bakjes gelegd waarop men stampte om
het meeste water te verwijderen.
Als de turf goed uitgedroogd was, werd hij
gebruikt als brandstof. In beide richtingen
zijn er op enkele honderden meters
hiervandaan nog overblijfselen van
turfputten. Door de zuigende eigenschap
van turf zijn deze putten niet ongevaarlijk.
Zo moet er in één van de nabije turfputten nog een laars van een huidige
bewoner vastzitten. Stroomafwaarts, achter het voetbalveld, is er eind van de
jaren veertig een paard in een turfput gesukkeld. Het dier kon niet op eigen
kracht losraken en moest met touwen uit de put worden getrokken. Helaas
overleefde het dier het getouwtrek niet. Tijdens de oorlog raakte een koe in een
turfput. Ze zou geschrokken zijn door het optreden van het Duitse leger.
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Richting Kasteel van Franchomme, stroomafwaarts dus, zijn er verschillende
plaatsen in het broek van de Lane die nooit bevriezen, onder invloed van
opborrelend water en luchtbellen.
De nieuwe Aquafin installaties en de plannen om een vistrap naast het
molenrad aan te leggen bieden de gelegenheid om in Neerpoorten de op
elkaar aansluitende voetwegen nr 161 en 65 opnieuw open te stellen. We
moeten daarvoor een dicht dennenbos doorkruisen om te belanden in een
maïsveld waar we dienen aansluiting te zoeken op het talud of klein
landschapselement waarlangs de teloor gegane voetweg aansloot op de
buurtwegen nr 43 en 26. Deze buurtwegen zijn niet in onbruik geraakt.
Aan het herstel van de voetwegen nr. 161 en 65 wordt nog gewerkt. Tot deze
gereed zijn, volgen we een alternatieve route langs de Molenstraat en de
Neerpoortenstraat richting Ottenburg. Tegenover Funerarium Rosier nemen we
het pad naar rechts (tussen Neerpoortenstraat nr 115 en 117). Via dit pad
komen we opnieuw op de route van het Terlanenpad en kunnen we in alle rust
het Hof van Bilande bereiken.
We lopen verder langs een
hoogstamboomgaard aan de
linkerkant en enkele oude knotwilgen
aan de rechterkant. Deze staan
ingeplant op de oevers van de
Potbeek of Putebecke die na de
vastlegging van de taalgrens de
Ruisseau des Bonniers de Bilande is
geworden.
8 Zo komen we aan in de Bilandestraat die samenvalt met buurtweg nr 26, en
waar zich aan de linkerkant een wegkapelletje bevindt dat is toegewijd aan
Onze Lieve Vrouwe van Neerwaver.
De legende van Onze Lieve Vrouwe van Neerwaver gaat terug tot de
twaalfde eeuw. Men noemt haar Onze Lieve Vrouwe van de eendracht
en de vrede. Zij wordt onder andere aangeroepen voor de vrede tussen
echtgenoten, in de gezinnen en de harten.
We wandelen nu langs de taalgrens. Rechts van dit onderste deeltje
Bilandestraat bevinden we ons in Vlaanderen en links in Wallonië. Daar
aangekomen bemerken we een waterzuiveringsstation dat werkt volgens het
LEMNA-laguneringssysteem.
Deze installatie zou er via natuurlijke zuiveringsprocessen moeten voor zorgen
dat het afvalwater van het nieuw aangelegd industrieterrein Wavre Nord langs
de Potbeek in goede kwaliteit de Lane bereikt. Op deze plaats vormt de sterk
meanderende loop van de Lane de taalgrens over een afstand van ongeveer 2
km.
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9 Eenmaal aangekomen op de Chaussée de Lasne bevinden we ons in
Wallonië met aan de horizon de radio en televisie zendmasten van Waver en
aan onze rechterkant de fraaie vierkantshoeve Hof van Bilande.

Het Hof van Bilande aan de voor- en achterzijde

10 Waar de Chaussée de Lasne naar rechts afbuigt, loopt links een weg naar
het Sanatorium Lemaire, een door de Socialistische Partij beheerd en in verval
geraakt TBC-herstellingsoord gebouwd in de modernistische stijl van de jaren
vijftig. Een verkenning ervan neemt al vlug een uurtje in beslag. Doen we dit niet
dan vervolgen we onze weg naar een voor een veldweg vrij stoere brug.
Tot met de bouw van het
sanatorium was de brug aan de
watermolen in Terlanen de
enige betonnen brug over de
Lane. Deze brug moest worden
gebouwd toen een aantal oude
bruggen over de Lane werd
afgebroken om de toegang tot
het sanatorium af te sluiten. De
brug biedt ons nu een mooi en
rustig plaatsje om halfweg onze
wandeling even te verpozen ‘op
de Lane’.

Zicht op de Lane vanaf de betonnen brug

Het gele verkeersbord 'Overijse' aan de
overzijde van de brug zegt ons dat we in
Terlanen zijn teruggekeerd en ons in de
Schaatbroekstraat bevinden. Deze straat
is genoemd naar de bijna volledig
verdwenen ruïnes van het
Schaatbroekhof dat vanaf het midden
van de negentiende eeuw in onbruik was
geraakt. Het hof bevond zich op de plaats
van het brugje waar nu de Kleine Lane
begint. Schaatbroekhof vormde één van
de vijf heerlijkheden die een belangrijke
rol hebben gespeeld in de geschiedenis
van Terlanen en omliggende.
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De Schaatbroekstraat

Op de helling
11 Na de Abstraat te hebben overgestoken zien we links 'de teirlingen' en rechts
de oude Abstraat. In die straat bevindt zich een honderdtal meter verder aan de
rechterkant een nog toegankelijke bron, de bron van Lamme Kleem. Deze bleef
als de laatste niet door nitraten verontreinigde bron het dorp tot een tiental jaren
geleden van drinkbaar water voorzien. Dit soort kwelwaterbronnen is typisch
voor de geologie van de streek en van het hellingsbos waarnaar we ons nu
begeven. Op de hoek van de Oude Abstraat en de Schaatbroekstraat bevindt
zich de toegang tot het gemeentelijk natuurleerpad. We nemen echter de
ingang een beetje verder in de Schaatbroekstraat, een mooie holle weg.
Zodoende kunnen we iets hoger aan de rechterkant de restanten bemerken van
een vroegere zandwinning.
Zandwinning is eveneens typisch voor de geologie van de streek, en de reden
waarom er in de volksmond op veel plaatsen waar we de vallei verlaten van een
'zavelstraat' wordt gesproken. We gaan hier echter het Schaatbroekbos in met
aan de linkerkant de educatieve stop nr 12 van het natuurleerpad die ons meer
leert over de geologische voorgeschiedenis van onze streek.
Aan de rechterkant bemerken we een relict van recentere datum, een
oorlogsbunker die de communicatie moest helpen verzorgen in het geheel van
de reeds eerder genoemde verdedigingslinie. Iets verderop zien we aan de
linkerzijde de muren van een vervallen jagershut, een nog recentere getuige
van hoe het bos werd gebruikt .
12 Het natuurleerpad leert ons verder nog meer over het belang van kleine
landschapselementen, de plas-draszone, het dood boshout, de kruidlaag en de
gelaagdheid van het bos en zijn bosdieren.
13 Terwijl de gemeente het Schaatbroekbos
aankocht om het dorp te vrijwaren van een
grootschalige zandontginning, heeft de
verkavelingsdrift van de jaren 1970 er toch
voor gezorgd dat de voetweg (nr 193) die het
Schaatbroekhof verbond met het Stokkemhof
en het Bisdom, definitief tot onze
cultuurgeschiedenis behoort.
Omdat deze verbinding opnieuw zijn
openbaar nut heeft ter opwaardering van het
natuurleerpad en als een bijkomende trage
ontsluiting van de verkaveling Green
Garden, is er recent een nieuw pad
aangelegd. Dit brengt ons doorheen dit
hellingsbos naar het plateau van het
Terlanenveld. We komen terecht in de dreven
die naar verluidt door de verkavelaars
werden genoemd naar hun vrouwen en/of
Het plateau van Terlanen bij valavond
maîtressen.
12

We houden het bij Katleen en Monica en
laten Suzy links liggen omdat we toch
van het vergezicht willen genieten dat de
losweg tussen de Monicadreef en de
Bollestraat ons biedt op de open ruimte
van Terlanenveld. Hadden we het bij
Suzy gehouden dan had zij ons naar de
Homeweg gebracht, zo genoemd naar
het aldaar gelegen rust- en
herstellingsoord De Lasne.
Home De Lasne

14 Het Terlanenveld heet in de
volksmond nog steeds ’t Kamp.
Die naam verwijst naar het
enorme krijgsgevangenkamp
dat hier door de Britten na de
Tweede Wereldoorlog werd
geïnstalleerd ter ‘huisvesting’
van Duitse krijgsgevangenen.
Het aantal gevangenen zou er
uiteindelijk oplopen tot meer
dan zestigduizend. Onder hen
bevond zich onder meer de
Het krijgsgevangenenkamp op Terlanenveld
bekende Nobelprijswinnaar
Heinrich Böll. Vanaf december 1944 voegde zich een vrouwelijk hulpkorps bij de
Britse soldaten. Mary, de dochter van Winston Churchill, was één van de leden
van dat korps. Onze laatste generatie dorpsboeren heeft tijdens het ploegen,
eggen en zaaien nog decennialang de steenslag kunnen oprapen die met
honderden vrachtwagens was ingevoerd om het kamp operationeel te maken
en te houden in de barre herfst en winter van 1945/46.
15 Eenmaal in de Bollestraat
nemen we naar rechts en
genieten we in de bocht van
een mooi vergezicht over de
Lanevallei, Rode Bos en
Ottenburg. De kerktoren van
de Sint-Nicolaaskerk gelegen
op altimetrisch punt Mf10 met
een hoogte van 95,678 meter
markeert het hoogstgelegen
punt van Vlaams-Brabant.
Oude prentbriefkaart met zicht op Terlanen

Doorheen de weide liep vroeger de mooie De Le Burre voetweg (nr 158), in de
volksmond Sjepkesberg genoemd. Het had een ideale socio-geografische

13

verbinding kunnen zijn tussen de oude dorpskern en de nieuwe verkaveling
maar de ironie van de geschiedenis wil dat de verkavelaars er ook hier voor
hebben gezorgd dat deze verbinding aan de aangelanden van de hand werd
gedaan.
16 Op de plaats waar we de Moskesstraat of ‘Zavelstraat’ kruisen, bevindt zich
een kapel van recentere datum gebouwd door Amandus en Irma Alsteens-Van
Roo. De kapel is opgedragen aan moeder Maria met het kindje Jezus met het
heilig hart. We volgen de Bollestraat en laten eveneens het ‘Börrestrekke’ of de
voetweg nr 158 rechts liggen. Naast de restanten van het middeleeuwse Hof
Ten Hove leidde dit in een mooie delle genesteld pad naar de bron in de
Moskesstraat die ter hoogte van de Daleborreweg nu tot deel van ons riolennet
is verworden. Geeraert Vandenhove verwierf Hof Ten Hove in 1415 en in de
16de eeuw was er een van de zeven schepenbanken van Overijse gevestigd.
De voetweg werd gebruikt door de bewoners van ‘Den Berg’ om daar water te
gaan halen wanneer geen gebruik kon worden gemaakt van de diepe waterput
met pomp die was gegraven ter hoogte van het huis van Cyriel (Bollestraat 71),
en waarvan nu slechts een verzakking in de straat als enige getuige is
overgebleven.

Hof Ten Hove

17 Voor de haag van
uitheemse coniferen nemen
we ’t Strekke (voetweg nr
160) dat sinds oudsher de
meest directe en steile
verbinding vormde tussen
het dorp en het veld.
Opnieuw genieten we van
een vertederend vergezicht
dat ons ook toont hoe het
dorp zich onderaan de
helling heeft ingenesteld.
Vooraan bevindt zich het
weiland van de
Tonnenberg, zo genoemd in

Kapel aan het kruispunt met de
Moskesstraat

Oude foto met op de achtergrond de Tonnenberg
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de volksmond en door de dorpsmeesters beschreven als een slagveld waar de
– verder onbekende – Tonnen heroïsch werden verslagen. Het is
landschappelijk zeer waardevol en een belangrijk afwisselend element in het
hellingsgebied ter hoogte van Terlanendorp. In het midden van deze helling
bevindt zich een kwelwaterbron die gebruikt wordt als drinkplaats voor het vee.
18 Het diep ingesneden en steile Strekke is vanuit verschillende oogpunten een
uniek wegske, niet in het minst omdat het ons door een fyto-sociologisch
bosgezelschap van het Abelen-Iepen type brengt. Ondanks het feit dat dit
gezelschap zwaar te lijden heeft van de olmenziekte en het ondeskundig beheer
van de aangelanden, huist het nog steeds een waardevolle kruidenvegetatie
met prachtige voorjaarsbloeiers zoals de zeldzaam wordende gevlekte
aronskelk.

De gevlekte aronskelk

19 In het huis links op de hoek
van de Kardinaalstraat en ’t Blok
baatte Hilda van Thomas een
kruidenierswinkeltje uit dat was
gestart door haar ouders Thomas
en Maria. Zij was bekend voor de
zeer smakelijke gele ijscreem die
zij maakte voor ’s zondags
wanneer broers, zussen en
kleinkinderen nog wekelijks bij pa
en ma in Terlanen kwamen eten.
Onderste deel van de Kardinaalstraat met bezoekers uit Engeland en Wales die hier tijdens WO
II bij families waren gelogeerd

Het nu door coniferen overwoekerd voetpad vormde een verbinding tussen de
Oude Abstraat en de Kardinaalstraat, en brengt ons naar De Trapkes. We
nemen naar links en bemerken ter hoogte van de pastorijtuin de trappen die dit
pad zijn naam hebben gegeven. Onderaan de trapkes zien we links een
bakstenen bouwwerk dat de eigenlijke bron vormt die het water bezorgt aan de
'bron' op het dorpsplein.
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20 Er wordt gezegd dat deze zijde de
oorspronkelijke voorkant van de pastorij is en
dat de trapkes werden aangelegd om de
pastoor een gemakkelijke verbinding te
bezorgen met de kapel op de ‘plaetse’ waar we
onze wandeling begonnen.
Iets hoger dan het toegangspoortje tot de
pastorijtuin bevindt er zich op een oude
haagbeuk een boomkapelletje met de Heilige
Antonius.

Boomkapelletje in de
pastorijtuin

De ligging van de tuin en zijn begroeiing met
onder meer een tulpenboom en kleine
olmenscheutjes, uitzaaiingen van ’t Strekke,
maken het geheel zeer aantrekkelijk. De tuin
vraagt om een aangepast natuurbeheer.
Op het dak staat nog steeds de noodklok die
van op de zolder werd geluid om de inwoners
te melden dat de pastoor een stervende
parochiaan was gaan berechten.
Dat was een publieke oproep om de ziel van
de stervende in gebed te gedenken. Langs het
zijhuis van de pastorij komen we in de voortuin
terecht met zicht op het ‘plein zonder naam’,
waar het allemaal begon.
De pastorij gezien vanaf De Trapkes

Besluit
De werkgroep Dorpse Wegen wil met het
wandelpad bijdragen aan de natuurbeleving
rondom Terlanen, maar ook de ouderen onder
ons een mogelijkheid geven om hun kennis en
gevoeligheden eigen aan het dorp aan de
jongeren over te leveren, terwijl het de jongeren
en de nieuwkomers in het dorp wil stimuleren
om het unieke van het dorpseigen reilen en
zeilen op waarde te schatten.
De beschrijving beoogt een zich open stellen voor het schone van onze
woonomgeving in de breedste zin van het woord. Niet zelden geeft een
dergelijke openheid immers de goede inspiratie voor hoe het nu verder moet
met de toekomst van het dorp. Het helpt ons nuances aan te brengen en af te
stappen van een vaak overmoedige dadendrang die niet zelden de essentie van
kleinschalige schoonheid dreigt aan te tasten. Ons dorp moet immers nog een
eeuwigheid mee ...
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IN VOORBEREIDING: HET GROOT TERLANENPAD
De werkgroep Dorpse Wegen werkt nog aan een vervolg op de hier beschreven
route: het Groot Terlanenpad. Dat zal de wandelaar langs nog meer
natuurschoon in de ruimere omgeving van Terlanen leiden.
OVERIGE ROUTES
Twee andere mooie wandelpaden die Terlanen en omgeving doorkruisen zijn:
De Vijf Gemeentenwandeling
Het Terlanenwandelpad
Beide routes zijn bewegwijzerd en te volgen vanaf de kerk van Terlanen.
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