De Ronde van Maarten 2021 Etappe 2 - Herne
Herne is een plattelandsgemeente in het Pajottenland (provincie Vlaams-Brabant), grenzend
aan de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Pepingen en aan de taalgrens met
Henegouwen.

De Mark, een zijrivier van de Dender, stroomt door de gemeente.

Dorpsraad (H)echt Herne realiseerde met de landschapskubussen een prachtig project.
Vanuit de vier basiswaarden van de vereniging (authenticiteit, veerkracht, respect en
verbondenheid) symboliseren de kubussen de solidariteit tussen de vier woonkernen van
het ‘Groene Kwadrant’: Herne, Herfelingen, Kokejane en Sint-Pieters-Kapelle.
Wij verkenden een van de vier routes door het glooiend landschap.
De kubussen blijven als onuitgegeven kunstwerken van Pieter Bruegel op het netvlies
gebrand. Elke kubus heeft zijn specifiek design en is harmonieus verbonden met de
omgeving. De kubussen kwamen tot stand dankzij de financiële steun van lokaal bestuur
Herne, de Nationale Loterij, de Europese Unie, het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling, de Vlaamse Landmaatschappij en de provincie Vlaams-Brabant.

K1 - Pieter - °september 2016

De eerste Hernse kubus, gemaakt uit Oregon, staat op de beschermde erfgoedsite van het
historische Kartuizerklooster, langs een wandelweg. Hij biedt zijn bezoekers een zeer fraai
panorama op het centrum van Herne.
De kubus meet 3m op 3m op 3m. Klik hier voor de wandelroute.
K2 - Icarus - °september 2017

De kubus Icarus is de tweede van de 4 landschapskubussen in het Groene Kwadrant. Deze
kubus ligt verscholen in de geborgenheid van de Aerebeekvallei. Het lichtspel door de gaten
in de wand zijn – afhankelijk van de stand van de zon – spectaculair.
Icarus (naar het schilderij ‘De val van Icarus’) staat in Kokejane aan het veldweggetje ‘de
koecache’ tussen de Broek- en de Waardestraat. Klik hier voor de wandelroute.

K3 - Mayken - °mei 2018

De kubus Mayken is de derde van de 4 landschapskubussen. Mayken (naar de naam van zijn
vrouw) staat in Herfelingen aan de Mollestraat (‘Mollekassei’) ter hoogte van de grens
tussen Heikruis en Herfelingen. Klik hier voor de wandelroute.
K4 - Dulle Griet - °oktober 2018

De kubus (D)ulle Griet is de laatste van de 4 landschapskubussen.
(D)ulle Griet (naar het schilderij de Dulle Griet) staat in Sint-Pieters-Kapelle aan het
veldweggetje Steyvekaitse. Klik hier voor de wandelroute.

K5 - °oktober 2019

Deze kubus bevindt zich aan de inkom van het Dominicanessenklooster van Herne, in de
Heilige Geeststraat 22-24. Een plek waar iedereen zich kan thuis voelen, elkaar kan
ontmoeten en kennismaken met bakkersatelier ’t Bruut.
Wij sloten onze dag af op het terras van B&B Wisteria met lokale specialiteiten.

Meer info vind je op www.herne.be en op He He een kubus.

