MTB DENDERLEEUW
GROENE LUS

MTB DENDERLEEUW • GROENE LUS
Lengte: 15.78 km

Walleken, 9470 Denderleeuw, België - Belgique Belgien

Stijging: 59 m

Bekijk op mobiel

Walleken, 9470 Denderleeuw, België - Belgique Belgien

Moeilijkheidsgraad: 2/10
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RouteYou routegids: MTB Denderleeuw • groene lus

Aansluiting Aalst - Denderleeuw

Routebeschrijving

Mountainbikeroute Leweroute
Groene lus
23 % off-road

2

- Afstand langs route: 6.26 km

Aansluiting van mtb Aalst naar mtb Denderleeuw
Wellemeersen (Natuurgebied)

Bezienswaardigheden

3

Cafe Cambrinus

- Afstand langs route: 7.46 km

https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/wellemeersen
1

Herenhuis aan station, 'Het Kasteeltje'

- Afstand langs route: 3.24 km

Cafe Cambrinus : Welleplein 6 - 9473 Welle – 053 66 16 17
4

Sint-Pieters-Banden

1

- Afstand langs route: 8.4 km

- Afstand langs route: 3.27 km

Afbeelding 2: Herenhuis aan station, 'Het Kasteeltje'
Dit charmante gebouwtje aan het station van
Denderleeuw is een van de zeldzame overgebleven
voorbeelden van de neo-classicistische bouwstijl uit het
eind van de 19de eeuw.
Het Kasteeltje was gedurende bijna een eeuw in privaat
bezit, tot de familie Van Roy het Kasteeltje in 1995 te
koop aanboden aan het gemeentebestuur.
Om te voorkomen dat het gebouw zou opgeofferd
worden aan nieuwbouw en verkaveling, of volledig ten
onder zou gaan aan verval, besloot het bestuur om het
pand met het aanpalende koetshuis en de omliggende
tuin aan te kopen. Naast de heraanleg van het
stationsplein, was de aankoop en renovatie van ’t
Kasteeltje
een
belangrijke
stimulans
tot
de
herwaardering van de verloederde stationsbuurt.
Het gebouw werd volledig gerenoveerd en biedt
sindsdien onderdak aan tal van gemeentelijke diensten
zoals de jeugddienst, cultuurdienst, sportdienst en
sociale dienst. Ook maken tal van verenigingen dankbaar
gebruik van de binneninfrastructuur voor de organisatie
van culturele en andere evenementen. De heraangelegde
kasteeltuin leent zich eveneens uitstekend voor de

Afbeelding 1: Sint-Pieters-Banden (Bron: Vlaamse
Gemeenschap, 01-01-1977, ©Vlaamse Gemeenschap)
De oude kerk, uit de 14de tot 15de eeuw, stond temidden
van het huidig dorpsplein, tegenover de pastorie en
werd in 1875 afgebroken. Opbouw van de nieuwe
neogotische kerk naar ontwerp van Modeste De Noyette
in 1871 (gevelsteen in de rechter zijgevel). Ingeplant op
het uiteinde van het dorpsplein, naast de pastorie.
Kerkhof ten noorden.
Aansluiting Aalst - A�igem

2

- Afstand langs route: 6.26 km

Aansluiting van mtb Aalst naar mtb Denderleeuw

3
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organisatie van buitenevementen. Er kan dan ook met
recht gesteld worden dat het Kasteeltje samen met het
koetshuis momenteel hét kloppende hart vormt van het
culturele en verenigingsleven in Denderleeuw.
De kasteeltuin uit 1906 werd destijds hoofdzakelijk
opgevat als een sier- en lusttuin. Bij de aanplanting werd
dan ook vooral gebruik gemaakt van de boomsoorten en
plantensoorten die zo kenmerkend zijn voor de parken
en kasteeltuinen uit het begin van de 20e eeuw. Zo kan
je er onder meer een mammoetboom, Chinese
tempelboom, beuk en paardekastanje zien, maar ook
hulst, rododendron en hortensia.
Bij de heraanleg ervan werd er naar gestreefd om dit
groene kader zo veel mogelijk in zijn oorspronkelijke
toestand te bewaren. Niettemin werd ook de inbreng
van hedendaagse accenten niet geschuwd. Waar nodig
werden beschadigde of zieke bomen vervangen door
weloverwogen nieuwe aanplantingen. Een discreet
aangelegd wandelpad en tal van zithoekjes laat de
bezoeker kennismaken met dit groen stukje oase in hartje

Afbeelding 3: Denderleeuw (Bron: TOV)
zijn 41ste onverwacht aan een hartverlamming. De
geliefde bisschop was net op bezoek in Denderleeuw en
had enkele uren voor zijn dood nog een
dichtopeengepakte menigte mensen toegesproken. Het
nieuws sloeg in als een bom en werd uitvoerig
besproken in de kranten. Ook Boon maakt in Pieter
Daens melding van het plotse overlijden, vooral omdat
het verlies van deze volksgezinde ﬁguur een zware klap
betekende voor de daensisten: Lambrecht had al vóór
zijn aanstelling tot bisschop zijn steun betuigd aan de
acties van de gebroeders Daens.

Carrefour market Denderleeuw
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- Afstand langs route: 8.83 km
Aansluiting Denderleeuw - A�igem - Aalst
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Contactgegevens:
-Denderleeuw
-9470 Denderleeuw
-Dorp 8

- Afstand langs route: 8.99 km

Aansluiting van mtb Denderleeuw met mtb A�igem en
naar mtb Aalst

Sint-Amanduskerk

Aansluiting Denderleeuw - A�igem
8
6

- Afstand langs route: 11.8 km

- Afstand langs route: 10.66 km

Aansluiting van mtb Denderleeuw met mtb A�igem en
naar mtb Aalst
Picknick
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- Afstand langs route: 10.89 km
Denderleeuw
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- Afstand langs route: 11.79 km
Op 2 juli 1889 deed zich een drama voor in de pastorij
van Denderleeuw: de volksgezinde bisschop Lambrecht,
die pas een jaar eerder was aangesteld, overleed er op

Afbeelding 4: Sint-Amanduskerk (Bron: Wizpr.guide)
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Aan het ontstaan van de naam Denderleeuw is een
legende verbonden: er zwierf in de streek een leeuw
rond, waar de mensen onder te lijden hadden. Niemand
was in staat hem te doden. Maar met de zegen van de
heilige Amandus, geloofsprediker in Vlaanderen, slaagde
men er in de leeuw te doden. Sint-Amandus bouwde een
kapel en noemde de plaats Lewe (aan de Dender).
De driebeukige zandstenen kruiskerk die we nu kennen,
stamt uit de 13de, begin 14de eeuw. Delen van de
middenbeuk, de zuidelijke zijbeuk en de vierkante
westtoren zijn laatgotisch van stijl. In 1763 werd de
zuidelijke zijbeuk verbouwd en werd de huidige
noordelijke zijbeuk opgetrokken. Het geheel onderging
aanzienlijke nogmaals verbouwingen in 1894-1895 onder
leiding van architect Julius Goethals (1855-1918),
stadsarchitect van Aalst, met onder meer een neogotisch
koor en transept tot gevolg. De achtzijdige ingesnoerde
torenspits werd in 1942-1943 toegevoegd door architect
Stan Leurs.
De in 1972 gerestaureerde kerk is regelmatig plaats van
afspraak voor concerten op het Van Peteghemorgel.
Naast een fraai orgel is de kerk ook rijk aan voornamelijk
18de-eeuws houtsnijwerk.

h t t p s : / / w w w. f a c e b oo k . c o m / F i e t s c a f % C 3 % A 9 - t Sas-383898545353712/
Speeltuin
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- Afstand langs route: 13.13 km
Denderleeuw
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- Afstand langs route: 14.53 km

Heeren Van Liedekercke
Afbeelding 6: Denderleeuw (Bron: Wester)
9

- Afstand langs route: 12.71 km

Denderleeuw is een plaats en gemeente in de Belgische
provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente telt ruim
20.000 inwoners. Denderleeuw ligt langs de rivier de
Dender in de Denderstreek. De inwoners van
Denderleeuw zijn de Denderleeuwenaars en hun dialect
is het Denderleeuws, dat taalkundig tot het Brabants
behoort. Amandus van Gent is de patroonheilige van
Denderleeuw.
In de elfde eeuw veroverde de graaf van Vlaanderen heel
Brabant tussen de Schelde en de Dender, evenals
Liedekerke, ten oosten van de Dender. De hertogen van
Brabant hadden als hertogen van Lotharingen louter in
theorie het opperleenrecht over dat gebied.
Toch streed de heer van Gavere en LiedekerkeDenderleeuw in 1288 aan de zijde van hertog Jan I te
Woeringen. De burcht van de heren van LiedekerkeDenderleeuw stond op de oostelijke oever van de Dender.

Afbeelding 5: Heeren Van Liedekercke

Startplaats sportzaal A Ottoy Denderleeuw

Voor het beste bierrestaurant ter wereld hou je halt bij
De Heeren van Liedekercke. Joost De Four is de
bierencyclopedie van dienst, broer Tom staat achter het
vuur en kookt met bier.
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Sportzaal A. Ottoy
Walleken 12
Denderleeuw
Sporthal
Parking

Fietscafé ‘t Sas
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- Afstand langs route: 15.77 km

- Afstand langs route: 12.73 km
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Drankgelegenheid
Douche
Reinigen ﬁets

6

