
 
 

 

 

 

 

 

Deze fotowandelzoektocht gaat vooral door de natuur, met passages in het Warandepark 

en het Webbekoms Broek. Onderstaande tekst geeft je de beschrijving van de 

wandeling. Samen met de kaart zou je dus makkelijk je weg moeten vinden. Op de 

wandeling kom je ook een interessant café tegen om de dorst te lessen. Niets houdt je 

tegen om de wandeling verschillende keren te doen, zeker als je niet alle foto’s zou 

gevonden hebben. Je hebt tijd tot en met zondag 1 mei 2022. 
 

 

 

Wat moet je doen? 

 

 Zoek alle 20 foto’s en plaats deze in de juiste volgorde waarin je ze tijdens de 

wandeling tegenkomt 
 

 Mail ons de juiste volgorde op obad@telenet.be ten laatste op 1 mei 2022 
 

 Beantwoord ook de schiftingsvraag : “wanneer begonnen we aan deze wandeling 

om de route te testen en om alle foto’s te nemen (we willen een datum en een 

vertrekuur (uur, minuten en seconden))”? 
 

 We aanvaarden slechts één antwoord per deelnemer. Indien iemand meer dan één 

antwoord instuurt, dan geldt alleen het eerste antwoord als definitief antwoord 
 

 

 

Prijzen 

 

 Deelname aan de fotowandelzoektocht is gratis, maar gereserveerd voor O.B.A.D.-

leden en hun huisgenoten en/of partners 
 

 We verdelen echter wel enkele mooie prijzen onder de winnaars! Er zijn 

verschillende grotere en kleine bierpakketten te winnen. De hoofdprijs is een 

serieuzer bierpakket ter waarde van 50 euro. 

 

 

De wandeling : 
 
 

Parkeren doe je best aan De Halve Maan, want de wandeling begint bij wandelknooppunt 

272. Volg in de richting van knooppunt 96. 

Wanneer je in de Parklaan aan de ruïne van de Sint-Jan De Doperkerk (Sint-Jansruïne) 

komt, wandel dan links rond de kerk, ga via de ingang naar binnen en verken het terrein 

op je gemak. 

 

De Sint-Jan de Doperkerk werd opgericht in 1253. In 1264 werd ze een parochiekerk en 

in 1297 een collegiale of kapittelkerk. Tijdens de godsdienstoorlogen en de plundering 

van de stad in 1580, verwoestten de troepen van Willem van Oranje de kerk. Omdat de 

parochie nog maar weinig parochianen telde, werd nadien enkel het ijzerzandstenen 

koorgedeelte gerestaureerd. De kerk bleef zo in gebruik tot 1823, daarna deed ze nog 

enkel dienst als begraafplaats. Het dak boven het koor stortte in 1853 in en werd nooit 

hersteld. 
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Verlaat de kerk langs dezelfde ingang, ga verder tot op de straat en sla rechtsaf in de 

Sint-Janstraat. Ter hoogte van huisnummer 2, sla je rechtsaf in de richting van het 

Warandepark. Je ziet hier eerst Den Drossaerd, een dubbelhuis met twee verdiepingen 

dat tijdens het laatste kwart van de achttiende eeuw werd gebouwd. Opdrachtgever voor 

de bouw was Juan de Paramo, de laatste drossaard van Diest. De drossaard was de 

plaatsvervanger van de Heer van Diest en later van de Prins van Oranje-Nassau. Hij 

werd voor het leven benoemd en stamde soms uit adellijke families. De benaming 

betekent in het Middelnederlands “hofmeester”. Na Den Drossaerd sla je linksaf, en 

daarna opnieuw links in de richting van knooppunt 96. 

 

Je passeert langs de achterkant van de Warandepoort en gaat vervolgens rechtdoor de 

trappen op (hou de Warandepoort dus aan je linkerkant). 

Bovenaan de trappen maakt het pad een bocht naar rechts, die volg je, en je gaat 

helemaal naar boven (op de kruising van paadjes ga je dus nog rechtdoor). 

 

Boven op de heuvel bevinden zich nog de grondvesten van de burcht van Diest, 

opgericht door Otto I, heer van Diest, in het derde kwart van de 11de eeuw. Het was 

een donjon in ijzerzandsteen met stallingen omgeven door een gracht. De burcht werd 

afgebroken in 1512 en de stenen van de burcht werden gebruikt voor de bouw van de 

Sint-Sulpitiuskerk te Diest. Aan de ruïne van deze burcht ga je links naar beneden en 

daar volg je het pad verder naar rechts. 

 

Bij de volgende splitsing hou je links aan (naar beneden), en neem je het pad tussen de 

straat en het groene hek, tot je rechts een poortje ziet. Hier ga je binnen, het slot is 

kapot en het poortje is in principe los. Je komt dan aan het openluchttheater van de 

Warande, waar je rustig wat kan genieten van dit unieke plekje. 

 

Verlaat het openluchttheater via dezelfde poort en draai naar rechts. Neem de eerste 

uitgang links via de trapjes naar de Pesthuizenstraat, die je naar rechts volgt. Steek de 

Omer Vanaudenhovelaan over en ga naar links. Sla dan rechts in in de richting van het 

Bezoekerscentrum Webbekoms Broek. Volg de knooppunten 9 en dan 91. 

 

Je bent nu in het natuurgebied Webbekoms Broek. De wandeling voert je langs de 

Demer, en je volgt knooppunten 91 en dan 93. Daarna volg je richting knooppunt 901, 

tot je een wegwijzer naar café ’t Stamineeke ziet staan. Volg bij die wegwijzer het pad 

naar rechts in de Webbekomstraat. 

 

In dit gezellige en sfeervolle dorpscafeetje staan er heel wat interessante bieren op de 

kaart, met de nadruk op streekbieren zoals bier van de Diesterse producenten Loterbol, 

Buvens en Bastion. We raden een bezoek aan dit café sterk aan, een tussenstop om de 

innerlijke mens te sterken, is zeker aanbevolen. 

 

Bij buitenkomst uit het café ga je linksaf de Oude Baan in, die je een tijdje volgt. Aan de 

kapel sla je rechts de Meidoornstraat in. Hou rechts aan en neem het voetpad rechtdoor 

langs de weiden.  

 

Je komt op een T-kruispunt met de Badstraat (opgelet, de straatnaam staat niet 

aangegeven), sla hier linksaf en volg nu richting knooppunt 95 en daarna knooppunt 

272. Aan de voet van de heuvel staat geen bordje naar knooppunt 272, maar het gaat 

daar omhoog (Vestenwandeling).  

 

Even later bereik je het eindpunt van deze fotowandelzoektocht, bij knooppunt 272. Heb 

je alle foto’s gevonden? 


