Fietsroute Bierbeek (18 kilometer)
Routebeschrijving
Fietsroute doorheen de gemeente Bierbeek met aansluiting op fietsroutes in de gemeenten
Boutersem en Hoegaarden. Er wordt langs waterlopen gefietst, maar ook langs weiden en
bronbosjes. Ook krijgt de fietser een aantal geklasseerde hoevegebouwen en kapelletjes te
bezichtigen in een landelijke omgeving.
Het vertrekpunt is de kerk van Lovenjoel (1) die zich situeert tussen de parken Salve Mater
en Ave Regina waar de Bruulbeek stroomt. Via de Bruulstraat en de Wetterbeekstraat
bereiken we het reservaat van Weterbeek (2). Het bestaat uit natte bronbosjes met aanplant
van canadabomen. Het herbergt talrijke zangvolgels, kikkers en amfibieën.
Aan de kapel in het gehucht Bremt rijden we de Katspoelstraat in en zien we aan de
rechterkant het Katspoelhof (3), een geklasseerde hoeve rond een rechthoekig binnenhof. Er
wordt reeds melding van gemaakt in 1429.
Via Neervelp rijden we naar Opvelp tot aan de kapel Onze-Lieve-Vrouw Bijstand, opgericht
ter nagedachtenis van de gesneuvelden. In de Vinaafstraat komen we aan een
percolatierietveld (4). Die zuivert water met behulp van een met riet begroeid filterpakket.
We passeren opnieuw twee gesloten hoeves, de Blauwschuurhoeve en de Tienmeelhoeve en
we bereiken in het gehucht Bovenheide de minder historische, maar toch merkwaardige
watertoren van Bierbeek (5): de kuip is een wereldbol.
We rijden terug naar Lovenjoel waar we het Zoölogisch centrum van de KULeuven (6)
passeren, een hoeve die vroeger bij de kliniek Salve Mater behoorde, maar sinds 1978 een
onderzoekscentrum is naar verbetering van dierenwelzijn en milieu. De tocht kan besloten
worden in CC ’t Sticheltje (7).
Wegwijzer
Vertrekpunt: de kerk van Lovenjoel, Stationsstraat in Lovenjoel, gelegen tussen de parken
‘Salve Mater’ en ‘Ave Regina’
Stationsstraat – rechts - links – Bruulstraat – links – Weterbeekstraat – rechtdoor – rechts –
links – Lovenjoelsestraat - links – Katspoelstraat – links – rechts – links – rechtdoor –
Waversesteenweg - rechts - 3 x rechtdoor – (Doorsteek naar Boutersem: links) Hoegaardsesteenweg - rechts – (Doorsteek naar Hoegaarden: links) – Vinaafstraat – rechts –
Aarschotsestraat – rechts - links – Neervelpsestraat – links - 2 x rechtdoor – Lovenjoelsestraat
– rechts – rechtdoor – Bisschoppenstraat – links – Schoolstraat – rechts – rechts –
Lovenjoelsestraat – links – Bruulstraat – rechtdoor – Groenstraat - links – Rijsmortelstraat –
links – rechts – Heerbaan – links - Bijzondere weg – rechts – Kruisstraat – rechts – rechtdoor
– Kerkstraat – rechts – rechtdoor – Keizerstraat – rechts – Stationsstraat – rechts.
Deze fietsroute werd uitgewerkt naar aanleiding van de actie Fietsen tegen Kanker op 30 mei
2004. De actie vond plaats naar aanleiding van de Dag van het Park en is een samenwerking
van Kom op tegen Kanker en de afdeling Bos en Groen van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Met dank aan het NGI voor de kaart.

