Fietsroute Boutersem (12 of 20 kilometer)
Routebeschrijving
Fietsroute langs de kastelen en parken in Boutersem door de Velpe-en Molendriesbeekvallei.
In alle parken bevinden zich één of meerdere vijvers.
De fietsroute van Boutersem sluit aan op de routes van Bierbeek en Hoegaarden.
Van de vier domeinen die we tegenkomen is enkel het domein van Kwabeek toegankelijk
voor het publiek. De drie andere zijn eigendom van privépersonen
Het eerste kasteel dat we bezoeken is het kasteel van Kwabeek (1). Eind 14de eeuw was het
een leengoed van het hertogdom Brabant. Het huidig voorkomen als landhuis resulteerde na
de verbouwingswerken na de eerste wereldoorlog. Het hoofdgebouw en het park zijn thans
eigendom van de gemeente. Het park telt merkwaardige bomen en bijgebouwen uit het begin
van deze eeuw: buitenhuis, boswachterwoning, bakoven, ijskelder, kruidentuin, heemvijver,
visvijver, stoeterij enz. Het park vertoont verschillende tuinstijlen: Franse baroktuin met
formele aanleg en strakke lijnen, een Engelse landschapstuin met natuurlijke aanleg en
golvende stijl, een Victoriaanse tuin met strakke bonte bloembedden.
Van Kwabeek rijden we naar het kasteel van Roosbeek (2). Boven de inkompoort van het
kasteel lezen we anno 1646. Kasteel en binnenkoer waren omgeven door een gracht. Mooie
tuinen en uitgestrekte weiden, waardoor de Velpe stroomt, dragen bij tot de schoonheid.
Wie 20 km wil fietsen, kan doorrijden naar het kasteel van Kerkom (3) om daarna terug te
komen via Boutersem. Het kasteel van Kerkom gaat terug tot de middeleeuwen, maar het
huidige fraaie gebouw uit de Spaanse periode is een typisch buitenhuis, een semi-gesloten
vierkantshoeve, aan de dalrand van de Molendriesbeek. Verder een lusttuin met vijver en
twee brugjes. Het park herbergt zeer interessante bomen zoals de dikke tulpenboom, platanen,
een oude iependreef en een Japanse notenboom.
Wie de voorkeur geeft aan de 12 km slaat Kerkom over en rijdt naar Boutersem.
Het huidige kasteel van Boutersem (4) is opgetrokken in 1870, maar de overblijfselen van de
lusttuin dateren van 1830: een paardekastanje, een hemelboom en een rode beuk.
Wegwijzer
4 kastelenroute: 20 km
1 parking Kasteel van Kwabeek – rechts - Kwabeekstraat – links Dreefstraat – rechtdoor Kerkweg – links - Roosbeekstraat – rechtdoor - Kolemveldstraat – rechtdoor - spoorweg –
rechtdoor - Leuvensesteenweg – rechtdoor - Oude Baan – links - Lubbeekstraat 2 Kasteel
van Roosbeek - rechts - Kerkomsesteenweg – links - Kerkstraat 3 Kasteel van Kerkom –
links - Malendriesstraat – links - Smisveldstraat – rechtdoor - Smisveldstraat – links Kapelstraat – rechtdoor - Kerkomsesteenweg – rechtdooor - Kapelstraat – rechts Pastoriestraat – links - kerkwegeltje – rechtdoor - over de Velp – rechts - Leuvensesteenweg

4 Kasteel van Boutersem - links - Stationsstraat – rechtdoor - onder de spoorweg –
rechtdoor - Stationsstraat – rechts - Kerkweg – links - Dreefstraat – rechts - Kwabeekstraat
3 Kastelenroute: 12 km
1 parking Kasteel van Kwabeek – rechts - Kwabeekstraat – links Dreefstraat – rechtdoor Kerkweg – links - Roosbeekstraat – rechtdoor - Kolemveldstraat – rechtdoor - spoorweg –
rechtdoor - Leuvensesteenweg – rechtdoor - Oude Baan – links - Lubbeekstraat 2 Kasteel
van Roosbeek – links - Pastoriestraat – links - kerkwegeltje – rechtdoor - over de Velp –
rechts - Leuvensesteenweg - 4 Kasteel van Boutersem
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.

