Drinken en / of eten onderweg

Brouwersroute
Rotselaar – Werchter – Haacht – Boortmeerbeek
Buken – Kampenhout – Tildonk - Wakkerzeel

Fietscafés:
Café De Wissel (n°501)
Sint-Jansstraat 101, Werchter
016 60 20 30

Praktische Info
Afstand : 51,3 km
Knooppunten :

Brasserie Hof Ter Dijle (n° 203)
Keerbergenbroek 79, Haacht
016 84 34 64 – www.hofterdijle.be
Het Labo (n° 283)
Brouwerijstraat 23F, Kampenhout
016 22 64 66 – www.brouwerijvancampenhout.be
’t Schuurke (n° 204)
Pastoriestraat 50, Wakkerzeel
016 60 17 42 – www.hetschuurke.be
De Perfect (n° 101)
Dorpplaats 2, Boortmeerbeek
015 51 43 33 – http://perfect.handelgids.be
Café De Brousse (n° 200)
Kruineikestraat 33, Tildonk
016 60 93 73 – www.debrousse.be
Herberg ’t Huis (n°505)
Provinciebaan 18, Rotselaar
016 44 53 35 – www.herbergthuis.be

Fietsverhuur (

Hageland en Dijleland

)

67 – 71 – 25 – 99 – 23 – 22 – 21 – 41 – 77 – 44 – 7
– 6 – 20 – 97 – 28 – 27 – 26 – 72 – 30 – 66 – 67
Vertrekplaatsen met parking:
Sportoase ‘De Toren’: Torenstraat 115, 3110 Rotselaar
Witloofmuseum: Leuvensesteenweg 22, 1910 Kampenhout
Hoe fiets je de route ?
De route maakt gebruik van de fietsknooppuntenbewegwijzering. Je volgt de rechthoekige wit-groene
bordjes met knooppuntennummers, zoals aangegeven op
het kaartje in deze flyer. De volgrichting kan je kiezen.

Brouwersroute
Brouwerijen Vroeger en Nu

51,3
km

Traject: Het reliëf is vlak. Ongeveer 15,3 km is autovrij,
waarvan 5,7 km onverhard.

Toerisme Info
Alle info over toerisme en recreatiemogelijkheden,
wandelfolders, fietskaarten en andere toeristische
publicaties.
Toeristische Diensten:
Rotselaar (Mena)
Provinciebaan 2,
016 61 64 15
Kampenhout (Witloofmuseum)
Leuvensesteenweg 22,
016 22 33 80

Fietsboerke Jos
Terheidelaan 18, Rotselaar
0478 02 60 89
fietsboerkejos@skynet.be
http://fietsboerkejos.handelsgids.be
Van kinderfietsen tot elektrische fietsen
Verantwoordelijke uitgever : vzw Donjon Ter Heyden

Rotselaar - Kampenhout
Fietsroute die de brouwerijen van vroeger
en heden weer tot leven brengt !
Door Rotselaar, Haacht, Boortmeerbeek,
Kampenhout, Buken, Tildonk en Wakkerzeel
waar het verleden wat te vertellen heeft.

Brouwersroute
Brouwerijen Vroeger en Nu
Rotselaar – Werchter – Haacht – Boortmeerbeek –
Buken – Kampenhout – Tildonk – Wakkerzeel

Brouwerijen door de tijd…
De Brouwersroute verbindt twee oude brouwerijen van
éénzelfde familie. De eerste brouwerij bevindt zich in
Rotselaar en werd in 1870 door Th. Smedts opgericht.
De tweede is in Kampenhout gevestigd en deze ontstond
in 1939 toen R. Smedts van Rotselaar naar Kampenhout
verhuisde.
Onderweg fietsen we langs verschillende brouwerijen met
o.a. moderne installaties en een hoevebrouwerij met eigen
teelt. Sommige zijn niet meer actief, maar hebben wel
een andere functie gekregen.

Brouwerij Jack-Op Werchter

Brouwerij van Campenhout

Amerstraat 1, 3118 Werchter
016 61 64 15 – www.rotselaar.be

Brouwerijstraat 23F, Kampenhout
016 22 64 66 –
www.brouwerijvancampenhout.be

De oorspronkelijke Brouwerij “De Palmboom”
werd in 1869 door Felix Van Roost opgericht. Het bier
de “Jack-Op” was het studentenbier bij uitstek in Leuven.
De brouwerij sloot in 1965 de deuren. Het Jack-Op bier
werd nog even door AB Inbev gebrouwen. Omwille van
rendabiliteit stopte deze biergigant met de productie. In
2010 werd dit bier opnieuw gebrouwen. De productie is
beperkt en enkel in de cafés en drankhandels van de
omgeving te verkrijgen. Dit was ook de gelegenheid om
een tentoonstelling over de brouwerij te maken in het
oude brouwerijgebouw in Werchter.

In 1939 verhuisde Renée Smedts vanuit
Rotselaar naar Kampenhout en noemde de brouwerij
“Biertoren”. Hij brouwde hier tot 1968 en zijn zoon
Edgard ging ermee verder tot in 1993. Toen stopte de
brouwactiviteit. Het is pas in 2013 dat er weer leven in
de brouwerij kwam. Kris Smedts, de zoon van
Edgard, startte opnieuw met het brouwen en
maakte een Witlov 6 ° en 9° en hierbij opende
hij “Het Labo” café in het oude laboratorium
van Brouwerij Biertoren.

Brouwerij De Toren Rotselaar
Torenhoflaan 67, Rotselaar
0499 23 37 38 – www.donjonterheyden.be
In 1870 startte Th. Smedts met de brouwerij,
toen het eigendom nog in het bezit van de Arenberg was.
De familie kocht deze in 1909 over en breidde de
brouwerij uit. Een succesvolle zaak die familieruzie
veroorzaakte… Hierdoor vertrok de zoon, R. Smedts, in
1939 naar Kampenhout en verhuisde de hele brouwerij.
Vandaag blijft er nog de schouw als stille getuige over en
de ziel in het lokaal “In den oude Brouwerij”, waar u
sinds 2011 op een zonnige binnenkoer een streekbier kunt
proeven. Hier is ook een mooi aanbod streekproducten.

Brouwerij Haacht

Brouwerij Hof ten Dormaal

Provinciesteenweg 28, Haacht
016 60 15 01 – www.haacht.com

Caubergsstraat 2, Tildonk
0477 51 59 91 – www.hoftendormaal.com

In 1898 werd er voor de eerste keer bier
gebrouwen. De brouwerij is bekend voor zijn Primusbier.
Hier produceert men echter ook een aantal regionale
specialiteiten, zoals Keizer Karel, Gildenbier en de
fruitige Mystic. Het is nu één van de voornaamste
brouwerijen van België. Het is een nog echt Belgische,
onafhankelijke familiebrouwerij. U kunt al hun bieren
proeven in “Het Brouwershof” gelegen tegenover de
brouwerij. (www.brouwershofhaacht.be)

De Dormaalhoeve in Tildonk was ooit het
centrum van de heerlijkheid Lauwendries. Vandaag is de
vierkantshoeve een levendige hoevebrouwerij en
landbouwbedrijf. De familie Janssens gebruikt niet alleen
hop en gerst van eigen teelt om te brouwen, zij halen een
deel van de energie voor het koken, koelen en bottelen
van het bier uit koolzaad ook van eigen teelt. In het
assortiment is er ook het eerste witloofbier van België.
Op zaterdagnamiddag kunt u hier gezellig van hun bieren
proeven.

Andere brouwerijen niet ver van de fietsroute:

Bierfirma Bueckenholt (Buken)
Waarom Bueckenholt? Omdat hun eerste
brouwsels het levenslicht zagen in de
schaduw van de klokkentoren van Buken. Zij wonnen in
augustus 2012 de finale met hun Bueckenholt Belge.
Sinds augustus 2013 verenigden Koen en Joris zich onder
de bierfirma Bueckenholt Brouwbroeders en in 2014
brachten ze een tweede bier op de markt: de Bueckenholt
SaisoN548.

Brouwerij Mena (Rotselaar)
De Mena was ooit de
belangrijkste brouwerij in
Rotselaar. Edouard Meynckens leerde zijn
stiel in de brouwerij van Werchter en
besloot in 1897 om zelf met een brouwerij
te starten in zijn U-vormige hoeve.
Zijn twee zonen, Achilles en Valère, hielpen mee in het
familiebedrijf. Na WOI wou Valère de brouwactiviteiten
verder zetten. Hij vond hulp bij Henri Nackaerts. De
naam “Mena” is de samentrekking van beide namen:
Meynckens – Nackaerts. In 1933 werd het nieuwe
gebouw in art-decostijl in gebruik genomen. In 1967
werd Mena overgenomen door Artois. De brouwerij
sloot definitief haar deuren in 1969.

Bezienswaardigheden onderweg
Donjon Ter Heyden (Rotselaar)
Donjon Ter Heyden is een
woontoren en werd rond 1350
gebouwd als statussymbool door
ridder Gerard Vander Heiden,
leenman van de heer van Rotselaar, drossaard van
Brabant. De indrukwekkende 30m hoge toren met een
uniek grondplan van een Grieks kruis is opgetrokken in
baksteen op een witstenen basis, die rechtstreeks in het
water staat. De toren telt 6 verdiepingen, verbonden door
een wenteltrap. De Toren is een beschermd monument
sinds 1942. Bezoeken zijn mogelijk op bepaalde dagen.
www.donjonterheyden.be

Belevingscentrum Rock Werchter X
Brouwerij Jack-Op (Werchter)
Een museum over de geschiedenis van
Rock-Werchter. In hetzelfde gebouw is er
een Jack-Opcafé ingericht met oude
attributen en foto’s over de voormalige
Werchterse brouwerij. Dit gedeelte is gratis
te bezoeken. Proef er zeker een Jack-Op !
Pater Damiaan Museum (Tremelo)
Pater Damiaan werd op 3 januari 1840 als
Jozef De Veuster geboren in dit huis in
Ninde. Sinds 1958 is het ingericht als
museum over het leven en werk van
Damiaan. Wegens renovatiewerken zal het
Damiaanmuseum begin 2016 opnieuw open zijn.
Het Witloof Museum (Kampenhout)
Het museum vertelt meer over het
ontstaan van het witloof en de
evolutie van de witloofhandel- en
teelt. Het witloofmuseum is gevestigd in de oude
gebouwen van de voormalige veilinglokalen aan de brug
van Kampenhout-Sas. In het Veilinghof naast het
museum kunt u ook een hapje en drankje verkrijgen :
www.veilinghof.be
Villa Lucie en de Heemkundige
kring (Kampenhout)
In 1883 werd hier een nieuwe villa
in een eclectistische stijl met een
romantische inslag opgetrokken. Jozef Gevenois en zijn
echtgenote Lucie Storms kregen in 1890 de villa in
eigendom. Vandaar ‘Villa Lucie’ en ‘Kasteel Gevenois’.
Dit Brabants centrum voor muziektradities herbergt een
1000-tal publicaties over volksmuziek in Vlaanderen. In
de kelderlokalen, bevindt zich het lokaal van heemkring
Campenholt. www.kampenhout.be/heemkring
Kasteel Ten Opstal (Kampenhout)
Dit Kasteel ligt in Relst, een gehucht
van Kampenhout. De site ontstond
als
de
heerlijkheid
'Obstalle'
afhankelijk van het leenhof van

Ukkel. Het kasteel met brede ringgracht klimt in kern op
tot de 16de eeuw, maar het het werd in latere eeuwen
meermaals verbouwd. Het kasteel is niet beschermd.
Steentjesbos (Kampenhout)
Het 42 ha grote bos ligt in het
noorden van Kampenhout. Het
kerngebied van het Steentjesbos
bestaat uit een gemengd loofbos. In het bos kan men
verschillende vogelsoorten waarnemen. Ree, konijn, haas
en gewone dwergvleermuis worden regelmatig
waargenomen in het bos. In 2011 kreeg Natuurpunt quasi
het volledige Steentjesbos in beheer. Ze beheren ook nog
andere natuurplaatsen in Kampenhout.
Arboretum (Wespelaar)
Het Arboretum is een uitgegroeide
plantenverzameling op een domein
van 20 ha groot. Hier vind je liefst
3.000 soorten bomen en struiken.
Verkozen tot één van de 13 mooiste arboreta over de hele
wereld. Prachtige herfstverkleuring in oktober.
Belevingscentrum ’14 - ’18 (Tildonk)
Een bezoek aan het Belevingscentrum
’14-’18 dompelt je onder in het leven
tijdens de oorlog en dit op een boeiende
en interactieve manier. Getuigenissen over het dagelijks
leven, foto’s, anekdotes en pakkende levensverhalen
geven je het gevoel alsof je er zelf bij was. De fietstocht
gaat langs locaties waar zich belangrijke feiten hebben
afgespeeld tijdens WO I. www.vlaamsbrabant14-18.be
Watermolen “Van Doren” (Rotselaar)
De Molen van Rotselaar is een
watermolen van het turbinetype.
Hij ligt op de Dijle en is nu in
gebruik als waterkrachtcentrale. De
eerste vermelding dateert van
1217. De waterturbine werd gerestaureerd en produceert
sinds 1995 groene stroom. Het is een beschermd
monument sinds 1982. In het bakhuis wordt nog lekker
brood gebakken. Tijdens de molenfeesten krijg je meer
uitleg over hun projecten. www.molenvanrotselaar.be/

