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Behaaglijk Hageland

Je kuiten alvast insmeren, het is geen 
overbodige luxe. Want wie het Hage-
land goed wil verkennen, doet dit best 

te voet. De beentjes brengen je op plekken 
waar je met geen ander vervoermiddel 
raakt. 
De Wijngaardberg in Wezemaal is zo’n 
plek. Op de heuvel wordt al sinds jaar en 
dag wijn en fruit gekweekt. Via een wande-
ling langs knooppunten beklim je de berg, 
door het omringende bos en via de fruitbo-
men kom je bij de wijnranken. Helemaal 
bovenaan de Wijngaardberg staat een 
mysterieuze stenen muur die de wijnran-
ken moet beschermen tegen de snijdende 
koude. En met succes: op de zuidflank van 
de heuvel, waar de ranken staan, is het 
al gauw zeven graden warmer dan in het 
frisse dal. Zuidelijk Frankrijk is nooit veraf 
in Vlaams-Brabant. 

Het Bed van de keizer

Aan het start- en eindpunt van de wande-
ling ligt het informatiecentrum van de Ha-
gelandse wijnen. Het verhaal van de Wijn-
gaardberg - nog uit de prehistorie, jawel 
- wordt er uitgebreid uit de doeken gedaan, 

net als het relaas van de Hagelandse wijnen 
en de fruitbomen. Vzw ‘De Steenen Muur’, 
die huist in de kelder van het wijncentrum, 
organiseert hier regelmatig proefavonden.
De innerlijke mens versterken kan in bras-
serie ‘Het Bed van Napoleon’. En die naam 
mag je letterlijk nemen. De Franse keizer 
himself strandde ooit op een tocht door de 
lage landen in Linden. Tijdig terug in Pa-
rijs raken was geen optie meer, dus klopte 
Napoleon aan bij een kleine boerderij. De 
boer en boerin werden samen met het 
gevolg van de keizer naar de schuur ge-
stuurd. Maar ‘wilde boerendochter’ Eliane 
mocht met hem het bed delen... De bedstee 
waarin dat keizerlijke ongelukje gebeurde, 

valt nog steeds te bewonderen op de eerste 
verdieping van het restaurant.

voor de prinsen 
en prinsessen

Aan het kasteel van Horst start de Broe-
kemwandeling. Doorheen de velden en 
bossen maak je via de knooppunten een 
mooie tocht van ongeveer tien kilometer. 
Een gouden tip: neem goede wandelschoe-
nen of rubberlaarzen mee. Zo mooi als de 
omgeving is, zo vuil kan je broek zijn na 
een herfstige wandeling. En wie weet kom 
je ergens op je weg wel De Rode Ridder 
tegen. Willy Vandersteen maakte van het 

Holsbeek Vredig ogend ten 
oosten van studentenstad leu-
ven ligt het Hageland. Tussen de 
bossen en de velden stuit je op 
enkele goed bewaarde geheimen. 
Zo kweken de Hagelanders eigen 
wijn, had de Rode Ridder zijn uit-
valsbasis in het Hageland en pas-
seerde zelfs keizer Napoleon er 
ooit de revue. Jouw transportmid-
del voor deze mythische tijdreis: 
de benenwagen.

Herfstige Heuvels en ridders te paard
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Ontbijten in pyjama
In Holsbeek, niet 
ver van het Chart-
reuzenbos, ligt Bed 
& Breakfast ‘De Ha-
gelander’. De B&B 
heeft één kleine 
gezellige studio, in-
clusief zithoek, ei-
gen keukentje en wijds uitzicht. Dame 
des huizes Christel zet het ontbijt met 
verse pistolets ’s morgens aan de deur 
van je kamer. «Want op vakantie moet 
je kunnen ontbijten wanneer je wil, 
desnoods gewoon in je pyjama!»

/// www.toerismevlaamsbrabant.be

kasteel van Horst de uitvalsbasis van zijn 
beroemde strippersonage. Maar ook wie 
niet stiekem droomt van ridder Johan, kan 
zeker genieten van een bezoekje aan het 
slot. De gidsen vertellen je alles over de 
geschiedenis van het middeleeuwse kas-
teel. Vanuit de toren heb je een prachtig 
uitzicht over de streek. Kastelen bezoeken 
is trouwens niet alleen iets voor kinderen. 
Ook als volwassene val je van de ene verba-
zing in de andere. Geloof ons: die middel-
eeuwers, het is een speciale soort.

elisabeth ackaert

Wil jij zelf op verkenning gaan in het Hageland? 
Stuur een mailtje naar check-in@metrotime.be 
en maak kans op één van de tien wandelkaarten, 
geschonken door toerisme Vlaams-Brabant.

/// www.bedvannapoleon.be
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Welkom in het Amerika van de 18de 
eeuw. De kolonies vechten een 
verbeten oorlog uit tegen hun Britse 

overheersers. Jij kruipt in de huid van Con-
nor Kenway (half Mohawk, half Brits), een 
getrainde killer die de kolonisten helpt in hun 
strijd voor onafhankelijkheid.

Ratohnhaké:taon

Connor (echte naam: Ratohnhaké:taon) wordt 
geboren in de Mohawk-vallei. Als kind ziet hij 
hoe de Europese kolonisten zijn dorp uitmoor-
den en platbranden. Hij zint op wraak en trekt 
ten strijde voor rechtvaardigheid en vrijheid. 
Dat oorlogspad leidt hem naar de Assassins, 
een geheime orde van sluipmoordenaars die al 
eeuwenlang vechten tegen de Tempeliers. Die 
willen niets minder dan de wereld domineren. 
Connor moet hen een voor een uitschakelen en 
zien te overleven te midden van al het revolu-
tionaire geweld.  

Overtreffende trap

Assassin’s Creed III dompelt je van kop tot teen 
onder in de bloederige en bijzonder gewelddadi-
ge Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Het 
nieuwste hoofdstuk in de Ubisoft-saga omspant 
maar liefst 30 jaar (1753 tot 1783) geschiedenis. 
“Assassin’s Creed® III is een nieuw hoofdstuk 

dat zijn voorgangers op alle vlakken overtreft: 
van schaalgrootte tot spektakel en geweld. We 
werkten er dan ook 3 jaar intensief aan. Het is 
zonder twijfel het meest ambitieuze spel uit de 
geschiedenis van ons bedrijf”, zegt Yves Guil-
lemot, CEO van Ubisoft.    

Historisch accuraat

Ubisoft besteedde enorm veel tijd en aandacht 
aan de ongezien accurate en hyperrealistische 
settings. Het Boston, New York en Philadelphia 
uit de 18de eeuw werden minutieus heropge-
bouwd. Maar je loopt ook heel wat historische 
figuren tegen het lijf. Zo vecht je zij aan zij met 
de toekomstige president George Washing-
ton om Manhattan te veroveren, en vraag je 
founding father en wapensmid Benjamin 
Franklin (die nu nog altijd op het Amerikaanse 
100-dollarbiljet prijkt) om hulp. Maar liefst 
80% van de personages die in Assassin’s Creed 
III je pad kruisen, heeft echt bestaan.

Meer is beter

Meer detail in de animaties, meer klim- en ge-
vechtstechnieken, meer wapens, oneindig veel 
gameplaymogelijkheden… Assassin’s Creed 
III ™ is een explosief vat vol superlatieven. 
En ‘meer’ is in dit geval echt niet ‘minder’. 
Integendeel!
Zo klimt Connor nu ook uiterst behendig in 
bomen, op steile rotsen en zelfs over bewegende 
voorwerpen (windmolens, houtblokken…). En 
hij is bewapend met het beste uit drie werelden! 
De indianenwapens waarmee hij als kind leerde 
vechten, het schiettuig van de kolonisten en de 
dodelijk efficiënte snufjes van de Assassins. Bo-
vendien gebruikt hij voor het eerst beide handen 
tegelijk tijdens de gevechten. En dat resulteert 
in heel wat nieuwe combinaties.   

Dynamisch weer

Een van de opvallendste innovaties is ongetwij-

feld het dynamische weersysteem. Dat betekent 
dat je er meteen een vijand van formaat bij 
krijgt: de natuur! Wind, regen, sneeuw en ijs 
beïnvloeden je gevechten én je strategie. Want 
in bomen klimmen, gaat sneller dan door een 
besneeuwd bos ploeteren. En op vijanden 
jagen is een pak moeilijker op een bevroren 
ondergrond… 

The Frontier

Maar Assassin’s Creed III ™ verlegt ook op an-
dere vlakken letterlijk grenzen. In tegenstelling 
tot de meeste games, waar het landschap niet 
meer is dan een leuke visuele opvulling tussen 
steden, creëerde Ubisoft nu een uitgestrekte wil-
dernis (The Frontier) waar je minstens evenveel 
avonturen beleeft als in de drie steden. Jagen, 
klimmen, aanvallen van beren en wolven over-
leven, exploreren en vooral vechten… Hopelijk 
wordt het niet jouw last Frontier…  

Zeeslag

En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, 
nodigt Ubisoft je in Assassins Creed III ook 
uit voor een bikkelhard potje zeeslag. Kruip 
met Connor aan boord van de Aquila, een 
indrukwekkende driemaster volgestouwd met 
bulderende kanonnen. Je missie? Kapen, plun-
deren en vernietigen. Maar dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan, want je moet niet alleen je 
vijanden trotseren, maar ook navigeren door 
woeste stormen en de kolkende golven van 
de Caraïbische Zee.

Moet er nog revolutie zijn?

Assassin’s Creed III is vanaf 
vandaag te koop voor Xbox 
360®, PlayStation®3, PC 
en Nintendo Wii U. 

/// www.assassinscreed.com 
/// www.facebook.com/assassinscreed

Draagbare revolutie
Ubisoft lanceert zijn nieuwe en langver-

wachte titel ook op de PS Vita. Maar 
wel met een volledig unieke verhaallijn. 

In Assassin’s Creed III: Liberation 
speelt niet Connor, maar Aveline De 

Grandpré de hoofdrol. In New Orleans 
dan nog wel, het diepe zuiden van 

Amerika, waar je heldin vecht tegen 
de Spaanse bezetters.   

Welkom bij de revolutie!
Assassin’s Creed mag zonder 

overdrijven een van de invloedrijkste 
en meest baanbrekende game 

franchises van deze eeuw genoemd 
worden. Misschien wel uit de 

geschiedenis. Want als er één ding 
is waar de makers weg mee weten, 

dan is het wel geschiedenis. Ze 
herschrijven ze niet alleen op magi-
strale wijze. Met Assassin’s Creed 
III schrijven ze ook geschiedenis, 

tout court. 


