
 

Kom je van verder weg, dan kan je parkeren op de parking van de Kronkel, of op het Gemeenteplein 

van Huldenberg. Onze tocht start op het Gemeenteplein van Huldenberg, hier hangt een startkaart. Er 

staat een QR code, deze geeft de algemene uitleg die u ook op deze website vindt. Op dit plein kom je 

in normale tijden vaak mensen met bijzondere koffertjes tegen… dit zijn muzikanten die naar de 

muziekacademie gaan of gaan repeteren bij de Koninklijke Harmonie De Ysschegalm of Koninklijke 

Fanfare De Ware Vrienden. Ook Koninklijk Vocaal Ensemble Sint-Cecilia, het zangkoor,  heeft zijn basis 

in Huldenberg, je kan Huldenberg dus zeker omschrijven als een muzikale gemeente. Wist je dat deze 

verenigingen allemaal al meer dan 150 jaar bestaan?! Daarom vormt het dorpsplein de ideale start 

voor een muziekparcours. Dus, vanaf nu is het aan jullie: ga op zoek naar instrumentenkaarten, voer 

opdrachten uit of kom meer te weten over muziek.  

Klaar? Daar gaan we! Draai in de richting van de kerk en neem, naast ’t Boekenwinkeltje, de trappen 

naar boven. Tijdens je klim in de richting van de kerk kom je instrumentenkaart 1 tegen. Als je voor de 

kerk staat, neem je links het pad over het kerkhof en zo kom je in de Sint-Rochusstraat uit. In deze 

straat vind je, ter hoogte van huisnummer 8, een nieuwe instrumentkaart 2. Nadien loop je deze straat 

uit. Aan de linkerkant vind je zaal Pastoorsbos, hier kom je kaart 3 tegen. We zetten onze tocht verder 

bergop. Steek best hier al de straat over, we moeten namelijk bij de kapel rechts inslaan. Ter hoogte 

van de kapel vind je kaart 4. Nadat je deze kaart hebt bekeken slaan we de J. Minetstraat in en 



wandelen we (een laatste keer) omhoog. Je passeert aan de linkerkant een boerderij en ongeveer 

halverwege de straat vinden jullie kaart 5. Blijf deze straat verder volgen. Deze straat gaat over van 

een verharde weg naar een veldweg. Aan jullie rechterkant zien jullie een mooie villa. In dit huis wonen 

enkele bewoners van Centrum Ganspoel, een centrum voor mensen met een visuele beperking. De 

muziekacademie van Schaarbeek en Huldenberg geeft hier piano-, zang- en toneelles. En een aantal 

bewoners zijn aangesloten bij het zangkoor van Huldenberg. Als je goed luistert, hoor je hier misschien 

wel muziek? Bij de start van de veldweg kom je kaart 6 tegen.  Kijk op de veldweg zeker eens naar 

rechts, hier heb je een mooi uitzicht op de Smeysberg! Aan de linkerkant kom je zo meteen kaart 7 

tegen. Je blijft de veldweg gewoon volgen, ter hoogte van de bocht zie je kaart 8. Vanaf nu zetten we 

de daling in, bij een bosje bomen vind je kaart 9. We blijven het pad verder naar beneden volgen en 

komen aan de rechterkant kaart 10 tegen. Pas op, op het einde van de voetweg kom je op een drukke 

weg uit! Je houd hier rechts aan en wandelt naar beneden in de richting van de bushalte. Hier is de 

meest zichtbare plaats om over te steken en de Klein Waverstraat in te wandelen. Bij een grasveld heb 

je tijd om even stil te staan bij kaart 11. We wandelen verder de straat in maar we gaan niet het IJsepad 

op, we slaan één straat verder de Molenweg in. In het begin van deze straat vind je kaart 12. Volg deze 

straat voor kaart 13. Op het plannetje staat Muzikamp aangeduid, hier is de hoofdzetel van een VZW 

die muziekkampen organiseert voor jongeren. Speel je een instrument of volg je zangles en ben je 

tussen de 8 en de 19? Zoek dit dan zeker even op, het is niet alleen enorm leerrijk maar ook zéér fijn. 

Bij de splitsing ga je rechtdoor omhoog, je blijft de Molenweg verder volgen, ter bevestiging zie je hier 

kaart 14. Bij de volgende kruising sla je rechts het Voetweg 65 in, maar bekijk eerst nog even kaart 15. 

Dit voetweggetje kronkelt tussen een haag door, zorg dat je kaart 16 niet mist. Op het einde van dit 

voetweggetje kom je uit in de Ondersmeysberg. Je wandelt naar links en volgt de weg gedurende een 

20 tal meter, dan neem je rechts het vervolg van Voetweg 65. Net voordat je op het IJsepad komt, zie 

je links kaart 17. Links volg je het IJsepad, voordat je de straat oversteekt vind je kaart 18. Wees 

voorzichtig bij het oversteken, dit is een lastige plaats! Je volgt verder het IJsepad en vindt in de bocht 

kaart 19, zet je een beetje aan de kant i.v.m. fietsers. Als je verder wandelt, kan je op zoek gaan naar 

een dikke boom met meerdere vertakkingen, want hier zit kaart 20. Ondertussen zie je in de verte de 

school Den Elzas, maar net achter het waterzuiveringsstation moet je linksaf het voetweggetje in, hier 

vind je kaart 21. Bij de splitsing hangt kaart 22 en sla je rechtsaf het IJsedal in. Halverwege deze straat 

vind je kaart 23 en op het einde van de straat zie je kaart 24. Je wandelt rechtdoor en komt zo op de 

Elzasstraat uit, je volgt deze naar rechts om terug richting het dorpscentrum te wandelen. Naast 

Stekelbees (tegenover de Spar) vind je kaart 25. Je wandelt nog een klein stukje rechtdoor en slaat dan 

voor Frituur Meander naar rechts en volgt de IJse. Zorg dat je kaart 26 niet overslaat. Op het einde van 

dit pad hangt kaart 27. Je staat nu ter hoogte van de school. Hier oefent Dansschool Step by Step die 

samen met Orffhuis in de zomer een dans/muziekkampje aanbiedt voor kleuters, als ook de 

muziekschool waar je een instrument kan leren of woordlessen (toneel, voordragen, presenteren) kan 

volgen, dit voor kinderen én volwassenen.  Je draait links en wandelt voorbij Sporthal De Kronkel en 

komt de laatste kaart 28 tegen.  

 

Dit was het volledige parcours. Hopelijk hebben jullie plezier eraan beleefd en misschien ook iets 

bijgeleerd? Feedback of meldingen van kapotte kaarten zijn meer dan welkom via 

orffhuisvzw@hotmail.com 
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