Fietsroute Lennik (23 kilometer)
Routebeschrijving
We vertrekken aan de ingang van het Domein van Groenenberg (1) in Vlezenbeek. We
komen voorbij de ingang van het Kasteel van Gaasbeek (2) en rijden daarna drie kilometer
langs het domein Groenendaal om dan af te dalen en een tijdje de loop van de Vaerenbeek te
volgen. Een lange klim langsheen het Domein Levenslust (3) brengt ons naar de
waterscheidingskam tussen de stroombekkens van de Dender en de Zenne. De oude
Brusselsestraat werd aangelegd op deze kamlijn en is met haar hoogte van 91 meter een
uiterst geschikte locatie voor panoramische vergezichten. Van hieruit gaat het door het
typische golvende landschap naar Sint-Kwintens-Lennik. De Saffelbergkapel (4) is een
neogotische kapel uit 1879. We verpozen ook even bij de bron met bosje (5) en stoppen even
aan de markt bij het standbeeld ‘prins’ (6), een hulde aan het Brabants trekpaard.
Nog even een ommetje langs het Hof van Illingen (7), een omvangrijke, gesloten hoeve uit
de 19de eeuw en dan zetten we de tocht verder richting Sint-Martens-Lennik, Trontingen en
Gaasbeek. De pastorij en het bevallige dorpspleintje (8) in Gaasbeek, met een oude
schandpaal, en Onze-Lieve-Vrouwekerk, is een aangename afsluiter van deze mooie tocht.
Wegwijzer
Startplaats: ingang Domein Groenenberg naar Kasteelstraat - rechts – Groenenbergstraat –
rechts - Groeneweg – rechtdoor - Eksterstraat – links – Paardenstraat – rechts - Rosweg –
links - Vaerenbergstraat – rechts - Steenstraat – links - Scheestraat – links - Oude
Brusselsestraat – links - Baasbergstraat - Schapenstraat – rechtdoor - Tombergstraat – rechts
- Oude Brusselsestraat – links – rechtdoor - Molenstraat – links - Sint-Barbarrastraat –
Opperbusingenstraat – links - Hemelveldweg – rechtdoor - Ten Ham – rechts K.Keymolenstraat – rechts - Krommestraat – rechts - J.Van den Bosschestraat – rechts –
Saffelbergstraat – links - J. Van den Bosschestraat – rechts Zwartenbroekstraat – links –
Zavelstraat – rechts - Kroonstraat – links - Markt – rechtdoor - A. Algoetstraat – rechts J.B.Van Der Lindenstraat – links - Diepenbroekstraat – rechts - Ten Broek – links Illingenstraat – kruispuntje – links tot einde - rechts - G. Van Der Steenstraat – links - Grote
Vijverseleweg – rechts – Trontingenstraat – rechts - Winkelstraat - Arconateplein – links
Donkerstraat – rechts - Onderstraat – in 1e bocht rechtdoor (voetweg) – rechts Kasteelstraat
tot ingang “Domein Groenberg
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.

