MTB SINT-PIETERS-LEEUW
RODE LUS

MTB SINT-PIETERS-LEEUW • RODE LUS

Lengte: 12.43 km

Vlezenbeeklaan, 1602 Sint-Pieters-Leeuw, België Belgique - Belgien

Stijging: 97 m

Bekijk op mobiel

Vlezenbeeklaan, 1602 Sint-Pieters-Leeuw, België Belgique - Belgien

Moeilijkheidsgraad: 2/10
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RouteYou routegids: MTB Sint-Pieters-Leeuw • rode lus

Routebeschrijving

MTB Sint-Pieters-Leeuw
Rode lus
58 % off-road
Bezienswaardigheden

Akker Familie Keymolen - Broekaert
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- Afstand langs route: 1.18 km
Afbeelding 3: Akker Familie Keymolen - Broekaert

Afbeelding 1: Akker Familie Keymolen - Broekaert (Bron:
Landelijke Gilde Vlezenbeek)

Afbeelding 4: Akker Familie Keymolen - Broekaert (Bron:
Team achter het doolhof)
over de zee en hun pad uit te stippelen:
dead reckoning of gegist bestek
. Het traject werd zorgvuldig uitgetekend op een kaart/
luchtfoto. Daarbij werd van bij het begin geteld hoeveel
afstand men diende af te leggen vooralleer links of
rechts af te draaien. En dat in eenheden van 30cm
omdat dat de afstand tussen 2 rijtjes mais is. Die
combinatie van afstanden en richtingen ten opzichte
van het beginpunt werd dan netjes genoteerd en te
velde uitgevoerd. Bij de start werd telkens geteld hoeveel
rijtjes (of afstand) men nog moest doen om dan links of
rechts af te slaan. Wist je dat de eerste
navigatiesystemen deze techniek ook gebruikten.
Positionering met de GPS werd gebruikt voor initiële
plaatsbepaling. Van daar werd de afstandsmeter in de
wagen gebruikt en een digitaal compas / of het verschil
in rotaties tussen de linkse en de rechte wielen om de
richtingsverandering te bepalen. Zo kon men weten
waar men was. Af en toe werd een GPS plaatsbepaling

Afbeelding 2: Akker Familie Keymolen - Broekaert (Bron:
Landelijke Gilde Vlezenbeek)
Enkele weken voor de maïsoogst werd dit veld in 2018
omgetoverd in een labyrinth, ter gelegenheid van 120
jaar Landelijke Gilde Vlezenbeek. In september tijdens
het grote Maisdoolhof evenement van Landelijke Gilde
Vlezenbeek kon je het labyrinth uitproberen.
Indrukwekkend is hoe dit gemaakt werd. Een babbel met
de maker van dit indrukwekkend doolhof leerde ons dat
het niet met geavanceerde GPS technologie, lasers of
theodolieten gemaakt werd, maar via een techniek die
zeevaarders eeuwen geleden gebruikten om te navigeren
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gebruikt ter veriﬁcatie en calibratie. Dus petje af voor de
bouwers van dit doolhof.
Brouwerij Lindemans
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- Afstand langs route: 2.34 km

Afbeelding 7: Parkdomein Groenenberg (Bron: Pascal
Brackman)

Afbeelding 5: Brouwerij Lindemans (Bron: Lindemans)
Er is een sterke link tussen Lindemansbier en deze
streek. Dit gebied beschikt over een uitzonderlijke
microﬂora. De lucht van onze vallei is doordrongen van
honderden speciﬁeke wilde gisten, met als meest
gekende de "Brettanomyces Bruxellensis" en de
"Brettanomyces Lambicus". Deze gisten zijn uniek. Deze
micro-organismen geven Lindemans de kans om bier te
brouwen volgens een uitzonderlijke methode: de
spontane gisting, ook wel natuurlijke gisting genoemd.

bomen
werden
didactische
identiﬁcatieplaatjes
aangebracht. In het park vind je ook een prachtige
treurbeuk of Fagus silvatica 'Pendula' terug.
Kasteel van Gaasbeek
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- Afstand langs route: 4.85 km

Treurbeuk
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- Afstand langs route: 3.51 km

Afbeelding 8: Kasteel van Gaasbeek
De middeleeuwse burcht kende een bewogen
geschiedenis en evolueerde van strategisch bolwerk naar
riant buitenverblijf. De graaf van Egmond was een van
de bekendste eigenaars. Het huidige gebouw kreeg zijn
romantische restyling op het einde van de negentiende
eeuw dankzij de excentrieke markiezin Arconati Visconti.

Afbeelding 6: Treurbeuk (Bron: Pascal Brackman)
De treurbeuk of Fagus silvatica 'Pendula' is een van de
talrijke prachtige bomen van het kasteelpark. Ze worden
meestal aangeduid met een naambordje. De boom is zo
mooi dat men er een bankje voor gezet heeft zodat je
die boom op alle gemak kan bewonderen. Zeker één van
de bomen die in mijn top 10 staan van het park.

Zij richtte het kasteel in als museum voor haar enorme
kunstcollectie. De droomburcht die toen ontstond, heeft
ook nu nog iets van een tijdmachine. Je dwaalt er door
historiserende interieurs en ontdekt er wandtapijten,
schilderijen, meubilair, beelden en andere waardevolle
objecten.

Parkdomein Groenenberg
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- Afstand langs route: 4.36 km
Het Groenenbergpark is een Engelse landschapspark van
45 ha is aangelegd door Edmond Galoppin, een van de
bekendste landschapsarchitecten uit die tijd. Het park
wordt gekenmerkt door kronkelende wegen, gebogen
bosranden en uitgestrekte grasvelden, lage bloemperken,
solitaire bomen en heesters. Op de meest merkwaardige

Een eerste versterkte burcht werd in het midden van de
dertiende eeuw opgetrokken om Brabant te beschermen
tegen invallen uit Vlaanderen en Henegouwen. Dit slot
werd echter verwoest in 1388. De heropbouw duurde
twee eeuwen. Begin de zeventiende eeuw werd een
Franse tuin, een barokpaviljoen en een kapel toegevoegd.
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In 1695 werd een kasteelvleugel in puin geschoten door
de troepen van Lodewijk XIV.

Gaasbeek zagen
de verantwoordelijken van Wisley
Gardens het gemeentebord Vlezenbeek staan en legden
de link met de peer die zij in hun tuinen hadden. En zo
kwam die terug naar de streek. In de museumtuin
hangen er nu al enkele peren aan de leivormen. De
smaak van de Vlezenbeek-peren kan ongetwijfeld
wedijveren met de bekende soorten als Conference,
Durondeau en Doyenné.

Van 1887 tot 1897 werd het slot grondig gerestaureerd in
romantische neostijl en werd het huidige uitzicht
bepaald. Gebouw en historiserende interieurs vormen
samen een uitzonderlijk gaaf voorbeeld van de
toenmalige stijlopvattingen. De interieurs bieden een
staalkaart van neostijlen, van neogotiek over
neorenaissance tot neorococo.

Intussen werd de Vlezenbeek peer aangeplant op domein
'Groenenberg' en is de peer dus terug thuis. De boom
heeft ook een plaats gekregen in de Museumtuin.

In 1921 schonk de laatste eigenares van het
kasteeldomein, markiezin Arconati Visconti, het park met
het kasteel en volledige inboedel aan de Belgische Staat.

Sequoia sempervirens

Museumtuin van Gaasbeek
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- Afstand langs route: 6.01 km

- Afstand langs route: 5.17 km

Afbeelding 9: Museumtuin van Gaasbeek (Bron: Pascal
Brackman)
Afbeelding 10: Sequoia sempervirens (Bron: Pascal
Brackman)

Vlezenbeek is gekend voor zijn perenteelt. Maar wist je
dat er een perenvariëteit met de naam Vlezenbeek
bestaat. In de 19de eeuw verscheen voor het eerst deze
variëteit 'Vlezenbeek' in de catalogus van professor JeanBaptiste Van Mons Van Mons. Hij vond deze peer als
zaailing in de boomgaarden van Robijns rond Inkendaal
en kreeg de naam 'Vlezenbeek'. Jean-Baptiste Van Mons
Van Mons verstuurde variëteiten naar vrienden en
collega's over de hele wereld. Zo is de peer Vlezenbeek in
Amerika (Massachusetts) terecht gekomen maar ook in
Edinburgh, Londen, Lyon en Berlijn. In Londen viel ze
rond 1820 in de fruitcollectie van de gereputeerde Royal
Horticultural Society op door haar uitzonderlijke
smaakkwaliteiten. Gezien Van Mons ze opgestuurd had
zonder naam heeft de secretaris Joseph Sabine van de
Royal Horticultural Society ze genoemd naar de
toenmalige voorzitter Thompson en kreeg zo onterecht
de naam 'Thompsons Pear'. Gelukkig bleef het synoniem
"Vlesembeek" de perennaam altijd vergezellen in de
beschrijvingen.

De Sequoia sempervirens is een redwood tree. De
bekende Amerikaanse romanschrijver John Steinbeck
schreef het volgende over de invloed van deze bomen op
u: "Ze laten een teken achter of veroorzaken een visie die
altijd bij u blijft". Bomen hebben eigenaardige gevolgen
op mensen. Er is onderzoek gedaan naar het effect van
het naar boven staren naar lange bomen. Het blijkt dat
je meer kans hebt om iemand te helpen die voor je
strompelt, als je net een lange boom hebt aangestaard.
Probeer het eens uit met deze boom.
Aansluiting Sint-Pieters-Leeuw - Lennik
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- Afstand langs route: 7.88 km

Aansluiting tussen mtb Sint-Pieters-Leeuw en mtb Lennik

Tijdens een BBC reportage over de Museumtuin van
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Enkelenberg pad
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- Afstand langs route: 10.45 km

Afbeelding 11: Enkelenberg pad (Bron: Pascal Brackman)
Langs het Enkelenberg pad kan je in mei en juni de geur
van de Gewone Vlier opsnuiven. In die periode staat de
plant in bloei. Het hout van de gewone vlier is zacht,
maar splintert niet. Daarom was het in het verleden zeer
populair om er kleine gebruiksvoorwerpen van te maken.
De bloesem wordt in pannenkoeken gebruikt. De NoordAmerikaanse Indianen frituren de bloesem nog wel.
Bovendien kan men van de bloesem siroop maken. Deze
wordt voornamelijk geproduceerd in Engeland en staat
wel bekend als Elderﬂower Cordial. In Zweden staat het
bekend als Fläderblomssaft. De gedroogde bloesem kan
het hele jaar door gebruikt worden om thee van te
zetten.
Splitsing groen - rood
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- Afstand langs route: 12.43 km

Splitsing van groene en rode lus
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