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Leuven is de fietsstad bij uitstek: compact, knus en alle
bezienswaardigheden liggen op fietsafstand van elkaar.
Dat maakt de fiets ideaal om de stad te verkennen en
de sfeer op te snuiven. Maar zeker ook om de wijdere
regio te verkennen want voorbij de stadsmuren wacht je
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Check ook even de website voor
de meest actuele informatie.

KILOMETER

TIP
Gevaarlijke
oversteekplaats

Alle fietsknooppunten in je zak?
Download de fietsapp!
Fietsknoop: fietsapp.

Fietsverhuur
Recreatiedomein
Check ook even de website voor de meest actuele informatie.
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Leuven is de fietsstad bij uitstek: compact, knus en alle
bezienswaardigheden liggen op fietsafstand van elkaar.
Dat maakt de fiets ideaal om de stad te verkennen en
de sfeer op te snuiven. Maar zeker ook om de wijdere
regio te verkennen want voorbij de stadsmuren wacht
je een bijzonder groene en landelijke streek waar
zoveel te ontdekken valt.
De fietslussen in dit boekje gaan elk een andere
richting uit en brengen je naar de mooiste hoeken.
Kies je voor een rit naar het magnifieke Kasteel van
Horst of trap je gracieus door een groene vallei
naar het Warandepark en het Afrikamuseum in
Tervuren? En waarom niet naar Werchter, de thuis
van het grootste muziekfestival van het land en
het belevingscentrum Rock Werchter X? Liever
helemaal verdwijnen in het groen? Dan duik je
het Heverleebos en Meerdaalwoud in.
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Volg de nummers
De vier fietslussen liggen op het Fietsnetwerk
Vlaams-Brabant. Het principe is eenvoudig: waar
fietswegen elkaar kruisen ontstaat een knooppunt met
een nummer. De groen-witte bordjes onderweg wijzen je
de weg naar die knooppunten. Je hoeft dus gewoon naar
het vertrekpunt van je route te gaan en de nummers te
volgen die je op de kaart vindt.
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Check ook even de website voor
de meest actuele informatie.
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TIP
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oversteekplaats

Alle fietsknooppunten in je zak?
Download de Fietsknoop: fietsapp.

Fietsverhuur
Recreatiedomein
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LEUVEN - HAGELAND

Hageland
op de proef

Hoogtepunten van de route
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Provinciedomein Kessel-Lo A
Neem je tijd in dit superleuke uitleefpark
aan de rand van Leuven. Je kan languit
picknicken in het gras terwijl de kroost
klimt en klautert op de speeltuigen.
Dobber in een bootje op de vijver, plons
in het ploeterbad of ontdek de natuur van
het moerassige Lovenarenbroek.

KILOMETER

Ten oosten van Leuven kom je in het Hageland, een
glooiende en groene streek waar de wijnranken de zon
vangen op de zuiderhellingen. Je trapt helemaal tot
aan de poorten van de stoere waterburcht van Horst.
Onderweg proef je van de gewijde rust van de mooie
abdij van Vlierbeek, maar ook van lekkere bieren en de
echte Hagelandse wijn.

Bezoekerscentrum
van de Hagelandse wijn D
Meer weten over de Hagelandse wijn? In
dit knappe, 19de-eeuwse gebouw ontdek
je er alles over. Een tip: boek op voorhand
een wijnproeverij in het wijnkeldertje
onder het bezoekerscentrum. Dat kan
vanaf 15 personen.
Brouwerij De Vlier E
Bio-ingenieur Marc Andries volgde zijn
passie en opende in 2008 Brouwerij De
Vlier. Elke zaterdag neemt hij je mee
voor een rondleiding, nadien kan je zijn
verrassende creaties proeven in het
gezellige proeflokaal.
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Abdij van Vlierbeek
Ze wisten hun plekje wel te kiezen, de
benedictijnen die zich in 1127 in Vlierbeek
vestigden. De kerk, het classicistische
abtsgebouw en de abdijhoeve liggen
er prachtig bij. Stap herberg In den
Rozenkrans binnen, een zalig adresje met
een nostalgische sfeer en een stevige
bierkaart.
Kasteel van Horst C
Alsof er elk moment een ridder te paard
door de poort kan galopperen. De
geschiedenis van het stoere Kasteel van
Horst gaat terug tot de 13de eeuw, de
vierkante woontoren kwam er in de 15de
eeuw bij. Kasteelvrouw Maria-Anna van
den Tympel gaf het kasteel in de 17de
eeuw zijn huidige vorm.

Vertrekpunt

A

4

12

83

Stella Artois F
Wereldberoemd en diepgeworteld
in Leuven. Elk weekend kan je een
interactieve rondleiding volgen in de
brouwerij in volle actie. Nagenieten doe je
natuurlijk met een Stella.
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Vertrek met de fiets aan Visit
Leuven (knooppunt 10) in het
centrum van de stad.
Of parkeer je auto op Parking 3
van Provinciedomein Kessel-Lo
(knooppunt 5) en fiets van hier
naar knooppunt 83. In juli en
augustus is de parking van het
domein betalend.

Fietscafés
261
503
362
370
263
264
265

Het Wagenhuis Horststraat 28, 3220 Sint-Pieters-Rode • 016 62 35 84
Brasserie Boeres Kerkstraat 6, 3111 Wezemaal • 016 89 38 19
Pigeon d’Or Tiensesteenweg 2, 3001 Heverlee • 016 22 17 12
In den Rozenkrans Abdij van Vlierbeek 14, 3010 Kessel-Lo • 016 25 63 03
Recreatiedomein Blauwmolen Blauwmolenstraat 16, 3221 Nieuwrode • 0497 60 40 31
Café Bezzeke Sint-Pietersstraat 4, 3220 Sint-Pieters-Rode • 016 62 29 69
Cafetaria Sportschuur Holsbeek Sint-Maurusstraat 2, 3220 Holsbeek • 0494 32 20 79
TIP De Coureur Borstelstraat 20 bus 1, 3010 Kessel-Lo • 0485 17 86 95
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LEUVEN - WERCHTER

Hoogtepunten van de route
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Over rockgoden
en andere heiligen
Het autoluwe jaagpad langs het
Kanaal Leuven-Dijle leidt je weg
van de stad, naar de ene bijzondere
halte na de andere. Verwacht je
aan een brok rockgeschiedenis, het
leven van Pater Damiaan en een
indrukwekkende middeleeuwse
donjon.

99

Kanaal Leuven-Dijle A
In 1750 stak Prins Karel Van Lorreinen
zijn spade in de grond als startsein voor
de aanleg van dit kanaal tussen Leuven
en Mechelen. Het is heerlijk fietsen op de
vlakke jaagpaden langs de oevers.

KILOMETER

Damiaanmuseum B
De boerderij waar Jozef De Veuster –
Pater Damiaan - in 1840 werd geboren,
is vandaag een boeiend museum over
het leven van deze held en heilige. De
missionaris werkte tussen de melaatsen
op het eiland Molokai (Hawai) en stierf
er aan de gevolgen van lepra. In het
Damiaanmuseum vind je enkele heel
merkwaardige stukken, zoals de kist
waarin hij in 1889 werd begraven en
in 1936 per schip naar ons land werd
overgebracht. Breng na je tocht in Leuven
zeker ook een bezoek aan de SintAntoniuskapel met de crypte van Pater
Damiaan die hier sinds 1936 begraven ligt.

B

25

C

503

67

71

26

72

204

30

D
©

La

n de

Rock Werchter X C
Het belevingscentrum Rock Werchter
X vertelt het verhaal van het jaarlijkse
rockfestival Rock Werchter aan de
hand van affiches, weetjes, beelden,
namen en natuurlijk muziek. En cijfers,
veel cijfers: meer dan 1000 concerten,
miljoenen bezoekers, 500 artiesten uit
20 landen. Neem zeker ook een kijkje bij
de North West Walls in het Festivalpark
in Werchter. Het zijn indrukwekkende
constellaties van zeecontainers die
het canvas vormen voor street-art
kunstwerken.
De Plas D
Tonnen en tonnen zand werden hier
gedolven voor de aanleg van de autoweg
E314. Toen de kuil vol water liep, werd
het een recreatiedomein waar het op
warme zomerdagen heerlijk zwemmen
is. Het strand en de ligweide zijn altijd
toegankelijk, ook als de groene vlag niet
uithangt.

66

Donjon Ter Heyden E
30 meter hoog, omringd door water en
met een grondplan in de vorm van een
Grieks kruis. Donjon Ter Heyden is een
indrukwekkend staaltje architectuur uit
1350. De zes verdiepingen zijn verbonden
met een wenteltrap. Een tip: biercafé In
de oude Brouwerij aan de voet van de
toren is elke 1ste en 3de zondag van de
maand geopend, van april tot en met
september.
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Vertrekpunt
10

P

Vertrek met de fiets aan Visit
Leuven (knooppunt 10) in het
centrum van de stad.
Of parkeer je auto op Parking 3
van Provinciedomein Kessel-Lo
(knooppunt 5) en fiets van hier
naar knooppunt 80 en 33. In
juli en augustus is de parking
van het domein betalend.
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Fietscafés
367 Novotel Leuven Centrum Vuurkruislaan 4, 3000 Leuven • 016 21 32 00
204 ‘t Schuurke Pastoriestraat 50 3150 Wakkerzeel • 016 60 17 42
503 De Zavelbank Hogeweg 83, 3118 Werchter • 016 53 24 62
TIP De Coureur Borstelstraat 20 bus 1, 3010 Kessel-Lo • 0485 17 86 95
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LEUVEN - TERVUREN

Hoogtepunten van de route

47

Verleidelijke
Voer

KILOMETER

Het riviertje De Voer neemt je mee
voor een tocht langs prinselijke
kastelen, een duizendjarig kerkje met
een keizerlijk geheim, een hertogelijk
jachtdomein en een koninklijk
Afrikamuseum. Een verrassend
groene tocht met adellijke allure.
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Vertrek met de fiets aan Visit
Leuven (knooppunt 10) in
het centrum van de stad.

P

Of parkeer je auto aan
het wetenschapspark van
Heverlee (knooppunt 74)
en vertrek met de fiets naar
knooppunt 75. Opgelet, hier
kan je alleen tijdens het
weekend parkeren.

Vanaf maart 2021 wordt deze route aangepast. De meest recente versie vind je vanaf dan
hier terug: www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/fietsen/fietsproducten/voervalleiroute
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Afrikamuseum D
Koning Leopold II liet het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika bouwen
als uitstalraam van ‘zijn’ kolonie Congo.
De bekende Belgische architect
Stéphane Beel die ook het stedelijke
museum M Leuven vorm gaf, tekende
de indrukwekkende plannen voor de
renovatie. In december 2018 heropende
het museum de deuren.

Veronakapel B
De oudste muren van dit charmante
kerkje dateren al van het jaar 900.
Volgens de legende ligt onder de
Veronakapel het graf van de heilige
Verona, een Duitse keizerin uit de
negende eeuw. Maar volgens de
dorpelingen is de naam van de
kapel afkomstig van de oude naam
Vroeienberg, wat ‘berg van de Heer’
betekende.

Warandepark E
In de twaalfde eeuw draafde de
Brabantse hertog Hendrik I door de
bossen van zijn jachtdomein, later liet
Leopold II er een neoklassieke Franse tuin
aanleggen. Het is heerlijk flaneren langs
de vijvers van dit Warandepark of in het
eeuwenoude Warandebos. Bezoek ook
het mooie centrum van Tervuren en stap
het Bezoekerscentrum De Warandepoort
binnen.

Kasteel van Leefdaal C
De ronde torentjes, de trapgevels en de
fraai beboste omgeving geven dit kasteel
een sprookjesachtige gloed. Ooit stond
hier een stevige burcht, maar in 1626
werd die vervangen door het kasteel
dat er vandaag nog steeds staat. Sinds
1775 is dit riante stulpje in handen van de
adellijke familie de Liedekerke.

Kasteel van Huldenberg F
Ooit stond er een middeleeuws slot met
een omheiningsmuur met wachttorens
en brede grachten. In 1820 werd een
nieuw kasteel gebouwd, dat 20 jaar later
helemaal werd verwoest door een brand.
Uit de restanten verrees het huidige
kasteel in neoclassicistische stijl. Aan
de ingang zie je een gedenkplaat voor
Felix Sohie die hier in 1862 voor het eerst
druiven teelde onder glas.

Vertrekpunt

271
272

7

Kasteel van Arenberg A
Vandaag gonst het van de creativiteit
in het Kasteel van Arenberg. De
Leuvense universiteit bracht er de
campus exacte wetenschappen onder en
ingenieursstudenten doen er onderzoek.
Op de plaats van dit magnifieke kasteel
stond al in de 12de eeuw de burcht van
de Heren van Heverlee. In de 16de eeuw
kreeg het zijn huidige vorm.

Fietscafés
361
561
566
565
563
273
271

Begijnhof Hotel Groot Begijnhof 15, 3000 Leuven • 016 29 10 10
Keizerskroon Kerkstraat 1, 3080 Tervuren • 02 731 26 29
Pachthof Stroykens Merenstraat 19, 3080 Duisburg • 02 767 49 80

In den Congo Dorpsplein 11, 3080 Vossem • 02 767 66 86
Foyer De Warandepoort Markt 7B, 3080 Tervuren • 0470 10 01 01
Brouwerij De Kroon Beekstraat 20, 3040 Neerijse • 016 43 94 72
NICE Huldenberg Roomijs & Sorbet Gemeenteplein 6, 3040 Huldenberg •
0477 88 27 23
272 Sportbar De Kronkel Gemeenteplein 2, 3040 Huldenberg • 016 43 94 72
-9-

LEUVEN - ZOET WATER

Hoogtepunten van de route
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Duik het
bosbad in

Kasteel van Arenberg A
Vandaag gonst het van de creativiteit
in het Kasteel van Arenberg. De
Leuvense universiteit bracht er de
campus exacte wetenschappen onder en
ingenieursstudenten doen er onderzoek.
Op de plaats van dit magnifieke kasteel
stond al in de 12de eeuw de burcht van
de Heren van Heverlee. In de 16de eeuw
kreeg het zijn huidige vorm.

KILOMETER

Ontsnap aan de stad en duik het bos in.
Je bent Leuven nog maar net uit en je
verdwijnt helemaal in het groen van
het Heverleebos en Meerdaalwoud.
Onderweg wachten je
uitnodigende terrasjes, een
speelzone met de gekste
klim- en klautertuigen
en de mooiste
abdijsite van de
Lage Landen.
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Kapel
Steenbergen

Vertrekpunt
10

P

Vertrek met
de fiets aan Visit
Leuven (knooppunt
10) in het centrum van
de stad.

A

82

Onthaalzone de Torenvalk E
Een nieuwe onthaalzone waar kinderen
zich stevig kunnen uitleven op het
parcours met natuurlijke hindernissen,
houten constructies en een miniversie van
een ecoduct. Van op de 17 meter hoge
uitkijktoren heb je een prachtig zicht over
het woud.

Zoet Water B
Tot in de 17de eeuw was het gebied één
groot moeras. Toen de vijf vijvers van het
Zoet Water werden uitgegraven, werd het
al snel een populaire bestemming voor
een zondagsuitje. De terrasjes van de
horecazaken zitten op zondag dan ook
gezellig vol. Het schilderachtige kasteeltje
aan de rand is een overblijfsel van het
Slot van Steenbergen dat hier ooit stond.
De Kapel van Steenbergen is één van de
grootste kapellen van Vlaanderen met
17e-eeuwse altaren en schilderijen.
Speelzone Everzwijnbad

76

Meerdaalwoud D
Een waar wandelparadijs met een
netwerk van majestueuze dreven. Het
loofbos is een restant van het Kolenwoud,
een oerbos dat zich na de jongste ijstijd
over heel Midden-België uitstrekte.

Arboretum Heverleebos F
Zet je fiets even in de fietsstalling en
wandel door dit bijzondere arboretum
met wel 350 verschillende boom- en
struiksoorten, zowel inheemse als
uitheemse. Check eerst de plattegrond en
blaas onderweg even uit in de rustzone,
lig languit op het heideveldje of schuil in
de lemen boshut.

C

Abdij van Park G
Al sinds 1129 wonen er ononderbroken
norbertijnen op deze prachtige abdijsite.
De gebouwen bleven vrijwel onveranderd
sinds de 17de eeuw en stralen een
gewijde rust uit. Aan de vijvers kan je
heerlijk picknicken. In de abdijwinkel kan
je daarvoor verse ingrediënten halen.
Maak je het jezelf liever gemakkelijk? Zak
dan af naar brasserie De Abdijmolen in
de prachtig gerestaureerde watermolen.
In het museum PARCUM ontdek je nooit
eerder getoond erfgoed uit kerken,
abdijen en kloosters.

Midden in Meerdaalwoud kan je
ongeremd klauteren en klimmen op
houten figuren, slingeren als Tarzan
tussen de bomen, een reuzengroot
mikadospel spelen en veel meer
kinderlijke avonturen beleven. Af
en toe stoot je op een knap houten
beeldhouwwerk van de lokale kunstenaar
Ad Wouters.

P

D

79

78

Fietscafés

Of parkeer je auto aan
de onthaalzone de Torenvalk
(knooppunt 82).

C

- 10 -

361 Begijnhof Hotel Groot Begijnhof 15, 3000 Leuven • 016 29 10 10
460 Taverne Restaurant ‘t Kouterbos Maurits Noëstraat 1, 3050 Oud-Heverlee • 016 47 01 17
TIP 1 Brasserie 500 Naamsesteenweg 500, 3001 Heverlee • 016 41 37 04
TIP 2 Brasserie De Abdijmolen Abdij van Park 4, 3001 Leuven • 016 62 96 00
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FIETSVERHUUR
Fietspunt

Leuven Leisure

Professor Van Overstraetenplein 1/001 3000 Leuven

Tiensestraat 5, 3000 Leuven

+32 (0)16 29 87 40

+32 (0)16 43 81 44

info@velo.be
www.velo.be

hello@leuvenleisure.com
www.leuvenleisure.com

VISIT LEUVEN

TOERISME Vlaams-Brabant

Naamsestraat 3, 3000 Leuven
Open van maandag tot zondag
van 10:00 tot 17:00. Gesloten op
25 december en 1 januari.
+32 (0)16 20 30 20
visit@leuven.be

www.visitleuven.be

+32 (0)16 26 76 20
www.toerismevlaamsbrabant.be

verantwoordelijke uitgever Denise Vandevoort, schepen van Toerisme | uitgave 2020

Vertrek vanuit de bruisende stad Leuven voor een
ontspannende fietstocht in Vlaams-Brabant, in het hart van
België. Voorbij de stadsmuren duik je meteen de natuur in van
een bijzonder groene en landelijke streek. Vier tochten tonen je
de mooiste hoeken en kanten, met stoere kastelen, uitgestrekte
bossen, stevige rockmuziek en prinselijke parken.

