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Op bezoek bij………. 

 

Dit jaar namen een aantal leden van de IHC-Steyr club 

uit Tienen (B) deel aan het OTMV Ardennen weekend 

in Vielsalm. 

Tijdens het weekend vertelde zij over hun club en dat 

zij jaarlijks een toertocht organiseren en jullie zijn van 

harte uitgenodigd om deel te nemen. 

En eerlijk gezegd een keer aan een evenement 

deelnemen waarbij je te gast bent en alles wordt 

geregeld is ook wel eens leuk dus zijn een aantal 

(bestuurs)leden van de OTMV Brabant op 2 juli naar 

Eliksem gereden om deel te nemen aan de 3e 

Oldtimerrondrit doorheen de Haspengouwse streek.  

 
Een landstreek die zich uitspreidt over de Belgische 

provincies Limburg, Luik, Namen, Vlaams-Brabant en 

Waals-Brabant. Het is een mooi glooiend landschap 

met vruchtbare landbouwgrond en naast akkerbouw 

zie je hier veel fruitbomen.  

 

 

Volgens de Belgen is het de grootste fruitstreek van 

West Europa. 

Een aantal jaren geleden zijn er veel landbouwwegen 

aangelegd waar je geen auto’s tegenkomt dus het 

rondtoeren is echt genieten want het grootste deel 

van de rit gaat over deze wegen. 

Op 2 juli zijn de eerste percelen met wintergerst al 

gedorst en ook velden met tuinbonen zijn geoogst, bij 

de appelbomen kun je zien dat de vorst in het 

voorjaar ook hier schade heeft aangericht aan de 

bloesem en dat er dit jaar minder appels geoogst 

kunnen worden. 

Omdat het een merken club is, IHC-Steyr, zijn er veel 

trekkers van dit merk maar het is ook mogelijk om 

deel te nemen en lid te worden als een ander merk 

meer de voorkeur heeft.  

 
 

Een mooie bonte stoet van 70 trekkers trok dus door 

de heuvels en op een enkel buitje na waren de 

weergoden de deelnemers gunstig gezind. De eerste 

bezienswaardigheid die we tijdens de rit mochten 

bewonderen is het station Racour. Eind 18e eeuw was 

er een spoorlijn die liep van Landen naar Tamines en 

in 1904 besloot de Belgische staat een station te 

bouwen bij Racour. Opmerkelijk is wel dat het station 

is gebouwd op Vlaams grondgebied en de naam kreeg 

van het nabij gelegen Waalse plaats Racour. 
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Het stations gebouw is gerestaureerd en doet nu 

dienst als vakantie woning. Ook de bijgebouwen zijn 

gerestaureerd en in een passende stijl is er een 

vakantiewoning voor groepen gebouwd. 

De spoorlijn is inmiddels opgebroken en in velden of 

wegen is er geen trein te bekennen. Wel zijn er nog 

twee wagons en heeft de huidige eigenaar van het 

station in de oude spoorbedding weer bielzen en rails 

gelegd waarop de twee wagons zijn geplaatst. De 

wagons zijn omgebouwd tot vakantie woning dus je 

kunt hier tussen het graan in een treinwagon 

overnachten. (zie www.stationracour.be )  

We passeren een aantal malen de taalgrens en 

opmerkelijk blijft dat je van het ene op het andere 

moment alleen maar Franstalige benamingen ziet en 

een kilometer verder is alles weer Nederlands. 

 
De stippellijn op de kaart geeft de taalgrens aan. 

 

Voor de mensen die in deze streek wonen is het heel 

normaal maar de meeste Nederlanders hebben 

moeite met het begrijpen van de Franse taal. In de 

streek zijn een aantal bekende plaatsen waar we 

doorheen rijden. Zo passeren we Hakendover, voor de 

ouderen bekend als bedevaartplaats maar ook van de 

paardenprocessie op 2e paasdag.  

 

 

Door de dorpen rijdend straalt de gemoedelijkheid je 

tegemoet en het is goed toeven in de etablissementen 

bij de rustplaatsen. In de middag liep de route via St. 

Truiden, de grootste gemeente in Belgisch Limburg, 

en tegen 17:00 reden de trekkers het dorp Eliksem 

weer binnen waar we gezamenlijk onder het genot 

van gegrilde kip en geroosterde aardappeltjes de dag 

hebben afgesloten. 

 

 
 

Over Eliksem kunnen we nog wel vermelden dat er 

een speciaal bier wordt gebrouwen en de 

ondervoorzitter van de IHC Steyr club wilde ons de 4 

varianten laten proeven. Het alcohol percentage loopt 

op van 4 tot 10 % dus hebben we, met de terugreis 

naar Nederland in gedachte, vriendelijk bedankt en 

dat we daar zeker in 2018 op terug komen. 

 

Kees Roovers 

 

 

 

Meer informatie over de IHC-Steyr club is te vinden op 

:  http://www.ihcsteyr.tk 

 

http://www.stationracour.be/
http://www.ihcsteyr.tk/

