Deze wandelzoektocht van Toerisme Westerlo heeft als doel om het sleutelwoord van
9 letters te vinden. Elk antwoord over Westerlo draagt een letter met een nummertje. Die
genummerde letters vormen samen het sleutelwoord dat we zoeken. De vertrek- en
aankomstplaats van de wandelzoektocht is wandelknooppunt 130 in de Rietstraat, naast de
kerk. De route is ongeveer 6 km lang. Volg de nummers van wandelnetwerk de Merode zoals
ze hier staan:

130 - 131 - 19 - 13 - 12 - 14 - 183 - 10 - 9 - 11 - 16 - 130
reglement
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Iedereen jonger dan 12 jaar kan aan de zoektocht deelnemen, individueel of in groepsverband. De tocht is trouwens
uiterst geschikt om met de familie te ondernemen. Hou wel rekening met de coronamaatregelen.
Om aan de zoektocht deel te nemen, download je dit wedstrijdformulier via www.toerismewesterlo.be of haal
je een exemplaar bij Toerisme Westerlo, Sint-lambertusstraat 4 in Westerlo.
Het infokantoor is elke weekdag open van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur, van 1 juni tot 15 september
ook tijdens het weekend en op feestdagen van 10 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 15 uur. De openingsuren
kunnen wijzigen omwille van de coronamaatregelen.
Alle vragen kunnen op het parcours van de wandeling opgelost worden. Je hoeft voor het oplossen van de vragen
niemand te storen of andermans eigendom te betreden.
Per persoon kan slechts één ingevuld antwoordformulier ingeleverd worden bij Toerisme Westerlo.
De ingevulde antwoordformulieren moeten in het bezit zijn van Toerisme Westerlo uiterlijk op 1 oktober 2020.
Na afsluiting van de wedstrijd op 1 oktober 2020 wordt de verbetering aangevat. Voor elk juist antwoord wordt
een punt toegekend.
De antwoorden zoals ze door Toerisme Westerlo worden gepubliceerd zijn onbetwistbaar. Ook de uitslag kan niet
worden aangevochten.
Onder de deelnemers die alle vragen correct beantwoordden, wordt een aantal mooie prijzen verloot. De winnaars
worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking waar zij hun prijs in ontvangst kunnen nemen.

Om te ontdekken hoe groen Westerlo wel is moet je op zoek gaan naar de antwoorden van
volgende vragen. Je komt dan te weten welk laag gelegen, drassig gebied met een
verscheidenheid aan moerasplanten we zoeken. Wist je dat hier in de 19de eeuw ijzererts
ontgonnen werd. De ontginning betekende voor de inwoners een belangrijke bron van
inkomsten.
Hierbij
werden
de
bovenste
gronden
afgegraven.
Wanneer je alle juiste antwoorden gevonden hebt, maak je kans op een mooie beloning!
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1. Het trammeke diende vroeger om de Nete af te dammen in erg droge periodes. Zo
kregen de omliggende weilanden via een kanalensysteem toch nog water. Dat systeem is
nog grotendeels intact. Telkens als het trammeke werd overgetrokken was dat een
volkse gebeurtenis. Aan de kant van Herselt ligt het zogenaamde trammeke (het lange
rechte stuk). Aan Westerlo-kant staat het trekmechanisme (het recht opstaande stuk).
Hoeveel tanden telt het kleine tandwiel van dit trekmechanisme?
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2. De heren van Wezemael bouwden 700 jaar geleden een gebouw aan de oever van de
Grote Nete met muren van wel 2,70 meter dik. Het grootste deel werd pas later, in het
midden van de 16de eeuw gebouwd, toen de familie de Merode hier kwam wonen. Zo
kwam er een neerhof bij met onder andere een boerderij, een bakkerij, kamers voor
het personeel, … Het poortje op de brug is op slot want nu woont prins Simon de
Merode hier met zijn gezin. In welk soort gebouw wonen zij?
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3. Sinds 2009 vind je in de Merodedreef, ter hoogte van de Marlybrug over de Grote Nete,
de centrale uitvalsbasis van politie en brandweer. Vroeger stond daar herberg De Marly.
Het mooie gebouw van rond 1730 was eigendom van de familie de Merode en de naam
Marly herinnerde waarschijnlijk aan het koninklijke paleis Marly bij Parijs. Op de grens
van welke 2 gemeenten sta je hier?
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4. Wanneer je het bos komt uitgewandeld, zie je rechts het waterzuiveringsstation van
Westerlo. Zo ‘n zuiveringsinstallatie bootst het natuurlijke proces in de rivieren na. De
organismen die zorgen voor de afbraak van afvalstoffen kunnen er in ideale
omstandigheden hun werk uitvoeren. Water wordt weer water noemt de firma dat. Hoe
heet die firma die het water hier al sinds 1979 zuivert?
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5. Op deze foto is een woord verdwenen. Welk woord is dat?
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6. Op de hoek van de Polderstraat en de Vismarkt kon je al in 1632 iets drinken in herberg
De Swaen. Dat werd nadien herberg De Hoogenhof. Het huidige gebouw werd in 1896
gebouwd als rijkswachtkazerne. Daarna werd het politiekantoor en brandweerkazerne
en nog later ook even het secretariaat van de Kinderclub. Als je weet dat de toenmalige
burgemeester van Westerlo een standbeeld op de Grote Markt gekregen heeft, dan kan
je ook zijn naam achterhalen:
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7. De reusachtige linde op de Grote Markt werd vermoedelijk in 1630 aangeplant. De
stamomtrek meet 4 meter en de kruindoorsnede zelfs 18 meter. Op een plan van 1716
is te zien dat de takken al onderstut werden door een houten onderstel. In 1872 werd
het vervangen door een gietijzeren geraamte. Welk van deze 3 afbeeldingen is het blad
dat aan de lindeboom groeit?

A.

C.

B.
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8. Op deze foto zie je de ingang van een beschermd monument. Hoe heet dat gebouw,
waarvan de oudste gedeelten in 1416 zijn opgetrokken in ijzerzandsteen?
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9. De naam van dit stukje natuurgebied ten zuiden van het marktplein van Westerlo verwijst
letterlijk naar de begroeiing bij de Grote Nete. In de 18de eeuw was hier de schans: een
schuilplaats waar de dorpelingen en het vee veilig waren voor rovers. Het was een
eilandje gelegen tussen de Grote Nete en het Laakske. De ophaalbruggetjes werden in
geval van gevaar opgetrokken. Hoe heet dit gebied, waar ook de straat die je tot hier
brengt naar vernoemd is?
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