Fietsroute Hoegaarden (18 kilometer)
Routebeschrijving
Fietsroute doorheen de gemeente Hoegaarden met aansluiting op fietsroutes in de gemeenten
Boutersem en Bierbeek.
De tuinen van Hoegaarden (1) is een nieuw park en meteen het ideale vertrekpunt van de
fietstocht.
We zetten de fiets even aan de kant en maken een wandeling langs de 22 modeltuinen. Om er
slechts enkele te noemen: de misdaadtuin, de biertuin, de geurtuin, de zitkuiltuin, de geheime
tuin, ...met als parel op de kroon de Koning Boudewijntuin.
We verlaten de tuin en fietsen via Sint-Katarina-Hauthem naar Hoksem. Onderweg komen we
drie heiligdommetjes tegen: de Sint-Katherinakapel, een 16de eeuws gebouwtje waar u terecht
kan met al uw kwalen, de Marollenkapel, een verkleind model van de basiliek van
Scherpenheuvel en het Parramore monument (2) ter nagedachtenis van de 21-jarige
oorlogsheld.
In Hoksem merken we de Sint-Janskerk (3) op met op de toren een haan en een hen (uniek
in België).
We vervolgen onze route richting Meldert. In de Molenstraat, de straat over de Molenbeek
komen we ter hoogte van nummer 29 aan de dikke Linde (4). Op het volgende kruispunt
draaien we rechtsaf en zo komen we aan één van de mooiste hoeves uit de streek, de
Carolushoeve (5).
Via de Drogenberg rijden we naar de Donjon van de heren van Meldert (6). De Donjon
dateert grotendeels uit de 14de eeuw en werd gebouwd op een moerassig stuk grond tussen
twee armen van de Molenbeek. De kerk van Meldert met zijn 9de eeuwse kelders is ook een
bezoekje waard.
We besluiten onze tocht met een beklimming tot op de Kop (7) en een prachtig uitzicht op
Hoegaarden. We dalen af ter hoogte van het gehucht Nerm en via de holle weg langs het
kerkhof terug naar Hoegaarden.
Wegwijzer
vertrek: Tuinen van Hoegaarden
Gemeenteplein - recht naar beneden - Gasthuisstraat- 3de rechts- Stoopkensstraat- 2 de links
- links- betonweg tot 1ste kruisweg – rechts – St.-Kathrinakapel - rechts tot Marollenkapellinks- Monument ‘Parramore’ aan Waversesteenweg- steenweg recht oversteken –T-kruispunt
– links - Sint Jansstraat - links- Ridderstraat- rechts- links -Bronsstraat- rechtdoor veldstraatje inrijden rechts van kerkhof – 2de kruisweg: rechts – China - links- Galg- rechts
tot aan Molenstraat – links - Molenstraat - 1 ste rechts - rechts tot aan vierkantshoeve – links Babelom - Kerselaarstraat oversteken – 1ste links- Paardskerkhofstraat - links-

Begijnenblokstraat – links - Begijnenblokstraat- rechts- Moerasstraat-rechts - ErmelindispadOverhemstraat volgen tot aan kruispunt – rechtdoor - Bosbergstraat- Waversesteenweg
oversteken – richting Hoegaarden - rechtdoor- smalle betonweg rechtdoor naar beneden rechtdoor kasseiweg volgen – 1ste rechts: 2-sporenweg – rechts – links – 2-sporenweg - links
– Nerm – 2de rechts - 2 de links – Walenstraat - aankomst aan Tuinen van Hoegaarden.
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.

