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Voorwoord

Voorwoord
Vlaams-Brabant mag dan de jongste provincie van Vlaanderen zijn, maar daar‐
aan gaat een eeuwenlange geschiedenis vooraf. Jong betekent niet dat er geen
tradities, verhalen of erfgoed zijn, in tegendeel. Bezienswaardigheden zijn er
evenzeer in overvloed, niet alleen in de historische steden trouwens.
Onderweg combineren we erfgoed, cultuur, monumenten en andere beziens‐
waardigheden met het aanwezige groen. Geniet van een pauze onderweg. Via
de Uit je kot-tips brengen we alvast wat ideeën aan. Groen is aanwezig op alle
tien de wandeltrajecten, zowel in wat grotere als in kleinere steden.
Laat je verbazen door de landschappelijke, bouwkundige, culturele en gastrono‐
mische rijkdom van de jongste provincie van België. De steden die je aandoet in
deze gids bieden alle ruimte om volop te genieten. Ontdek ze in alle rust.
‘Uit je kot komen’ voor een wandeling is ten zeerste aanbevolen. Onderweg heb‐
ben we regelmatig aandacht over hoe men vroeger besmettelijke ziekten aan‐
pakte. Dat moest uiteraard gebeuren zonder de medische kennis en inzichten die
vandaag ter beschikking staan. Covid-19 bestond niet, maar de mensen hadden
wel vaker te kampen met cholera, lepra of pest.
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Tips
De redactie van deze gids is afgesloten in najaar 2021 toen Vlaanderen langzaam
ontwaakte uit de corona-isolatie. Uiteraard hebben we geprobeerd de geboden
informatie zo actueel en accuraat mogelijk weer te geven. Toch kunnen er
onvolkomenheden en fouten in de tekst voorkomen. Odyssee aanvaardt daar‐
voor geen verantwoordelijkheid. Voor reacties, aanvullingen en suggesties:
info@odyssee-reisgidsen.nl.
Updates en aanvullingen
Scan de QR-code voor updates van de gids Wandelen
in Vlaams-Brabant of ga na www.odyssee-reisgidsen.
nl/item/wandelen-in-vlaams-brabant-updates
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Een eerste kennismaking met Vlaams-Brabant

Rijk bewerkte façade van het stadhuis in Leuven. Foto Dreamstime

Vlaams-Brabant is met Waals-Brabant de jongste provincie van België, maar
kent wel ondanks haar jonge bestaan een lange geschiedenis. De provincie
ontstond op 1 januari 1995 toen de provincie Brabant gesplitst werd in een
Nederlandstalig en een Franstalig deel. De grens tussen beide provincies
loopt langs de Taalgrens, die werd vastgelegd in de jaren 1961-1963. Leuven
werd provinciehoofdstad. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hoort bij geen
van beide provincies en is – opvallend – helemaal omgeven door de provin‐
cie Vlaams-Brabant.
De vroegere provincie Brabant ontstond in 1831 bij de Belgische onafhanke‐
lijkheid, toen de onder het Hollandse gezag bestaande provincie Zuid-Bra‐
bant werd hernoemd tot Brabant. Daarom dus dat in het huidige Nederland
de provincie Noord-Brabant bestaat. Nog verder terug in de tijd was er het
hertogdom Brabant, waarvan het huidige Vlaams-Brabant en Brussel de
kern vormden, maar verder ook grotendeels bestond uit de huidige provin‐
cies Antwerpen, Noord-Brabant en Waals-Brabant. Ook de Landen van
Overmaas, het zuidelijk deel van Nederlands Limburg en het Duitse Herzo‐
genrath, hoorden erbij.

Beknopte geschiedenis van Vlaams-Brabant

Een schets van Vlaams-Brabant

Beknopte geschiedenis van Vlaams-Brabant
Leuven was een van de belangrijkste steden van het hertogdom Brabant samen
met Antwerpen en Brussel. Afgezien van tijdelijke veranderingen bestond de
hoofdmoot van het hertogdom van 1183 tot 1795. In het jaar 1183 werd het land‐
graafschap Brabant officieel het hertogdom Brabant, na toevoeging van het
graafschap Aarschot. Het landgraafschap Brabant omvatte toen al de graaf‐
schappen Leuven en Brussel en het markgraafschap Antwerpen.
De eerste hertog was Hendrik I van Brabant, ook wel Hendrik de Krijgshaftige
genoemd. Onder zijn gezag waren er verdere uitbreidingen. Hertog Jan I (12541294) zorgde eveneens voor landwinst. Zijn belangrijkste aanwinst was het her‐
togdom Limburg, dat hij definitief binnenhaalde bij de Slag van Woeringen in
1288. Hij verhuisde zijn hoofdstad van Leuven naar Brussel. Hendrik was de eer‐
ste hertog die oorkonden overwegend in het Nederlands opstelde en niet langer
in het Latijn.
Jan I is de enige Brabantse hertog die nog voortleeft in de volkscultuur, zij het
dan mede door de naam van het bier Primus (brouwerij Haacht), dat naar hem
verwijst en zijn beeltenis draagt. De legende wil dat hij na de slag van Woeringen
zijn manschappen toesprak gezeten op een biervat. Vandaar is het maar een
kleine stap om te veronderstellen dat hij model stond voor bierkoning Cambri‐
nus (ook Gambrinus), dat een verbastering zou zijn van Jan Primus.
Brabant onder de Bourgondiërs en de Habsburgers
Via huwelijken en erfenissen kwam het hertogdom
Brabant in handen van de Bourgondiërs. De eerste
met die naam was Anton van Bourgondië in 1406.
Bekende opvolgers waren Filips de Goede, Karel de
Stoute en Maria van Bourgondië. Nog bekender
natuurlijk is de latere keizer Karel V, die vanaf 1506
hertog van Brabant was onder de naam Karel van
Luxemburg, eerst onder voogdij van zijn grootvader.
Op het einde van de 16 de eeuw werd het hertogdom
Brabant gesplitst in een noordelijk en een zuidelijk
deel. Dit laatste als Konings-Brabant onder het gezag
van de Spaanse Habsburgers. Toen die uitstierven
namen de Oostenrijkse Habsburgers het gezag over
wat wel eens Keizers-Brabant genoemd werd.
In 1789, tijdens de Brabantse Omwenteling, ontwor‐
stelde de regio zich aan het gezag van keizer Jozef II
(de keizer-koster), maar het jaar nadien herstelden
de Oostenrijkers hun gezag met keizer Leopold II. In
Historische kaart Zoutleeuw.
1795 maakte de Franse Revolutie een definitief einde
Foto BigStock
aan het hertogdom Brabant. Na de definitieve neder‐
laag van Napoleon kwam de regio onder Nederlands bestuur en volgde de opde‐
ling in provincies.

Vlaams-Brabant vandaag
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Vlaams-Brabant vandaag
Sinds de splitsing van de voormalige provincie Brabant in Vlaams-Brabant en
Waals-Brabant gingen beide nieuwe provincies resoluut hun eigen weg. VlaamsBrabant koos voor het fiere Leuven als hoofdstad terwijl in Waals-Brabant die eer
te beurt viel aan Wavre (Waver), een stad met ongeveer 35.000 inwoners. Staat‐
kundig hoort Vlaams-Brabant tot het Vlaamse Gewest en Waals-Brabant tot het
Waalse Gewest. De negentien gemeenten die Brussel vormen maken geen deel
uit van de provincies, maar horen tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een
eigenaardigheid van de Belgische staatstructuur is dat het Brussels Hoofdstede‐
lijk Gewest volledig omsloten is door de provincie Vlaams-Brabant en dus niet
grenst aan het Franstalige landsgedeelte.
Sinds de splitsing gaan beide nieuwe provincies resoluut een eigen weg. De tijd
dat er gezocht moest worden naar taal- en bijhorende evenwichten hoort tot het
verleden. Meer dan vroeger is er aandacht voor toerisme, met veel waardering
voor wat de diverse regio’s in petto hebben. Er valt veel te ontdekken in VlaamsBrabant, dat merk je wel in deze gids.

Landschap

Het heuvelachtige Pajottenland. Foto BigStock

Herkenbare toeristische regio’s zijn een eenvoudige wijze om een provincie in te
delen, ook landschappelijk. Soms zijn de onderlinge grenzen wat onduidelijk en
lopen de landschappen in elkaar over. Onderstaande indeling, van oost naar
west, lijkt de meest herkenbare.

Haspengouw

