
EXPOSITIE
Holle Wegen | Portret van een Landschap

latitude 50° 46’ 25’’  |  longitude 4° 51’ 39’’

Holle Wegen | Portret van een Landschap
Sint-Gorgoniuskerk, Houtmarkt 1, Hoegaarden

van zondag 12 september t.e.m. zondag 31 oktober 2021
openingsuren: maandag t.e.m. zaterdag van 10u tot 18u, op zondag open van 14u tot 18u

organisatie: Wilfried Pulinckx i.s.m. Natuurpunt Hoegaarden, Regionaal Landschap Zuid-Hageland, 
gemeente Hoegaarden en vzw Trage Wegen - met steun van de provincie Vlaams-Brabant.

programma - zie ommezijde en op:

 www.wilfriedpulinckx.com



In een man-made landschap zijn de holle 
wegen een fascinerend en uniek fenomeen. 
Het zijn kleine ecosytemen die, afhankelijk 
van hun oriëntatie, diepte en bodem, een 
unieke soortenrijkdom herbergen. Beeld 
je in hoe in het verdwijnende bosareaal 
fl ora en fauna er hun laatste schuilplaatsen 
hebben gevonden. Het project, ’Holle 
Wegen | Portret van een Landschap’ geeft 
een unieke kijk op het ons omringende 
landschap door de ogen van kunstenaar 
Wilfried Pulinckx.

Tijdens de expositie, gemaakt en gecureerd 
door Wilfried Pulinckx en in samenwerking 
met geluidskunstenaar Willem Sannen, 
vinden er verschillende activiteiten plaats 
met onder meer: lezingen, nocturne 
wandeling, samenwerkingsdag herstel van 
een holle weg en Dag van de Trage Weg (vzw 
Trage Wegen). 

zondag 12 september
Holle wegen wandeling met landschapsposten ~ de wandeling 
start doorlopend van 14u tot 17u aan de kerk van Hoegaarden

Een wandeling langs landschapsposten rond het natuurgebied 
Rosdel, het holle wegenlandschap in, georganiseerd door 
Natuurpunt Hoegaarden. Tijdens deze wandeling gaan we op 
zoek naar de essentie van het landschap zoals Wilfried dat doet in 
zijn fotoreeks “Holle Wegen”. We gebruiken de techniek van het 
‘landschap leren lezen’, zetten verschillende brillen op om naar 
dit landschapselement te kijken en er ons mee te verbinden.
info: Pieter Abts, 0477 50 77 13, natuurpunthoegaarden@gmail.com

vrijdag 24 September
Nocture wandeling ~ start om 20u aan de kerk in Hoegaarden

Wandeling langs de holle wegen met speciale aandacht voor 
nachtdieren en aandacht voor de Das. 
info: Pieter Abts, 0477 50 77 13, natuurpunthoegaarden@gmail.com

De expo Holle Wegen | Portret van een Landschap is deze avond 
speciaal open tot 22u. 

vrijdag 1 oktober
Opening expo ‘Considering Landscapes,  Counter - Cartografi sche 
Oriëntatiepunten en  Omzwervingen’ van Wilfried Pulinckx 
~ vernissage om 19u, Skip The Gallery, Stoopkensstraat 10, 3320 
Hoegaarden, info: www.skipthegallery.com

De expo Holle Wegen | Portret van een Landschap is deze avond 
speciaal open tot 22u.  

zondag 10 oktober
Werken aan biodiverse wegen, samenwerkingsdag holle 
wegen  ~ start om 13.30u tot 17u, samenkomst einde Nermstraat

Natuurpunt werkt aan het herstel van een oude holle weg op de 
grens tussen Vlaanderen en Wallonië.  Deze holle weg aan Bois de 
Caberg herbergt de grootste populatie knautiabij in Hoegaarden.  
Deze bij is een koesterbuur van de Gemeente.  In het kader van 
het project rond de holle wegen van Hoegaarden gaan we aan de 
slag om deze te herstellen.

zondag 17 oktober
Gegidste wandeling, in het teken van ‘Dag van de Trage Weg’, 
door Georges Stienlet, voorzitter vzw Hoegaards Erfgoed  
~ van 14u tot 16u, samenkomst om 14u aan de Sint-
Gorgoniuskerk, Hoegaarden,  info: www.dagvandetrageweg.be

donderdag 21 oktober
Erfgoedlezing Holle wegen, een portret van een landschap. 
Lezing door Pieter Abts rond het gebruik van kaarten om 
het landschap te leren ‘lezen’ ~ start om 20u in de Sint-
Gorgoniuskerk, Hoegaarden
info: Pieter Abts, 0477 50 77 13, natuurpunthoegaarden@gmail.com

Gemeente Hoegaarden

met steun van de 
provincie Vlaams-Brabant

Natuurpunt activiteiten




