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MARTIN’S RED 
van Tubeke tot Waterloo

MARTIN’S WATERLOO
van Waterloo tot Genval

MARTIN’S  
CHÂTEAU DU LAC 
van Genval tot  
Louvain-la-Neuve

MARTIN’S  
LOUVAIN-LA-NEUVE
van Louvain-la-Neuve  
tot Louvain

MARTIN’S KLOOSTER
van Leuven tot Mechelen

MARTIN’S PATERSHOF 
van Mechelen tot  
Brussel

MARTIN’S BRUSSELS
van Brussel tot Tubeke

7 DAGEN 

8 NACHTEN 

De Martin’s Cycle Tour is een 444 
km lange fietstocht tussen de 
Martin’s hotels, maar het is vooral 
een prachtige gelegenheid om Slow 
Tourism te ervaren. Betoverende 
landschappen ontdekken terwijl u 
de tijd neemt, volledig opgaan in de 
natuur die u omringt, voorrang geven 
aan ontmoetingen, genieten van de 
geneugten van de tafel, proeven van 
streekproducten... 

Reizen met de fiets is een prachtige 
manier om anders te reizen en 
een gebied te ontdekken of te 
herontdekken. De fietstoerist is 
trager, meer verbonden, heeft meer 
aandacht voor variaties in het 
landschap en is nog ontvankelijker 
voor de kwaliteit van het onthaal; 
hij apprecieert authentieke hotels die 
gevoelig zijn voor zijn verwachtingen.

Martin’s hotels zijn gelegen in het 
culturele en erfgoedhart van België, 
gunstig verankerd in stedelijke 
centra. Fietsende reizigers krijgen 
de gelegenheid enkele van de 
belangrijkste erfgoederen in het 
hart van Europa te ontdekken en 
uit te rusten in hotels die erop zijn 
voorbereid hen te ontvangen. 

Elk  Martin’s Hotel verwelkomt u in 
een aparte omgeving, met een hoge 
toegevoegde waarde op het gebied 
van geschiedenis, architectuur en 
binnenhuisarchitectuur.

België is rijk aan kwaliteitsfietsroutes, 
culturele bezienswaardigheden 
en prachtige landschappen. Deze 
reis omvat er een aantal en belooft 
een reis- en gastvrijheidservaring 
die voldoet aan de groeiende 
verwachtingen van reizende fietsers.

martinshotels.com
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PRINCIPE VAN DE REIS
De Martin’s Cycle Tour is een fietstocht van 7 dagen en 8 nachten 
tussen de Martin’s Hotels in Brussel, Waals-Brabant, Vlaams-
Brabant en de provincie Antwerpen.    

Elke etappe begint bij een hotel en leidt je naar het volgende 
hotel. U kunt uw reis beginnen vanaf het hotel van uw keuze dat 
betrokken is bij de Martin’s Cycle Tour: 

•  MARTIN’S RED - TUBIZE (hotel van het trainingscentrum van 
de Rode Duivels) 
Tussen oude kanalen en slagvelden

•  MARTIN’S WATERLOO 
Abdijen, kastelen en goddelijke dranken

•  MARTIN’S CHÂTEAU DU LAC - GENVAL 
Oude stenen, vreemde stenen en nieuwe stenen

•  MARTIN’S LOUVAIN-LA-NEUVE 
Van de ene universiteit naar de andere, van de ene eeuw naar 
de andere

•  MARTIN’S KLOOSTER - LEUVEN 
In het land van de Dijle

•  MARTIN’S PATERSHOF - MECHELEN 
Aankomst in de tuinen van Brussel

•  MARTIN’S BRUSSELS EU 
Bieren, bossen en tradities

Als u echter met de auto wilt komen om de Martin’s Cycle Tour te 
beginnen, raden wij u aan uw eerste etappe te beginnen met een 
overnachting in Tubize, zoals in dit roadbook wordt voorgesteld, 
en uw reis dus te beginnen vanaf de Martin’s Red, aangezien deze 
voorzien is van een parkeerplaats waar u uw auto voor de gehele 
duur van uw fietstocht tussen de hotels kunt laten staan. 

Het is natuurlijk mogelijk om slechts enkele etappes af te 
leggen en met de trein terug te keren naar het vertrekpunt. Alle 
bestemmingen hebben een treinstation en u kunt met uw fiets op 
de trein stappen.

Meer info op: 
www.belgiantrain.be/en

TECHNISCH ADVIES
Wij raden u aan de Martin’s Cycle Tour met vertrouwen te 
nemen:

•  Gebruik een pas onderhouden fiets die u hebt kunnen 
uitproberen en aan uw maten hebt kunnen aanpassen. 
Aarzel niet om de houdingsinstellingen onderweg te 
veranderen.

•  Afhankelijk van het wegdek raden wij u aan goede, brede 
banden met de juiste luchtdruk te gebruiken. Vergeet niet 
om de druk regelmatig te controleren.

•  per persoon een reparatieset (inclusief pomp) en ten 
minste één reservebinnenband bij u hebben.

•  om het meeste uit uw reis te halen, om alleen het essentiële 
mee te nemen en licht te reizen. Twee fietstassen van 20 
liter zijn meer dan genoeg om alles te vervoeren.

•  neem een batterij mee om je telefoon of GPS op te laden.

Indien u niet over een fiets beschikt, kunt u contact 
opnemen met Martin’s Hotels die u graag een geschikte 
reisfiets ter beschikking stelt. 

Neem contact met ons op: mct@martinshotels.com

Alle Martin’s Hotels zijn uitgerust om het gebruik van 
fietsen te vergemakkelijken: beveiligde fietsenstalling, 
reparatieset, ....

ORIËNTATIE    
Elke stap wordt in deze gids beschreven. Om u te helpen veilig 
uw weg te vinden, bieden wij u verschillende opties aan door op 
QR-codes te klikken.

•  U kunt de GPX-track van elke etappe downloaden en importeren 
in de applicatie van uw keuze.

•  U kunt het spoor volgen dat is gemaakt en beschikbaar is op de 
Cirkwi- en komoot-toepassingen.

De CIRKWI-applicatie zal het voordeel hebben dat alle 
bezienswaardigheden die u onderweg kunt ontdekken erin zijn 
opgenomen. Het zal voor u gemakkelijker zijn om uw weg te vinden 
naar deze bezienswaardigheden.   

  

DEEL MET DE GEMEENSCHAP UW FAVORIETEN, UW 

EMOTIES, UW ONTDEKKINGEN EN UW GEDACHTEN 

DOOR UW PUBLICATIES TE BEGELEIDEN MET  

#MARTINSCYCLETOUR    #MARTINSHOTELS

martinshotels.com

RESERVERING
Hoe boekt u uw reis? 
www.martinshotels.com
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TE ONTDEKKEN
1   Hellend vlak van Ronquières 

Het hellend vlak van Ronquières, dat zich over 
1500 meter uitstrekt, is uniek in zijn soort 
en compenseert een hoogteverschil van 70 
meter. Ontdek deze fabelachtige site dankzij 
het bezoekerscentrum met een panoramische 
lift en een glazen loopbrug die uitkijkt op het 
hellend vlak.

Route Baccara 1w
7090 Ronquières
www.visithainaut.be/plan_incline_ronquieres

Ga mee naar Ronquières om het indrukwekkende 
hellende vlak te bekijken! Rijdend langs het oude 
kanaal komt u bij het Château de Sene«e, een 18e 
eeuws juweel van neoklassieke architectuur en 
zijn park en tuinen, prachtige groene omgevingen 
met verschillende sferen. U neemt een deel van de 
Ravel door Nivelles en rijdt dan noordwaarts naar 
Waterloo, langs twee historische plaatsen van de 
beroemde veldslag: de boerderij van Hougoumont 
en het Wellingtonmuseum.

   
START : een lus die begint in uw hotel in Tubize en eindigt 

in uw hotel in Waterloo. Volg de GPX track met behulp van uw 
app.  

Route-informatie, bezienswaardigheden en circuit: 

https://www.cirkwi.com/nl/circuit/290281

Het GPX-circuit downloaden als u een 
andere toepassing gebruikt.

De tour is ook beschikbaar op de Komoot app (zonder de 
points of interest).

De op dit blad aangeboden kaart is indicatief, de precieze 
markeringen zijn te vinden op de toepassingskaarten 
hierboven.

59,7 km

5u00 + bezoeken

Gemiddeld 

VTC 

ETAPPE 1  TUBEKE > WATERLOO
TUSSEN OUDE KANALEN EN SLAGVELDEN

2   Oude kanaal van Ronquières 

Het is een overblijfsel van het industrieel erfgoed, 
een traject van het kanaal met een spoorbreedte 
van 70 ton en 300 ton dat Sene«e (vanaf de 
oude scheepstunnels) met Ronquières (sluis 
27) verbindt. Hij werd in 1958 buiten gebruik 
gesteld na de sluiting van de Godarville-tunnel.

3   Kasteel van Sene�e  

Het kasteel ligt in het centrum van een 
opmerkelijk 18e-eeuws complex dat bestaat 
uit een oranjerie, een neoklassiek theater, een 
volière en tuinen, gelegen in een park van 22 
hectare. Deze tuinen zijn erkend als onderdeel 
van het uitzonderlijke Parks & Gardens erfgoed 
in Wallonië.

Rue Lucien Plasman 7
7180 Sene«e
chateaudesene«e.be/nl

4   Hougoumont boerderij museum  

De Hougoumont Farm ligt op ongeveer 1,5 km 
van het Memorial en is één van de plaatsen 
waar de tragische veldslagen van de Slag bij 
Waterloo plaatsvonden. Op deze plaats, die het 
toneel was van hevige gevechten, vertelt een 
grandioze multimedia-installatie van Luc Petit 
het verhaal van «de strijd binnen de strijd».

Chemin du Goumont
1420 Eigenbrakel
http://www.waterloo-tourisme.com/nl/
hoeve-van-hougoumont
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5   Waterloo 1815 

Het Memorial van Waterloo 1815, gelegen in het 
hart van het slagveld van Waterloo, neemt u op 
spectaculaire en verbazingwekkende wijze mee 
naar een van de meest getormenteerde periodes 
uit onze geschiedenis.

Route du Lion 1815
1420 Eigenbrakel
www.waterloo1815.be

6   Boerderij Mont-Saint-Jean 

De Ferme de Mont-Saint-Jean, een plek met 
karakter, authenticiteit en geschiedenis, nodigt 
u uit om kennis te komen maken met een scala 
aan brouwsels en streekproducten.

De evenementen nodigen u uit om binnen te 
treden in de wereld van deze essentiële plaats 
en het museum, «Le Revers de la Médaille», blijft 
de geschiedenis van het Hôpital des Anglais tot 
leven brengen.

Chaussée de Charleroi 591
1410 Waterloo
https://fermedemontsaintjean.be/nl/

7   Wellington Museum 

Het hoofdkwartier van de hertog van Wellington 
opent zijn deuren voor u in het centrum van 
Waterloo. Dompel u onder in de geschiedenis 
van de laatste veldslag van Napoleon dankzij 
een belangrijke collectie voorwerpen uit die tijd!

Brusselsesteenweg 147
1410 Waterloo
https://www.museewellington.be/
museum/?lang=nl

Meer info: 
Centrissime Toerisme Huis
https://www.region-du-centre.com/accueil-nl

Toerisme Waals-Brabant
www.destinationbw.be Chaussée de Tervuren 198 

1410 Waterloo
T +32 (0)2 352 18 15 

mgh@martinshotels.com

Rue de Bruxelles 484
1480 Tubeke 

T +32 2 634 11 11 
mred@martinshotels.com

Restaurant

Fietsenstalling

Auto parkeerplaats

Lunchpakket

Fietshok

Fietsverhuur

Elektrisch opladen

Eerstehulpkits voor 
fietsers en fietsen

Restaurant

Fietsenstalling

Auto parkeerplaats

Lunchpakket

Fietshok

Fietsverhuur

Elektrisch opladen

Eerstehulpkits voor 
fietsers en fietsen

ETAPPE 1  TUBEKE > WATERLOO  TUSSEN OUDE KANALEN EN SLAGVELDEN
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TE ONTDEKKEN
1   Stichting Folon 

Gelegen op enkele minuten van Brussel, 
presenteert de Folon Foundation, gecreëerd en 
ontworpen door de Belgische kunstenaar Jean-
Michel Folon zelf, meer dan 40 jaar creatie. Het 
museum, gevestigd in het prachtige Domaine 
régional Solvay, herbergt meer dan 500 van 
zijn werken. Ontdek de vele facetten van deze 
kunstenaar en zijn universum: aquarellen, 
zeefdrukken, gravures, affiches, omgeleide 

U verlaat Waterloo om La Hulpe en het Solvay-
domein te bereiken, een echt juweel met zijn park, 
zijn kasteel en de creaties van de kunstenaar Folon. 
U rijdt zuidwaarts via de abdij van Aywiers en de 
wijngaarden van Château de Bousval om via Lasne 
en Genappe Villers-la-Ville te bereiken. Na deze 
abdij, die in de 12e eeuw werd gesticht, gaat u door 
het centrum van Waals-Brabant terug omhoog 
naar het meer van Genval. Een dag in het teken van 
erfgoed en wijn.

   
START: een lus die begint in uw hotel in Waterloo en 

eindigt in uw hotel in Genval. Volg de GPX track met behulp 
van uw app. 

Route-informatie, bezienswaardigheden en circuit:   

https://www.cirkwi.com/nl/circuit/290285

Het GPX-circuit downloaden als u een 
andere toepassing gebruikt.

De tour is ook beschikbaar op de Komoot app (zonder de 
points of interest).

De op dit blad aangeboden kaart is indicatief, de precieze 
markeringen zijn te vinden op de toepassingskaarten 
hierboven.

64,6 km

5u00 + bezoeken

Gemiddeld 

VTC 

ETAPPE 2  WATERLOO > GENVAL
ABDIJEN, KASTELEN EN GODDELIJKE DRANKEN

voorwerpen, glasramen, beeldhouwwerken... De 
zeer originele scenografie neemt ons mee op een 
verbazingwekkende reis. Films, geluid en visuele 
e«ecten verlevendigen deze interactieve reis. Om 
de ontdekking van het museum te vervolledigen, 
biedt de Stichting Folon een brede waaier van 
educatieve activiteiten aan. 

Na uw bezoek kunt u genieten van de 227 
hectare van het Domaine régional Solvay om 
te wandelen door de gevarieerde landschappen 
omzoomd door vijvers en bewoond door 
opmerkelijke flora en fauna.

6 Drève de la Ramée
1310 La Hulpe
www.fondationfolon.be

2   Regionaal Domein Solvay    
 Château de la Hulpe 

Het Domaine régional Solvay in Terhulpen is 
een echte parel in de kroon van Waals-Brabant. 
Waar u ook heengaat, u zult betoverd worden 
door het groene en betoverende landschap 
dat u omringt. Het Château de La Hulpe ligt 
op de top van de heuvel en laat zijn beste 
eigenschappen zien. De Franse tuin is een 
geweldige plek voor souvenirfoto’s en het 
uitzicht is als een ansichtkaart... Het kasteel 
kan niet worden bezocht. Niet ver daarvandaan, 
discreet maar aanwezig, regeert Folon door de 
poëzie van zijn kunst. Als in een open boek zal 
de Folon Foundation de vele facetten van deze 
Belgische kunstenaar onthullen. Verborgen in 
de vier hoeken van het park, ziet u enkele van 
zijn sculpturen, bewakers van het park. U ziet 
het, of u nu op zoek bent naar een moment 
van ontspanning of ontsnappen, het Domaine 
régional Solvay neemt u mee op een tijdloze reis.

Brusselsesteenweg 111
1310 La Hulpe
www.chateaudelahulpe.be

3   Aywiers Abdij  

De abdij van Aywiers werd in 1215 gesticht door 
cisterciënzer nonnen uit Luik (de Awirs). Dankzij 
schenkingen van de heren van Brussel groeide 
het uit tot 2000 hectare. Talrijke boerderijen, 
schuren, molens en kolenmijnen maakten deel 
uit van het erfgoed. De heilige Lutgarde leefde 40 
jaar in de abdij van Aywiers. Als beschermheilige 
van Vlaanderen zou zij vele wonderen hebben 
verricht. Tijdens de Franse Revolutie werd de 
abdij verkocht en de nieuwe eigenaar vernietigde 
een deel ervan om de materialen te verkopen. 
Dit deed niets af aan de mysterieuze charme 
van de plek.

Vandaag ligt de tuin, omringd door de oude 
muren, in het centrum van de Oude Abdij. In 
het park in Engelse stijl, dat in de vorige eeuw is 
aangelegd, staan prachtige eeuwenoude bomen: 
een weelderige Rosacea-eik, prachtige linden, 
beuken, veldesdoorns, enz.

Al meer dan 25 jaar is de organisatie van de 
Jardins d’Aywiers bezig met de restauratie van 
de tuin. De aromatische en geneeskrachtige 
plantentuin van de abdij is opnieuw aangelegd 
en honderden bomen, struiken en zeldzame 
planten zijn geplant om de tuin in zijn oude 
glorie te herstellen.

Waarschuwing: niet bezoekbaar 
Rue de l’Abbaye 16
1380 Couture-Saint-Germain
http://www.aywiers.be/
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ETAPPE 2  WATERLOO > GENVAL  ABDIJEN, KASTELEN EN GODDELIJKE DRANKEN

4   Microbrasserie des Hostieux     
Moines de l’Abbaye de Villers en Brabant  

De microbrouwerij van de Hostieux Moines van 
de abdij van Villers en Brabant is gevestigd in 
de voormalige wasserij van de abdij, ten zuiden 
van de molen. In de grote vaten worden de drie 
bieren van de Hostieux Moines gebrouwen, 
namelijk de Lumineuse, de Ténébreuse en het 
kerstbier, de Dom Placide. Het hele jaar door 
worden activiteiten en bezoeken gepland.

Georges Speeckaertlaan 50
1495 Villers-la-Ville
https://villers.be/nl

5   Abdij van Villers-la-Ville   

De abdij van Villers, gesticht in 1146, is een van 
de meest prestigieuze getuigenissen van het 
leven van de monniken van de Cisterciënzerorde. 
De ruïnes weerspiegelen verschillende 
bouwstijlen. De abdij wordt beschouwd als 
een van de mooiste architectonische plaatsen 
van Europa.

Rue de l’Abbaye 55
1495 Villers-la-Ville
http://villers.be/en

6   Villers-la-Vigne  

Villers-la-Vigne is de wijngaard van de abdij 
van Villers-la-Ville. Het werd in de jaren 1990 
gerestaureerd en bestaat uit een vlakte en 
vier terrassen op het zuiden, genesteld in het 
midden van een ommuurd gebied, omringd 
door stenen muren van enkele honderden 
jaren oud. De wijngaard telt 15 aangeplante 
are. Met meer dan 200 leden onderhoudt 
de Broederschap van de Abdij van Villers de 
wijngaard in teamverband en blaast zo de oude 
Abdij-wijngaard nieuw leven in.  

Rue de l’Abbaye 55,  1495 Villers-la-Ville
http://www.villers-la-vigne.be/

7   Château de Bousval wijngaard  

Ontdek de prachtige geschiedenis van de 
wijngaard van Château de Bousval. Een lokale 
producent die u een grote verscheidenheid 
aan producten aanbiedt. Het verhaal is dat 
van een natuurliefhebber die een verlaten 
terrein bezat waar hij besloot een wijngaard 
aan te leggen om het nieuw leven in te blazen. 
Drie druivensoorten delen deze heuvelachtige 
gebieden: Pinot Noir, Pinot Gris en Chardonnay. 
Hier geen geërfde wijn, maar een wijn in 
wording, het resultaat van de ontmoeting 
van de jonge wijnstok met de Belgische zon, 
de fauna, de gevarieerde flora en de micro-
organismen van de bodem van Bousval.

Rue du Château . 1470 Genappe
https://chateaudebousval.be/

8   Het kasteel van de prinsen van Merode 
Het kasteel van Rixensart, erfgenaam van een 
vesting uit de 13e eeuw, heeft zijn indeling 
bewaard in. Het gebouw is een vierhoekige 
structuur met een castrale kapel, die nu een 
parochiekerk is. De vier vleugels van het 
vierhoekige gebouw, gebouwd tussen 1631 en 
1662, worden onderbroken door achthoekige 

Chaussée de Tervuren 198 
1410 Waterloo

T +32 (0)2 352 18 15 
mgh@martinshotels.com

Restaurant 

Fietsenstalling

Auto parkeerplaats

Lunchpakket

Fietshok

Fietsverhuur

Elektrisch opladen

Eerstehulpkits voor 
fietsers en fietsen

torentjes en een torenportaal. Maar het 
opmerkelijkste kenmerk is ongetwijfeld de 
zuilengalerij, die bestaat uit verlaagde arcaden 
op Toscaanse zuilen in witte steen. Het kasteel is 
sinds 1715 eigendom van de familie de Mérode 
en staat op de monumentenlijst van het Waals 
Instituut voor Patrimonium. In 2010 werd het 
dak van het kasteel gesubsidieerd. Monument op 
de monumentenlijst (15-05-1964) Uitzonderlijk 
erfgoed van Wallonië. Waarschuwing: niet 
toegankelijk voor het publiek!

Drève du Calvaire 1330 - 1330 Rixensart

9   Meer van  Genval  

Het meer van Genval, gelegen in een 
betoverende omgeving die met de seizoenen 
verandert, strekt zich zo ver het oog reikt uit. 
Met zijn romantische kant, nodigt het u uit om 
te genieten van een moment van ontspanning 
in het hart van Waals-Brabant. Wandelen, 
vissen, zeilen, waterfietsen... een breed scala 
aan activiteiten in of rond het water zijn 
beschikbaar om het plezier van jong en oud 
te variëren!

Meer info: 
Toerisme Waals-Brabant
https://www.destinationbw.be/

© HIKEUP.BE
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Avenue du Lac 87 . 1332 Genval
T +32 (0)2 655 71 11 

cdl@martinshotels.com

Avenue Hoover 8 . 1332 Genval
+32 (0)2 655 63 11

mdl@martinshotels.com

Restaurant

Spa - Thermen

Fietsenstalling

Auto parkeerplaats

Lunchpakket

Fietshok

Fietsverhuur

Elektrisch opladen

Eerstehulpkits voor 
fietsers en fietsen



TE ONTDEKKEN

1   Microbrouwerij  Tête Chargée   
 in Limelette

De microbrouwerij Tête Chargée ligt in Limelette 
en biedt zuivere moutbieren van hoge gisting die 
afkomstig zijn van biologische landbouw. 

De productie beantwoordt aan het Handvest 
van het Waalse Bier: brouwen en bottelen door 
de ambachtsman, een regionale en Belgische 
identiteit.

Rue du Moulin à Eau 17
1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve
http://tetechargee.be/

U reist opnieuw door Waals-Brabant in de richting 
van Ottignies en Court St-Etienne. Vervolgens bereikt 
u de stad Walhain, bekend als het geografische 
centrum van België en om zijn feodale kasteel. 
Vervolgens gaat u via landwegen omhoog naar de 
studentenstad Louvain-la-Neuve. De jongste stad 
van België (gebouwd in de jaren 1970) staat bekend 
om haar bijzondere sfeer, stedelijke architectuur en 
het belang dat aan groen wordt gehecht. Louvain-
la-Neuve is een autovrije en dynamische stad.

   
START: een lus die vertrekt vanuit uw hotel in Genval naar 

uw hotel in Louvain-la-Neuve. Volg de GPX track met behulp 
van uw app. 
   

Route-informatie, bezienswaardigheden en circuit: 
https://www.cirkwi.com/nl/circuit/290290

Het GPX-circuit downloaden als u een 
andere toepassing gebruikt.

De tour is ook beschikbaar op de Komoot app (zonder de 
points of interest).

De op dit blad aangeboden kaart is indicatief, de precieze 
markeringen zijn te vinden op de toepassingskaarten 
hierboven.

41,2 km

3u30 + bezoeken

Gemakkelijk 

VTC 

ETAPPE 3  GENVAL  > LOUVAIN-LA- NEUVE
OUDE STENEN, VREEMDE STENEN EN NIEUWE STENEN

2   De vreemde spinnende steen    
 Court-Saint-Etienne

In Court-Saint-Etienne ziet u een zeer vreemde 
platte steen van ongeveer 4 ton aan de voet van 
een verzonken pad. Er zijn vreemde legenden aan 
toegeschreven, waarvan de meest voorkomende 
vertelt dat de steen elke avond, wanneer het 
middernacht wordt in de kerk van het Hof, een 
halve draai maakt om zichzelf.

Rue Saussale
1490Court-St.-Étienne

3   Boerderij Marette 

Het werd voor het eerst vermeld aan het einde 
van de 16e eeuw en is vooral bekend omdat het 
het toneel was van een episode op de dag van 
de Slag bij Waterloo. Het was op deze boerderij, 
die zijn naam ontleent aan de laatste eigenaar 
onder het Ancien Régime, dat maarschalk 
Grouchy, die van keizer Napoleon de opdracht 
had gekregen om het terugtrekkende Pruisische 
leger te achtervolgen, op de ochtend van 18 juni 
1815 zijn hoofdkwartier installeerde.

De maarschalk roept er zijn staf bijeen en 
maakt de balans op met de generaals Gérard en 
Vandamme. Het was nu 11.30 uur toen de eerste 
kanonschoten in de verte te horen waren; de 
Slag bij Waterloo was begonnen. Het is dan dat 
generaal Gérard voorstelt om de achtervolging 
op de Pruisen te staken en «met kanonnen te 
marcheren». Waarop Grouchy antwoordde: 
«Mijn plicht is de bevelen van de keizer uit te 
voeren». De discussie is gesloten.

Volgens de legende was Grouchy te laat op 
de vlakte van Waterloo omdat hij te lang was 
gestopt om aardbeien te eten uit de moestuin 
van de boerderij.

Het is een vierkantshoeve met een hoofdgebouw 
van twee verdiepingen op een hoge basis, 
daterend uit het midden van de 18e eeuw en 
met een schilddak. Het 17e eeuwse portaal is 
het oudste deel van het huidige gebouw. Deze 
veranda heeft een prachtig frame in blauwe 
steen met struikgewas. Waarschuwing: privé-
eigendom - niet toegankelijk voor het publiek.

Rue de Sauvenière  44
1457 Walhain
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ETAPPE 3  GENVAL  > LOUVAIN-LA- NEUVE   OUDE STENEN, VREEMDE STENEN EN NIEUWE STENEN

4   Het feodale kasteel van Walhain  

Aan de samenvloeiing van de Hain en de Ri 
des Radas, in een relatief goed bewaard 
topografisch kader, nestelen zich de ruïnes 
van het feodale kasteel. Dit was het centrum 
van een heerlijkheid die zich in de tweede helft 
van de 12e eeuw ontwikkelde met de familie 
Walhain. Na in verschillende handen te zijn 
overgegaan, kwam de heerlijkheid van 1430 
tot 1567 in handen van de machtige families 
«de Glimes» en «de Bergues». Dit was zijn 
glorietijd, want in 1532 vestigde Karel-Quint 
het land van Walhain als hoofdstad van een 
graafschap dat vele omliggende dorpen en de 
stad Wavre omvatte. Het was in die tijd dat 
werd het kasteel omgebouwd tot een lustslot. 
Het feodale kasteel is sinds 1955 geklasseerd 
als Historisch Monument en sinds 1980 als 
Site. De site is op verzoek toegankelijk bij het 
toeristenbureau van Walhain.

Rue du Vieux Château
1457 Walhain

5   Moulin du Tiège   

De toponiem komt van het Waalse woord 
«Tidje» dat een bergkam tussen twee valleien 
betekent. In onze gemeente verschenen al in 
de Middeleeuwen watermolens, maar pas in 
1615 verscheen de eerste windmolen in het 
landschap. De meeste zijn gebouwd in de loop 
van de 19e eeuw. De molen van Tiège werd in 
1834 gebouwd door de familie Thienpont, toen 
eigenaars van de boerderij van Matourée. Het 
was het onderwerp van een conflict tussen 
parochies en was getuige van twee dodelijke 
ongevallen. Aan zijn geschiedenis kwam een 
einde in 1946 toen de vleugels na 112 jaar 
activiteit niet langer draaiden. De molen van 
Tiège, een juweel van het Brabants industrieel 
erfgoed, blijft een van de zeldzame goed 
bewaarde exemplaren in onze streek, vooral 
omdat het grootste deel van het interne 
mechanisme nog bewaard is gebleven. De 
molen is een afgeknotte kegelvormige roterende 
bakstenen kapmolen met een dak dat doet 
denken aan een boekweithelm. De molen van 
Tiège werd in 1946 geklasseerd als Historisch 
Monument. Opgelet: privé-eigendom - niet 
toegankelijk voor het publiek.

Chemin du Tiège
1457 Walhain

6   Musée L  
Het is het eerste grootschalige universitaire 
museum in België! Tijdens uw bezoek verandert 
u in Indiana Jones en ontdekt u meer dan 1500 
kunstwerken uit allerlei beschavingen. Een 
mengelmoes die je niet onverschillig zal laten... 
Verzin maar wat. Dialoog. Een hele kunst. Dit is 
het «motto» van het L-museum. Neem de tijd 
om dit emblematische gebouw van de Belgische 
moderne architectuur te bewonderen: het is 
een subliem kunstwerk op zich!

Place des Sciences 3
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
https://www.museel.be/nl

 Rue de l’Hocaille, 1-3 
1348 Louvain-la-Neuve  
T +32 (0)10 77 20 20 
lln@martinshotels.com

Avenue du Lac 87 . 1332 Genval
T +32 (0)2 655 71 11 

cdl@martinshotels.com

7   Hergé Museum 

Tijdens een bezoek aan het Hergé Museum in 
Louvain-la-Neuve komt u meer te weten over het 
leven en werk van Hergé, de vader van Kuifje en 
Sneeuwwitje. Meer dan 80 originele tekeningen, 
800 foto’s, documenten en diverse voorwerpen 
zijn samengebracht in deze magische, heldere 
en gedurfde plaats. De architect, Christian 
de Portzamparc, een dichter van volume en 
ruimte, heeft een ongewoon gebouw bedacht 
en ontworpen voor een erfgoed dat al even 
ongewoon is. Verrassing gegarandeerd met de 
multi-getalenteerde ontwerper! Als graficus, 
publicist, karikaturist, scenarist en schilder in 
zijn vrije tijd, was Hergé dat allemaal en nog veel 
meer. Ontdek de fabelachtige carrière van een 
van de grootste kunstenaars van de twintigste 
eeuw.

Rue du Labrador 26
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
https://www.museeherge.com/

Meer info:  
Toerisme Waals-Brabant
https://www.destinationbw.be/

Avenue Hoover 8 . 1332 Genval
+32 (0)2 655 63 11

mdl@martinshotels.com
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TE ONTDEKKEN
1   Lauzelle Wood    

Het bos van Lauzelle en zijn natuurreservaat van 
20 hectare, een Natura 2000-gebied, vormen 
een essentieel onderdeel van het landschap en 
het natuurlijke erfgoed van de stad Ottignies-
Louvain-la-Neuve, in Waals-Brabant. Aan de 
rand van de rumoerige studentenstad is deze 
heuvelachtige en gevarieerde groene ruimte een 
echte oase van rust.

Boulevard de Lauzelle, 
1348 Louvain-la-Neuve

Leuven met Louvain-la-Neuve verbinden kan niet zonder een 
stukje geschiedenis tussen de grote Belgische universiteitssteden. 
De universiteit van Leuven werd in 1425 in Vlaams-Brabant 
gesticht. Het is een van de oudste universiteiten ter wereld. In 
de loop van de 20e eeuw zag de Katholieke Universiteit Leuven 
haar studentenpopulatie geleidelijk opgesplitst tussen Vlamingen 
en Franstaligen. Aan het eind van de jaren zestig werd de 
aanwezigheid van Franstalige studenten en professoren steeds 
meer aangevochten door hun Nederlandstalige landgenoten. In 
1968 werd er met straatstenen gegooid en werd er gedemonstreerd 
met kreten als «Walen Buiten». De situatie was van dien aard dat de 
toenmalige regering viel. Deze gemeenschapsruzie, in combinatie 
met de sterke toename van de studentenpopulatie, dwong alle 
Franstalige faculteiten van de UCL naar Wallonië te verhuizen. De 
gemeente Ottignies was gastheer van het project op het plateau 
van Lauzelle. De eerste steen van de nieuwe stad werd gelegd op 
2 februari 1971. 
U verlaat Louvain-la-Neuve in Waals-Brabant om Wavre en zijn 
avonturenpark te bereiken. Daarna reist u door Vlaams-Brabant om 
de architecturale pareltjes te ontdekken. Via de bossen van Heverlee 
en de prachtige Abdij van Parc komt u aan in de historische stad 
Leuven!

   
START: een lus die begint in uw hotel in Louvain-la-Neuve 

en eindigt in uw hotel in Leuven. Volg de GPX track met behulp 
van uw app.  
Route-informatie, bezienswaardigheden en circuit:  

https://www.cirkwi.com/nl/circuit/290310
Het GPX-circuit downloaden als u een andere 
toepassing gebruikt.
De tour is ook beschikbaar op de Komoot app 
(zonder de points of interest).
De op dit blad aangeboden kaart is indicatief, 

de precieze markeringen zijn te vinden op de toepassingskaarten 
hierboven.

55,4 km

4u30 + bezoeken

Gemakkelijk 

VTC 

ETAPPE 4  LOUVAIN-LA-NEUVE > LEUVEN
VAN DE ENE UNIVERSITEIT NAAR DE ANDERE, VAN DE ENE EEUW NAAR DE ANDERE

2   Avonturenpark Waver   

In het hart van de natuur biedt het Avonturenpark 
van Waver 24 boomklimparcours en 240 spelen 
in de bomen, geschikt voor alle niveaus. Een 
speeltuin is toegankelijk vanaf 4 jaar. Maak 
de grote bungee jump of ga vol gas op de 45 
tokkelbanen met een totale lengte van 2,5 km! 
Ontdek de 320 meter lange tokkelbaan met 
bochten. Een unieke ervaring in de Benelux! 
Een reusachtige katapult stuwt je ook 17 meter 
hoog. Alle boomspellen zijn volledig beveiligd 
met een doorlopende reddingslijn. Sinds 2020 
wacht er een interactief lasergame op u om 
de vesting van Beumont te veroveren. En om 
te ontspannen staan er 3 terrassen en een 
receptie met cafetaria tot uw beschikking. Stel 
uw avontuurlijke ziel op de proef en klim in de 
bomen van Aventure Parc!

152 Rue Sainte Anne
1300 Wavre
http://www.aventureparc.be

3   Brouwerij De Kroon  

Proeverij van bieren die rechtstreeks van 
de brouwerij aan de pomp komen. U zult de 
gelegenheid hebben om uw bier met lekker eten 
te begeleiden..

Beekstraat - 3040 Huldenberg
https://www.brouwerijdekroon.be/

4   Leefdaal Castle  
Kasteel Leefdael, ook bekend als Kasteel 
Liedekerke, is een renaissancekasteel met 
middeleeuwse overblijfselen.

Boskee . 3061 Leefdaal

5   Kasteel Arenberg  
In de veertiende eeuw werd hier een eerste 
kasteel gebouwd door de hertogen van 
Arenberg. De familie de Croy kreeg het landgoed 
in 1446. Vanaf het begin van de zestiende eeuw 
werd het huidige kasteel in renaissancestijl 
gebouwd. In de negentiende eeuw werd het 
grotendeels omgevormd in neogotische stijl. 
In 1916 schonk de hertog van Arenberg het 
landgoed aan de universiteit. Vandaag wordt het 
kasteel bewoond door de Faculteit Toegepaste 
Wetenschappen van de KU Leuven en vormt het 
het hart van een groene campus voor de groep 
Wetenschap&Technologie.

Kardinaal Mercierlaan 94
3001 Leuven
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ETAPPE 4  LOUVAIN-LA-NEUVE > LEUVEN  VAN DE ENE UNIVERSITEIT NAAR DE ANDERE, VAN DE ENE EEUW NAAR DE ANDERE

6   Abdij park    

De Abdij van Parc is een uitzonderlijk goed 
bewaarde historische site uit de 12e eeuw. 
Het is gelegen aan de rand van Leuven en is 
omgeven door groen.

Abdij van Park
3001 Leuven

7   Groot Begijnhof    

Het begijnhof dateert uit de 13e eeuw. Op het 
hoogtepunt in de 17e eeuw woonden hier zo’n 
360 begijnen.

Het Groot Begijnhof werd in 1998 uitgeroepen 
tot Unesco-werelderfgoed en wordt omringd 
door een reeks steegjes, pleinen, tuinen en 
parken met tientallen traditionele zandstenen 
huizen en kloosters.

Groot Begijnhof
3000 Leuven

8   Plantentuin Leuven   

De botanische tuin van Leuven is de oudste van 
België. De universiteit van Leuven creëerde het 
in 1738 voor haar medische studenten.

Kapucijnenvoer 30
3000 Leuven

Meer info: 
Toerisme Waals-Brabant
https://www.destinationbw.be/

Toerisme Vlaanderen-Brabant
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/

 Rue de l’Hocaille, 1-3 
1348 Louvain-la-Neuve  
T +32 (0)10 77 20 20  
lln@martinshotels.com

Onze-Lieve-Vrouwstraat 18
3000 Leuven

T +32 (0)16 21 31 41  
kh@martinshotels.com
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TE ONTDEKKEN
1   Het kleine begijnhof  

De eerste vermelding van het Klein Begijnhof 
dateert van 1272. De wijk bestond uit een straat 
en twee doodlopende steegjes waar de vrouwen 
woonden die in de nabijgelegen St. Gertrude’s 
Abbey dienden. In 2000 werd het Begijnhofje 
grondig gerestaureerd en verkocht aan 
particulieren. Van het begijnhof resteren nog 
een dertigtal huizen in traditionele Vlaamse stijl.

Klein Begijnhof, 3000 Leuven

Tijdens deze etappe zult u voornamelijk langs de Dijle rijden. 
In het land van de Dijle lieten de brouwers zelfs een kanaal 
graven om de vaten bier van Leuven naar andere steden 
te vervoeren. Maar waar komt de Dyle vandaan? De Dijle 
ontspringt in Houtain-le-val in Waals-Brabant. Zij stroomt 
door de gemeenten Court-Saint-Étienne, Ottignies-Louvain-
la-Neuve en Wavre. In Vlaams-Brabant gaat de Dijle over in 
de Dijle en stroomt door Rhode-Sainte-Agathe, Sint-Joris-
Weert, Korbeek-Dijle en Heverlee alvorens Leuven te bereiken. 
In Leuven loopt de Dijle ook door het grote begijnhof. Zij zal 
dan haar weg vervolgen tot in Mechelen, alvorens de Rupel 
te vormen door haar wateren met de Nèthe te vermengen. 
Een dag waarop je bier kunt proeven, door provinciale parken 
kunt wandelen en een dierentuin kunt bezoeken. Bij aankomst 
in Mechelen passeert u Kazern Dossin voor een belangrijk 
gedenkteken alvorens het hotel te bereiken, dat beroemd is 
omdat het in een voormalige kerk is ondergebracht. 
 

START: een lus die vertrekt in uw hotel in Leuven en 
eindigt in uw hotel in Mechelen. Volg de GPX track met behulp 
van uw app.    

Route-informatie, bezienswaardigheden en circuit: 

https://www.cirkwi.com/nl/circuit/290513

Het GPX-circuit downloaden als u een andere 
toepassing gebruikt.
De tour is ook beschikbaar op de Komoot app 
(zonder de points of interest).

De op dit blad aangeboden kaart is indicatief, de precieze markeringen 
zijn te vinden op de toepassingskaarten hierboven.

46,7 km

3u00 + bezoeken

Zeer gemakkelijk 

VTC 

ETAPPE 5  LEUVEN > MECHELEN
IN HET LAND VAN DE DIJLE

2   Provinciaal Domein Kessel-Lo 

Dit groene recreatiepark, gelegen in de buurt 
van Leuven, is perfect voor gezinnen met jonge 
kinderen.

Kinderen kunnen genieten van de speeltuinen, 
de boten, de waterfietsen, het parcours, de 
midgetgolfbaan en de rolschaatsbaan.

Het ondiepe, verwarmde buitenbad is ideaal voor 
jonge kinderen.

Sporters kunnen tennissen, vissen, voetballen, 
volleyballen en basketballen.

In het bijenhuis kunnen bezoekers de activiteiten 
van de bijen achter glas observeren en een kleine 
tentoonstelling vertelt u alles over honing en 
bijenwas (alleen op afspraak).

In het Ecocentrum kunt u alles te weten komen 
over «water», zoals waterverontreiniging, 
waterzuivering, waterwinning, waterfauna en 
-flora en rationeel gebruik van water (alleen op 
afspraak).

Beemdenstraat z/n
3010 Kessel-Lo
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/vrije-tijd-
en-toerisme/provinciedomein-kessel-lo

3   Molen Rotselaarl     

Deze gerestaureerde oude watermolen maakte 
tot 1573 deel uit van de heerlijkheid Rotselaar. 
Het ligt aan de Dijle en is nu de thuisbasis 
van een project voor duurzame ontwikkeling. 
Bezoeken alleen op afspraak.

Molenstraat 2
3110 Rotselaar
https://www.molenvanrotselaar.be/

4   Brouwerij Haacht    

Brouwerij Haacht is al vier generaties lang een 
100% Belgische familiebrouwerij en is trots op 
haar traditie en knowhow. Een rijke geschiedenis 
die naar voren komt tijdens een bezoek aan de 
gebouwen en overblijfselen uit het begin van de 
vorige eeuw. Maar laat u niet misleiden: achter 
de historische gevels van de brouwerij zijn het 
brouwproces, het bottelen en de hergisting in 
warme kamers uitgerust met de modernste 
technologie.

Provinciesteenweg 28
3190 Boortmeerbeek
https://haacht.com/en-be
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ETAPPE 5  LEUVEN > MECHELEN  IN HET LAND VAN DE DIJLE

5   Dierentuin Planckendael     

Planckendael is veel meer dan alleen een 
wildpark. Op het 40 hectare grote landgoed 
kunt u exotische dieren bewonderen, op 
expeditie gaan over hangbruggen of wandelen 
onder de boomtoppen.

Leuvensesteenweg 582 
2812 Mechelen
https://www.zooplanckendael.be/nl/

6   Provinciaal domein van Nekker   

Op het sport- en recreatiedomein De 
Nekker kunt u verschillende binnen- en 
buitensporten beoefenen. In de zomer kunt 
u een duik nemen in de zwemvijver of op 
het zandstrand liggen en genieten van de 
zon. Een overdekte speeltuin is beschikbaar 
voor kinderen in alle weersomstandigheden. 
Kortom, het domein biedt een veelheid aan 
ontspanningsmogelijkheden voor het hele 
gezin.

Nekkerspoel-Borcht 19
2800 Mechelen
http://www.denekker.be

7   Kazerne Dossin  
Het nieuwe Kazerne Dossin Museum vertelt 
de Belgische kant van het Holocaustverhaal. 
Verhalen, getuigenissen en foto’s nemen u 
mee door de jaren 1940 en beschrijven de 
discriminatie en de daaropvolgende deportatie 
van Joden en zigeuners

Goswin de Stassartstraat 153 
2800 Mechelen
https://www.kazernedossin.eu

8   Brouwerij Het Anker    
Wist u dat Het Anker al meer dan 100 
jaar bestaat? Bier bestaat uit drie 
hoofdbestanddelen? Kun je bier maken van 
whisky? Ontdek dit en nog veel meer tijdens 
een bezoek aan Het Anker en/of Stokerij De 
Molenberg.

Indien u zowel Brouwerij Het Anker als Stokerij 
De Molenberg wenst te bezoeken, dient u er 
rekening mee te houden dat er minstens 2 uur 
tussen beide starttijden moet zitten.

Guido Gezellelaan 49 
2800 Mechelen
https://www.hetanker.be

Onze-Lieve-Vrouwstraat 18
3000 Leuven

T +32 (0)16 21 31 41  
kh@martinshotels.com

Karmelietenstraat 4
2800 Mechelen

T  +32 (0)15 46 46 46
mph@martinshotels.com
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Meer info:
Toerisme Vlaanderen-Brabant
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/

Bezoek Mechelen 
https://visit.mechelen.be/
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TE ONTDEKKEN

1   Abdij van Grimbergen     

De abdij van Grimbergen is een abdij in het 
centrum van Grimbergen, gesticht in 1128 
door de heer Gauthier Berthout. Grimbergen 
bier is niet gebrouwen op deze locatie voor 
meer dan twee eeuwen, maar het is zeker een 
bezoek waard. Voor bierliefhebbers, het Abbey 
Biermuseum wachtend op jou.

Kerkplein
1850 Grimbergen

Vanuit Mechelen doorkruist u Vlaams-Brabant naar 
de Botanische Tuinen van Meise en het Kasteel 
van Bouchout aan de poorten van Brussel. U komt 
in de hoofdstad aan vanuit het noorden, langs 
het koninklijk domein en voorbij het Atomium. U 
passeert de historische Tour & Taxi-vestiging om via 
het kanaal het stadscentrum te bereiken. U bereikt 
het hotel via het historische Brussel, de Zavelwijk, 
het Koninklijk Paleis, het Jubelpark en de Europese 
wijk. Een rijk dagje uit naar en in de Hoofdstad van 
Europa.
   

START: een lus die vertrekt in uw hotel in Mechelen 
en eindigt in uw hotel in Brussel. Volg de GPX track met 
behulp van uw app.    
   

Route-informatie, bezienswaardigheden en circuit: 

https://www.cirkwi.com/nl/circuit/290528

Het GPX-circuit downloaden als u een 
andere toepassing gebruikt.

De tour is ook beschikbaar op de Komoot 
app (zonder de points of interest).

De op dit blad aangeboden kaart is indicatief, de precieze 
markeringen zijn te vinden op de toepassingskaarten 
hierboven.
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AANKOMST IN DE TUINEN VAN BRUSSEL

2   Het kasteel van Bouchout     

 en de botanische tuin van Meise

Het kasteel dateert uit de 12e eeuw en was ooit 
de residentie van Charlotte, prinses van België 
en keizerin van Mexico. U kunt het bewonderen, 
maar het is niet toegankelijk voor het publiek.

Kom en ontdek een van de grootste botanische 
tuinen van Europa! Dit historische landgoed van 
92 hectare groen heeft voor elke natuurliefhebber 
iets te bieden. 18.000 soorten wachten op u! 
Kom de mooie en interessante buitencollecties 
bewonderen: geneeskrachtige en aromatische 
planten, rododendrons, coniferen, esdoorns...

Nieuwelaan 38
1860 Meise
https://www.plantentuinmeise.be/nl

3   Atomium     

Het Atomium, symbool van Brussel en België en 
een unieke verwezenlijking in de geschiedenis 
van de architectuur, is nu de populairste 
attractie in de hoofdstad van Europa.

De negen bollen, gebouwd voor de eerste 
naoorlogse wereldtentoonstelling [Expo 58], 
stellen een elementair ijzerkristal voor dat 
165 miljard keer is vergroot en belichamen het 
geloof in wetenschap en vooruitgang.

Atomiumplein 1
1020 Laeken - Brussel
https://www.atomium.be/home/cover
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ETAPPE 6  MECHELEN > BRUSSEL  AANKOMST IN DE TUINEN VAN BRUSSEL

4   Grote Markt      

De Grote Markt, die op de werelderfgoedlijst 
van de UNESCO staat, werd in de 15e eeuw 
bebouwd, eerst met enkele gildehuizen en 
vervolgens met een stadhuis om het gezag van 
dit handelscentrum te vestigen.

5   BELvue Museum   
Het museum, dat zich profileert als het museum 
van België en zijn geschiedenis, maar ook 
als «centrum van de democratie», is onlangs 
volledig heringericht. Democratie, welvaart, 
solidariteit, pluralisme, migratie, talen, Europa: 
het BELvue Museum biedt u de mogelijkheid om 
het land via deze thema’s te ontdekken.

Paleisplein 7
1000 Brussel
https://www.belvue.be/nl

6   Leopold Park       

Het Leopoldpark, gelegen in het hart van de 
Europese wijk, is een oase van groen, waarvan 
de grasperken tussen de middag worden 
overspoeld door studenten, werknemers van 
nabijgelegen instellingen of toeristen. Ook het 
Museum voor Natuurwetenschappen met zijn 
parade van iguanodons en zijn galerij gewijd aan 
biodiversiteit, evenals het nieuwe Museum voor 
Europese Geschiedenis en wetenschappelijke 
instellingen zijn hier gevestigd.

Maelbeeklaan
1000 Brussel

Karel de Grotelaan 80 
B-1000 Brussel
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7   Jubelpark en Autoworld    

Het museum is gevestigd in een prestigieus 
gebouw in het Jubelpark, dat in 1880 werd 
gebouwd om de 50e verjaardag van de 
oprichting van het Koninkrijk België te vieren.

Autoworld bestaat uit meer dan 300 
voertuigen, touringcars en motorfietsen van 
verschillende oorsprong die de geschiedenis 
van de automobiel schetsen en de spectaculaire 
ontwikkeling van voertuigen in meer dan een 
eeuw illustreren.

Jubelpark
1000 Brussel
https://www.autoworld.be/onthaal

More info: 
Toerisme Vlaams-Brabant
https://www.toerismevlaamsbrabant.be

Visit Brussels
https://visit.brussels/nl
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TE ONTDEKKEN
1   Terkamerenbos    

Het Terkamerenbos ligt aan het eind van de 
Louizalaan. Dit park in Engelse stijl met zijn 
bosachtige opzet dankt zijn naam aan de 
nabijgelegen Abbaye de la Cambre. Het is een 
uniek juweel van het Brusselse erfgoed, dat 
niets te benijden heeft van het emblematische 
«Central Park» van New York. Mensen komen 
hier het hele jaar door om te wandelen, joggen, 
fietsen en rolschaatsen. In het weekend zijn 
verschillende wegen afgesloten voor auto’s om 
plaats te maken voor alternatieve mobiliteit. 
Het Terkamerenbos is een uitloper van het 
Zoniënwoud. Het heeft een oppervlakte van 123 
hectare. In 2004 werd het bos door Natura 2000 
uitgeroepen tot speciale beschermingszone. 
Meer dan 80 bomen zijn opgenomen in de 
inventaris van opmerkelijke bomen in het 

U brengt een deel van de dag door in de bossen: het Bois de 
la Cambre en het Forêt de Soignes. Een echte groene long 
voor de hoofdstad. U doorkruist ook het Pajottenland in 
Vlaams-Brabant, ten zuidwesten van Brussel. Pajotteland 
is het land van hop en bier, vooral lambiek en geuze. Het 
is een zeer vruchtbaar en heuvelachtig landbouwgebied 
tussen de rivieren de Zenne en de Dender en de vallei van 
de Zenne. Het maakt deel uit van de groene gordel van 
Brussel. 
U verlaat Brussel via het Terkamerenbos en het 
Zoniënwoud. Na het doorkruisen van het bos, komt 
u aan de voet van de Leeuw van Waterloo. U passeert 
het provinciaal domein van Huizingen en het prachtige 
kasteel van Beersel alvorens via Halle langs het kanaal 
het hotel te bereiken. Een dagje hop proeven in het 
vooruitzicht!   
  

START: een lus die vertrekt in uw hotel in 
Mechelen en eindigt in uw hotel in Brussel. Volg de 
GPX track met behulp van uw app.        

Route-informatie, bezienswaardigheden en circuit: 

https://www.cirkwi.com/nl/circuit/290536

Het GPX-circuit downloaden als u een 
andere toepassing gebruikt.
De tour is ook beschikbaar op de Komoot 
app (zonder de points of interest).

De op dit blad aangeboden kaart is indicatief, de precieze 
markeringen zijn te vinden op de toepassingskaarten 
hierboven.

68,3 km

5u30 + bezoeken
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BIEREN, BOSSEN EN TRADITIES

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien leven 
in het Terkamerenbos 16 soorten vleermuizen. 
Van tijd tot tijd komen er reeën uit het Forêt de 
Soignes om door het gebied te zwerven.

Panorama-laan
1000 Brussel
https://visit.brussels/nl/place/Ter-
Kamerenbos

2   Zoniënwoud  
Het Zoniënwoud is een uitzonderlijke groene 
ruimte, die op 7 juli 2017 werd opgenomen op de 
werelderfgoedlijst van de Unesco, als onderdeel 
van een reeks van 78 opmerkelijke beukenbossen 
gelegen in 12 Europese landen. Hoewel het 
een bijzonder rijke geschiedenis heeft gekend, 
als gevolg van demografische veranderingen 
en landgebruik, is het oorspronkelijke reliëf 
opmerkelijk bewaard gebleven. Zo is onder het 
donkere bladerdak van dit kathedraalbeukenbos 
het gebied waar ooit rendieren en mammoeten 
liepen, uitzonderlijk aanwezig.   

https://www.zonienwoud.be

3   Bois des Bruyères    

In het verleden werd op dit voormalige deel van 
het Zoniënwoud houtskool geproduceerd. Maak 
vandaag van de gelegenheid gebruik om rond 
het meer te wandelen (3 km) en bewonder de 
weelderige natuur die het meer omringt.

Fosses des Moines pad
1410 Waterloo
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ETAPPE 7  BRUSSEL > TUBEKE  BIEREN, BOSSEN EN TRADITIES

4   Provinciaal domein Huizingen    

Het provinciaal domein strekt zich uit rond 
het kasteel van Huizingen. Hier kunt u een 
duik nemen in het verwarmde buitenzwembad 
of genieten van een partijtje minigolf. De 
verschillende sportfaciliteiten in het park 
trekken liefhebbers van voetbal, tennis, vissen, 
kanoën en atletiek aan. Wil je liever gaan 
wandelen? Talrijke paden en thematische routes 
leiden u door het hele landgoed. Kinderen 
kunnen zich uitleven in het dierenpark, de 
speeltuinen of de minicars.

En niet te vergeten het arboretum van loof- en 
naaldbomen, dat in het voorjaar een tapijt van 
narcissen, azalea’s en hyacinten onthult. De 
oosters geïnspireerde rotstuin met meer dan 
1200 plantensoorten biedt een ongeëvenaard 
kleurenpalet.

Henri Torleylaan 100, 1654 Huizingen
 www.vlaamsbrabant.be/huizingen

5   Oud Beersel
Brouwerij Oud Beersel, opgericht in 1882, is een 
van de laatste authentieke lambiekbrouwerijen 
in België. Het staat bekend om zijn ambachtelijke 
lambiek gebrouwen volgens oude traditionele 
methoden.   

De lambiek rijpt tot drie jaar in houten vaten, 
waarna hij wordt versneden en verwerkt tot 
Oude Gueuze. Door het vergisten van zoet 
smakende krieken in de lambiek en na een 

tweede gisting in de fles ontstaat de Oude 
Kriek. Dit unieke brouwproces met spontane 
gisting is mogelijk in België, namelijk in de 
streken van het Pajottenland, de Zennevallei en 
Brussel, door de aanwezigheid van specifieke 
microflora.

Oud Beersel . Laarheidestraat 230
1650 Beersel

6   Brouwerij Drie Fonteinen    
Brouwerij Drie Fonteinen, is een brouwerij 
gevestigd in Beersel in de provincie Vlaams-
Brabant in België. Het produceert voornamelijk 
lambiekbieren, typisch voor de Zennevallei. 
In 1883 werd door Jacobus Vanderlinden 
een herberg gebouwd als bijgebouw van een 
gueuzerie in Beersel. In die tijd telde het dorp 
ongeveer tien van hen. De naam van de drie 
fonteinen komt waarschijnlijk van de drie 
porseleinen bierpompen die lambik, faro en kriek 
serveerden. Het bedrijf werd later overgenomen 
door de zoon van Jacobus Vanderlinden, Jan-
Baptist Vanderlinden, bekend als Tisjeke Potter. 
Toen hij in 1953 burgemeester van Beersel 
werd, besloot hij het café te verkopen. Auteur: 
Wikipedia

Molenstraat 47 . 1651 Lot (Beersel)
https://3fonteinen.be

Karel de Grotelaan 80 
B-1000 Brussel

T +32 (0)2 230 85 55 
mbeu@martinshotels.com

martinshotels.com

7   Kasteel van Beersel 
Het kasteel van Beersel, omringd door een 
slotgracht, is een van de laatste goed bewaarde 
voorbeelden van middeleeuwse militaire 
architectuur in ons land. 

Het werd rond 1420 gebouwd als voorpost voor 
de verdediging van Brussel. 

De vestingwerken van het kasteel zijn klassiek: 
een diepe gracht, een ophaalbrug, gekanteelde 
wallen en schietgaten. 

Het kasteel komt voor in het Bob en Bobette 
album ‘De Schat van Beersel’.

Lotsestraat z/n . 1650 Beersel
http://www.visitbeersel.be/kasteel-van-
beersel

8   Brouwerij Boon   

Het begin van wat nu Brouwerij Boon is, gaat 
terug tot 1680. De brouwerij kreeg telkens 
de naam van de nieuwe eigenaar en in 1977 
verkocht René De Vits de brouwerij als gueuzerie 
aan Frank Boon. 

De brouwerij is een van de weinige die de «cloudy 
wort»-methode gebruikt, de oudste traditionele 
brouwmethode voor lambiek. Brouwerij Boon 
levert lambiek aan cafés en produceert een 
klassieke Oude Geuze en Oude Kriek, alsook een 
sterk smakende Boon Kriek.

Fonteinstraat 65, 1502 Lembeek (Halle)
www.boon.be

Meer info: 
Tourism Vlaamse-Brabant
https://www.toerismevlaamsbrabant.be

Bezoek Brussel
https://visit.brussels/nl
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