STARTPLAATS ELITE MANNEN: LEUVEN
Leuven is een gezellige stad met een hippe, stedelijke sfeer en een
aanstekelijke levendigheid. 157 nationaliteiten van diverse pluimage hebben hier een thuis gevonden en vormen het kloppende
hart van de stad. Leuven vertoont alle eigenschappen van echte
metropool: creativiteit, veelzijdigheid, diversiteit en winkelplezier,
nachtleven, geschiedenis, sport, cultuur en kunst. U vindt er alles
binnen handbereik. Tel daarbij nog de verborgen pareltjes achter
iedere hoek, en u kunt er vanop aan: hier gaat u uw hart gegarandeerd ophalen! Volg de ‘urban graffiti’ kunstroute of ga een nachtje
stappen en blijf doorhangen in een van de talrijke clubs. De stad
straalt grandeur uit van lang vervlogen tijden met zijn geplaveide
straatjes, kerken, prachtig begijnhof en zijn allermooiste pronkstuk: het imposante gotische stadhuis. Maar zijn ziel? Die blijft
eeuwig jong!
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Leuven is een universiteitsstad, daar kan niemand omheen. Overal
lopen studenten, profs, vernieuwers en uitvinders rond. De internationaal vermaarde universiteit KU Leuven geeft al 600 jaar lang
mee vorm aan de stad. De universiteit en haar hoogtechnologische
spin-offs zijn koplopers op het gebied van innovatie en slimme,
groene technologie, en doordringen de stad met hun ongebreidelde
genie en creativiteit. Met zijn vooruitstrevende aanpak voor duurzaamheid en levenskwaliteit, was Leuven de eerste Belgische stad
die de prestigieuze ‘European Green Leaf Award’ heeft behaald.
Duurzaamheid is een topprioriteit voor de stad, die grote stappen
vooruitzet om zijn ambitie waar te maken: een klimaatneutrale
toekomst.

MGR. LADEUZEPLEIN
In de volksmond stond het plein bekend als de Clarisse. Deze
naam gaat terug op de orde der clarissen, die op die plaats, op
een zandheuvel, een klooster hadden. In 1783 werd het klooster
echter opgeheven. In 1787 kocht de stad Leuven het gebied van
de staat, die eigenaar was geworden, om er een houtmarkt te
vestigen. Het gebied werd geëffend in 1795 en in 1806 en vanaf
1807 kon men er brandhout en mengvoer aankopen. Het eerste huis aan het nieuwe plein werd gebouwd in 1812. Het plein
heette toen Place-Napoléon/(Napoleonplein). Later ontving
het de naam Volksplaats om uiteindelijk herdoopt te worden tot
Monseigneur Ladeuzeplein.

© Karl Bruninx

SINT-DONATUSPARK
Het ruime Sint-Donatuspark is aangelegd in Engelse landschapsstijl. Het park heeft een oppervlakte van circa 2,4 hectare
en werd aangelegd tussen 1869 en 1875, naar het winnende wedstrijdontwerp van Jaques Rosseels en Julien Goyers en later verder uitgewerkt door Fuchs. Tot het park behoren een muziekkiosk uit 1898, de restanten van de eerste stadsomwalling en de
toegangspoort van het voormalige Van de Wynckelecollege Het
park werd gerenoveerd in de jaren negentig.
Het bredere deel van het park is in 1866 ontstaan, door het
samenvoegen van onder meer het afgebrande Sint-Donatuscollege en de tuinen van drie andere colleges. Zo ontstond een park
in Engelse landschapsstijl. Tussen 1993 en 1998 onderging het
park een grondige renovatie.

DE BRABANTSE PIJL 2022 / COMMENTARY GUIDE

© Karl Bruninx

2

LEUVEN
M

km -3,5

LEUVEN

COÖRDINATEN

50.8789, 4.7044

M

km -3,5

LEUVEN

COÖRDINATEN

50.878483, 4.706472

M

km -3,5

LEUVEN

COÖRDINATEN

50.879165, 4.700997

M

km -3,5

LEUVEN

M-MUSEUM
Het M-Museum springt in het oog met een mix van oude en
hedendaagse kunst in het historisch centrum van Leuven.
Toparchitect Stéphane Beel ontwierp een strak museumcomplex rondom het oude stadsmuseum Vander Kelen-Mertens.
Het museum is ook de ideale ontmoetingsplaats voor jong en
oud, compleet met een centrale binnentuin en het dakterras dat
een adembenemend uitzicht biedt over de skyline van Leuven.
De collectie van meer dan 52.000 objecten is het kloppende hart
van M. Naast de kunstproductie in Leuven en Brabant, van de
middeleeuwen tot de 20ste eeuw, staat ook de Belgische kunst
na 1945 centraal. Keer op keer herontdek je die kunst van het
verzamelen.

© Karl Bruninx

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK
De bibliotheek op het Ladeuzeplein is een iconisch gebouw voor
de oudste universiteit van Europa, de KULeuven die binnenkort
600 jaar wordt. Na twee keer volledig te zijn uitgebrand, kan
KU Leuven fier zijn op de bijzondere en grote collecties boeken
en naslagwerken in haar Universiteitsbibliotheek. In de bibliotheektoren vind je één van de grootste en mooiste beiaarden van
Europa (63 klokken met een totaalgewicht van 35 ton), die je ook
kan bezoeken.

© Visit Leuven

GROTE MARKT MET STADHUIS
De Grote Markt vormt het decor voor enkele iconische Leuvense monumenten. Het historisch stadhuis is hét icoon van
Leuven, dat ook wel het mooiste gotische stadhuis van de wereld
genoemd wordt. Er zijn grootse renovatieplannen voor de
komende jaren om het stadhuis nog meer toegankelijk te maken
voor bezoekers.

© Stad Leuven

SINT-PIETERSKERK
Tegenover het stadhuis staat de Leuvense hoofdkerk: de
Sint-Pieterskerk die dateert uit de 15de eeuw. Behalve een kerk
is Sint-Pieter ook een volwaardig museum waar je o.a. de kunstschatten kan bekijken met de HoloLens 2, een slimme bril die je
3D-beelden toont. Uniek in België.
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© Eric Dewaersegger
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THE FOURTH
Daarnaast staat er nog een prachtig historisch gebouw op de
Grote Markt: hotel/restaurant The Fourth - Tafelrond. Het
gebouw werd in 1479 gebouwd en is sinds 2016 aan zijn vierde
invulling toe, vandaar de naam ‘The Fourth’. Wie wil kan vanop
één van de vele terrasjes op de Grote Markt genieten van al deze
historische gebouwen.
© The Fourth - Tafelrond
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OUDE MARKT
Eén van de meest bekende en meest bezochte plekken van Leuven is de Oude Markt, ook wel bekend als ‘De langste toog van
Europa’. Nergens vind je meer horecazaken bij elkaar dan op
dit unieke plein, stuk voor stuk kwalitatief en gezellig op hun
eigen manier. Geen wonder dat de Oude Markt dan ook dé ontmoetingsplek van Leuven is. Zeker bij mooi weer, wanneer de
talrijke terrasjes volstromen met duizenden studenten, inwoners en toeristen. In de zomer vinden er ook verschillende evenementen plaats, zoals de Beleuvenissen en Leuven Zingt. Het
is dus de plek bij uitstek waar verschillende verhalen samenkomen: Leuven als bierstad, Leuven als studentenstad en Leuven
als eventstad.

© Stad Leuven

VELODROOM & PODIUMKUNSTENSITE
Leuven heeft de ambitie om in 2030 Europese Cultuurhoofdstad te worden. De blikvanger in 2030 op cultureel vlak moet
de nieuwe podiumkunstensite worden. Afgelopen jaar gingen
de ziekenhuistorens van het voormalige Sint-Pietersziekenhuis
in de Brusselsestraat tegen de vlakte. Op de plek die vrijkomt,
bouwt de stad een nieuw gebouw voor podiumkunsten, dat vermoedelijk tegen 2027 klaar zal zijn. Hiermee wil de stad tegemoetkomen aan de nood aan extra ruimte voor verenigingen en
andere culturele organisaties. Maar voor het zover is, wenst de
stad de site een tijdelijke invulling te geven in de vorm van een
houten velodroom, een kunstinstallatie van Elke Thuy en Bruno
Herzeele.

© 30CC

KRUIDTUIN
De Kruidtuin van Leuven is de oudste botanische tuin van België. De universiteit van Leuven legde hem in 1738 aan voor haar
studenten geneeskunde. In de 19de eeuw werd de tuin overgedragen aan de stad. Op een oppervlakte van ca. 2,2 ha vind je
een uitgebreide verzameling bomen, heesters en struiken. In
het serrecomplex van 450 m² vind je, naast tal van kruidachtige
planten, kruiden, water- en kuipplanten, ook een verscheidenheid van tropische en subtropische soorten.

© Visit Leuven

UNIVERSITAIR SPORTCENTRUM KU LEUVEN
Het Universitair Sportcentrum van de KU Leuven, beter bekend
als het Sportkot, biedt een breed gamma aan sportmogelijkheden voor de Leuvense studenten. Maar naast een laagdrempelig
sportaanbod vormt het Universitair Sportcentrum ook de thuisbasis voor enkele state-of-the-art sportinstanties. Een overdekte indoor atletiekhal en een gloednieuwe topsporthal voor
balsporten zijn recent gerealiseerd.
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BAKALA ACADEMY
Ook de iconische Bakala Academy bevindt zich aan het Universitair Sportcentrum, een wereldvermaard centrum voor wetenschappelijk onderzoek in de context van sportprestatie en topsportbegeleiding. Het zet fors in op innovatie. Onder andere de
nationale voetbalteams de Rode Duivels en de Red Flames, het
wielerteam Quick-Step Alpha Vinyl Team, Team Borlée en de
basketters van de Leuven Bears zijn er kind aan huis.

© KU Leuven

STADION OUD-HEVERLEE LEUVEN
King Power at Den Dreef, in de volksmond bekend als Den Dreef,
is een voetbalstadion dat ligt op het grondgebied van Heverlee,
een deelgemeente van de stad Leuven, vlak naast de ring rond
Leuven. Het is het thuisstadion van voetbalclub Oud-Heverlee
Leuven. Ook de Red Flames en de Belgische beloften werken
in dit stadion hun thuismatchen af. Het stadion, dat vroeger de
naam Leuvens Sportcentrum droeg, grenst aan het Sportkot, het
sportcomplex van de Katholieke Universiteit Leuven. Het stadion kent een capaciteit van 10.020 plaatsen.

© ohl.be

GROOT BEGIJNHOF
Het begijnhof dateert uit de 13de eeuw. Tijdens de hoogdagen in
de 17de eeuw woonden er zo’n 360 begijnen. Je vindt er een netwerk van straatjes, pleintjes, tuinen en parken, met tientallen
huizen en conventen in traditionele zandsteen, alsook de SintJan-de-Doperkerk. Tegenwoordig wonen er studenten, buitenlandse gastprofessoren en medewerkers van een van de oudste katholieke universiteiten van Europa. In 1998 is het Groot
Begijnhof samen met 12 andere Vlaamse begijnhoven erkend als
werelderfgoed van de UNESCO. Het is permanent en gratis toegankelijk voor iedereen.

© Toerisme Leuven

ARENBERGKASTEEL EN KASTEELPARK ARENBERG
Net buiten het stadscentrum bevindt zich het Arenbergpark.
Een oase in het groen met het historische Arenbergkasteel als
blikvanger, dat dateert van de 16de eeuw. Oorspronkelijk werd
het gebouwd in renaissancestijl, maar in de 19de eeuw werd het
ingrijpend gerenoveerd in neo-gotische stijl.
In 1916 schonk de Hertog van Arenberg het domein aan de Leuvense universiteit. Het kasteel wordt nu gebruikt door de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven en is het hart
van een groene campus voor de groep Wetenschap en Technologie. Het klinkt voor sommigen misschien wat vreemd, maar
bepaald onderzoek op deze campus heeft meer linken met de
wielersport dan men misschien op het eerste zicht vermoedt.
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PHILIPSSITE SPORTOASE
Op de Philipssite zijn verschillende handelaars gelegen, alsook
de Leuvense politie en Sportoase Philipssite. Het sportcentrum
omvat o.a. een groot zwembad, squashterreinen en een grote
sportzaal waar zo’n 3.000 toeschouwers binnen kunnen. Hier
worden jaarlijks verschillende grote sportevents georganiseerd,
zoals Belgische of Vlaamse kampioenschappen, maar ook de
Leuven Bears (basketbal) spelen hier hun thuiswedstrijden.

© Sportoase

ABDIJ VAN PARK
De Abdij van Park is één van de best bewaarde abdijsites ter
wereld. Sinds 1129 hebben de norbertijnen het domein ononderbroken bewoond. Ook vandaag nog zet een klein aantal
inwonende norbertijnen de traditie van gemeenschapsleven en
pastoraal werk voort. De eeuwenoude abdijensite behield door
de eeuwen heen haar authenticiteit. Het kloosterinterieur en de
aankleding van de gebouwen zijn quasi-intact gebleven sinds de
17de eeuw. Na een grootse restauratiecampagne (die duurt tot
2025) zijn sinds oktober 2017 de eerste delen van de abdij voor
het publiek opengesteld.

© Jan Crab

STATION
Na de opening van de iconische fietsspiraal die het stadscentrum
met Kessel-Lo op een veilige manier verbindt voor fietsers, is
onder het Martelarenplein ook een volledig nieuwe fietsenparking gebouwd om nog meer in te zetten op duurzame mobiliteit
in de vorm van de fiets. De nieuwe stationsomgeving vormt het
perfecte voorbeeld van het innovatieve en baanbrekende fietsbeleid waar de stad op heeft ingezet en zal blijven inzetten in
de toekomst. Want het Leuvense stadsbestuur wil de stad fietsvriendelijker, groener, leefbaarder inrichten.

©Jan Crab

HAL 5
De buurt achter het Leuvense station wordt de laatste jaren verder ontwikkeld als vrijetijdsas. Getuige daarvan is het nieuwe
Park Belle-Vue, maar ook de nieuwe invulling van Hal 5. De oude
centrale werkplaatsen van de NMBS kregen een nieuwe invulling, die door de Leuvenaars en de buurtbewoners mee bepaald
werd. De stad stelde de ruimte ter beschikking, de buurt zorgde
voor de invulling en houdt het draaiende met de steun van de
stad. De oude centrale werkplaatsen kreeg de naam Hal 5 en
huisvest momenteel o.a. een buurtbar, een sociale kruidenier,
een beweeghal, een biobakkerij en een feestzaal. Hal 5 groeide
in enkele jaren tijd tot een nieuwe populaire ontmoetingsplek in
de rand van het stadscentrum.
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STELPLAATS
Omdat de ruimte in de stad beperkt is, is er creativiteit en vindingrijkheid nodig in de zoektocht naar nieuwe ontmoetings- en
sportplekken. De stad maakt er steeds meer werk van om leegstaande of niet-gebruikte gebouwen (tijdelijke) nieuwe invullingen te geven. Hal 5 is daar een mooi voorbeeld van, maar ook
de Stelplaats is een schoolvoorbeeld van die innovatieve aanpak.
De oude stelplaats van de bussen van De Lijn werd omgetoverd
tot een nieuwe tijdelijke club voor het Leuvense nachtleven, een
indoor skatepark, een bar, een zeefdrukatelier, een fietsenmaker,… Jonge, experimentele ondernemers mochten zich uitleven in het gebouw. De oude carwash van de bussen werd door
de Leuvense jongeren omgebouwd tot een multifunctionele
sporthal.

© Stad Leuven

STARTPLAATS ELITE VROUWEN: LENNIK
Lennik is de plek bij uitstek om de ideale mix van cultuur en
natuur te beleven. Ontdek het prachtig glooiende landschap
via het wandel- en fietsknooppuntennetwerk en laat je verrassen door de pittoreske dorpskernen, idyllische hoeven, het
weidse landschap, holle wegen… Te midden van al dit groen, in
een uitgestrekt park met indrukwekkende dreven en een unieke
museumtuin, vind je het Kasteel van Gaasbeek. Deze middeleeuwse droomburcht prikkelt al je zintuigen met haar verras-
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sende tentoonstellingen in steeds wisselende decors en thema’s.
In Lennik kan je ook terecht voor een straffe eet- en drinkcultuur.
Zo biedt Huis Vossen al sinds 1860 heerlijke authentieke wijn &
jenever. Proef zeker eens de pittige frisse perenjenever en vergeet
zeker niet op zaterdag een bezoek te brengen aan de boerenmarkt
op het gezellige dorpsplein te Gaasbeek, waar landbouwers uit de
omgeving hun eigen producten rechtstreeks aan de consument
verkopen.

PARK VAN GAASBEEK
Indrukwekkende dreven en kleine wandelpaden wisselen elkaar
af in dit 42 ha grote 17e-eeuwse park. Hier ontdek je enkele historische gebouwen zoals de Sint-Gertrudiskapel, het barokpaviljoen en de triomfboog. In het park zijn drie grote vijvers
waarop je ook kan vissen.

50.7984251, 4.1988837
© Lander Loeckx
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KASTEEL VAN GAASBEEK
De voorloper van het huidige kasteel werd gebouwd in de dertiende eeuw als onderdeel van de verdedigingsgordel rond Brussel. In de daaropvolgende eeuwen werd het kasteel meermaals
verwoest en heropgebouwd. Ook zijn functie evolueerde van
strategische burcht tot zomerresidentie en buitenverblijf. Het
werd achtereenvolgens bewoond door verschillende adellijke
families.
Markiezin Arconati Visconti, de laatste eigenares, nam het initiatief voor een grondige verbouwing. Zij richtte het kasteel in
als museum voor haar enorme kunstcollectie en creëerde zo een
heuse tijdmachine, waarin zij het verleden kon herbeleven. De
voorgevel moest zo ‘oud’ mogelijk lijken en het karakter van de
middeleeuwse burcht versterken: er werden torentjes, schietgaten en kantelen toegevoegd. Voor de binnenkant van het kasteel
werd een heel andere stijl gekozen: de neorenaissancestijl, naar
de favoriete periode van de markiezin.
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De markiezin schonk het kasteel in 1921 aan de Belgische staat.
Drie jaar later werd het als museum geopend. Het kasteel is
momenteel gesloten door belangrijke restauratiewerken. Opening voorzien in 2023. Het omliggende parkdomein en de Museumtuin blijven wel open en toegankelijk tijdens de werken.

© Lander Loeckx

MUSEUMTUIN
De tuin is 2 hectaren groot en werd ontworpen als een laat-19deeeuwse kasteeltuin met een unieke collectie oude en zeldzame
fruitbomen, groenten en sierplanten. Een echt openluchtmuseum waarin je ook oude teelt- en bewaartechnieken kan bekijken. Dé blikvanger van de Museumtuin is de unieke collectie
fruitbomen in leivorm.
© Lander Loeckx
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STANDBEELD PRINS, TROTS VAN BRABANT
Het 4 meter hoge standbeeld Prins van het Brabantse trekpaard
staat symbool voor de landbouwtraditie in het Pajottenland. Het
krachtige, bronzen beeld is een realisatie van kunstenaar Koenraad Tinel.
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HULDENBERG
Huldenberg is de bakermat van de Druivenstreek: een oase van rust
midden in een landelijk kleurenpalet. In de 19de eeuw startte hier
de druiventeelt onder glas die de streek naam en faam bezorgde.
De IJse, de Lane en de Dijle meanderen door het uitgestrekte landschap. Valleien wisselen af met hoogplateaus, weidse akkers en
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oerbossen vormen een gedroomd decor voor natuurliefhebbers,
recreanten en fervente sporters. Ze maken van Huldenberg hét
wandel- en fietsparadijs. De Doode Bemde is het summum van al
dat natuurschoon: kilometers wandelpaden in een van Vlaanderens grootste natuurgebieden.

ONZE-LIEVE-VROUWKERK
Huldenberg had eerder een eenbeukig romaans gebouw als kerk,
waarvan de opbouw reeds gestart werd rond 1250. Delen hiervan
zijn nog zichtbaar in de gotische Onze-Lieve-Vrouwekerk, die op
een ongeveer 13 meter hoge heuvel ligt, binnen een ommuurd
kerkhof. Deze kerk doet dienst als parochiekerk.

50.7900005,4.5816405,17
© lokaal bestuur Huldenberg
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KASTEEL VAN HULDENBERG
Het voormalig middeleeuwse slot, bestaande uit een vierkant
gebouw met hoektorens, omgeven door een omheiningsmuur
met wachttorentjes en volledig omgeven met brede grachten,
werd tussen 1811 en 1819 gesloopt.
Het circa 1820 nieuw opgerichte kasteel brandde af in 1848; het
huidige gebouw werd nadien door de Baudeguins de Peuthy in
neoclassicistische stijl heropgebouwd.

© Lokaal bestuur Huldenberg

TIFO: HIER BEGINT KOERSGENOT
#VOORWIELERHELDEN
In Vlaams-Brabant kan je op de weg heel wat
sportieve fietsroutes van topniveau ontdekken.
Verken de hellingen waar Eddy Merckx groot
werd, of rij je eigen voorjaarsklassieker op het
parcours van De Brabantse Pijl en bedwing er
zelf de memorabele hellingen uit de finale van
het WK.
Cycling_VB_Tifo_DEF.indd 1

21/04/2021 11:57:52

Met de R.EV 1703 Cycling Route doorklief je het Pajottenland over de favoriete wegen en hellingen
van Remco Evenepoel. Het prachtige landschap van Bruegel, geuze en het Brabantse trekpaard is
een heerlijk fietsland. Met korte hellingen, soepel bochtenwerk en open vergezichten.
Of waag je aan één van de gravelroutes met de Dwars door het Hageland gravelroute of de Dijleland
gravelroute. Voor bierliefhebbers is er trouwens een grote diversiteit aan streekbieren, brouwerijen en volkscafés. Maar liefst 30 brouwerijen en 250 streekbieren is de provincie rijk.
Het Sven Nys Cycling Center is dan weer dé plek voor en over off-road fietsen. Hier ontdek je de
verschillende types van off-road fietsen: cyclocross, MTB, rockgarden, pumptrack en trial. Alle parcoursen kan je gratis uitproberen. En boven op de top van de berg pronkt het belevingscentrum
waar je alles te weten komt over deze bijzondere sport.
Wie meer van wandelen houdt is hier ook aan het goede adres. Het aanbod aan bewegwijzerde wandelpaden in Vlaams-Brabant is indrukwekkend: meer dan 3.200 km bewegwijzerde trajecten.
COÖRDINATEN

50.789179, 4.577993
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Het Meerdaalwoud is een van de weinige plaatsen in Vlaanderen die sinds de laatste ijstijd (10 000 jaar geleden) altijd bebost
is gebleven. Samen met het nabijgelegen Heverleebos is het
gebied ongeveer 2071 hectare groot. Zowel wandelaars, mountainbikers, ruiters,... vinden er hun eigen routes terug. Voor de
kinderen zijn er 6 speelzones en speelbossen ter beschikking.

© Lander Loeckx

NATUURGEBIED DE DOODE BEMDE

HULDENBERG

COÖRDINATEN

50.8159294, 4.6437266

Vanuit het centrum van Neerijse wandel je via het Kasteel van
Neerijse naar het natuurgebied De Doode Bemde in, één van de
meest waardevolle en tevens één van de mooiste natuurgebieden in Vlaams-Brabant. De Doode Bemde is genieten in volle
natuur. Je vindt er een mozaïek van kleine akkers, bosjes, weilanden en rietvelden doorspekt met vijvers en grachten. In dit
natuurgebied vind je de mooiste wandelpaden van de regio.

© Lander Loeckx

WAALS GEWEST
M

km 28,9

V

km 51,1

LA HULPE

COÖRDINATEN

50.8766, 4.3990

M

km 28,9

V

km 31,9

ITTRE

COÖRDINATEN

50.65091,4.26472

ESPACE TOOTS
Espace Toots is opgericht op aanvraag van het Stedelijk College
van La Hulpe. Het beschikt over de grote momenten in het leven
en de fabelachtige carrière van de heer Toots Thielemans, ereburger van La Hulpe. De zaal is ook gewijd aan cultuur en theater in het algemeen en organiseert regelmatig evenementen
voor allerlei andere culturele groepen.

© Espace Toots

CHÂTEAU D’ITTRE
Het kasteel dat rond 1300 in verschillende documenten wordt
vermeld, werd in 1578 in brand gestoken door de Hugenoten
die het kasteel bezetten, vlak voor hun vertrek. Pas in 1632 liet
Florent de Rifflart, heer van Ittre, op dezelfde plaats een nieuw
kasteel herbouwen. Dit kasteel bestond uit een vierkant gebouw
geflankeerd door drie torens. Vanaf 1827 verwelkomt Charles
Maximilien de nonnen van Aywières, die tijdens de Franse
Revolutie hun klooster moesten ontvluchten. Door zijn verval
moest het kasteel worden afgebroken in 1875.
Het huidige gebouw dateert uit 1875 en werd gebouwd volgens
de plannen van de architect Henri Maquet. Maquet ontwierp
ook de gevel van het Koninklijk Paleis in Brussel en een deel
van de koninklijke serres van Laken. Het Château d’Ittre werd
gebouwd op vraag van Albert de Smet, burgemeester van Ittre.
Het hoofdgebouw, gebouwd in bakstenen en stenen, bestaat uit
een centraal deel met drie bogen en twee torens. In 1991 werd
de plaats van het kasteel door regisseur Michel Maes gekozen
als locatie voor de film “Blanval” met Zabou als de belangrijkste
acteur.
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WAALS GEWEST
M

km 38,3

V

km 20,9

EIGENBRAKEL /
BRAINE-L’ALLEUD

COÖRDINATEN

50.6785676,4.4028611,17

M

km 62,2

DE LEEUW VAN WATERLOO
De Leeuw van Waterloo (Frans: Butte du Lion) is een herdenkingsmonument voor de Slag bij Waterloo (18 juni 1815) dat
op initiatief van koning Willem I van het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden werd opgericht. Het monument staat op het
grondgebied van de gemeente Eigenbrakel in de Belgische provincie Waals-Brabant. Het monument bestaat uit een reusachtige gietijzeren leeuw die op een kunstmatige heuvel 45 meter
boven de omringende vlakte uittroont.

© Memorial bataille de waterloo 1815

CHAUSSEE D’ALSEMBERG

EIGENBRAKEL /
BRAINE-L’ALLEUD

De Chaussée D’Alsemberg is een helling van 1600 meter lang en
overbrugt 44 hoogtemeters met een gemiddeld steigingspercentage van 2,8%.

COÖRDINATEN

50.823199, 4.3428761
© Climbfinder

BEERSEL
Beersel ligt in de uithoek van Vlaams-Brabant, in het hart van de
Zennevallei. De gemeente heeft met verschillende natuurreservaten en vele andere mooie plekjes natuurpracht een verrassend

M

km 65,6

V

km 7,8

BEERSEL

50.7656009,4.2977893,17

km 65,6

V

KASTEEL VAN BEERSEL
Het kasteel van Beersel, een waterburcht, is één van de weinige,
goed bewaarde voorbeelden van middeleeuwse krijgsbouwkunde in ons land. Het staat er nog zoals het er uitzag aan het
einde van de 15de eeuw. Door de eeuwen heen kende dit waterslot een zeer bewogen geschiedenis. Als bezoeker ervaar je
meteen hoe men leefde in een middeleeuws, versterkt kasteel.

COÖRDINATEN

M

groen karakter. Het landschap van Beersel wordt onder meer getypeerd door de kronkelende Zenne en haar Zennebeemden en door
de vele holle wegen die de akkers en de velden van elkaar scheiden.

km 7,8

BEERSEL

In 1999 nam het gemeentebestuur van Beersel het beheer van
het kasteel over van de Koninklijke Vereniging der Historische
Woonsteden van België via een erfpachtovereenkomst. Hoofddoel is het herstel, de renovatie en verdere verbeteringen aan
het kasteel. Sinds 2008 wordt het kasteel in verschillende fases
gerenoveerd.
KASTEEL GRAVENHOF
Het Gravenhof ligt in een mooi landschapspark met vijver. Het
17de-eeuwse kasteel van Le Roy werd in 1684 vernield en later
terug opgebouwd. In 1878 werden vier zware hoektorens toegevoegd. In 1961 werd het kasteel gerestaureerd.

COÖRDINATEN

50.73231, 4.29421
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BEERSEL
M

km 65,6

V

km 16,2

ALSEMBERG

COÖRDINATEN

50.74366, 4.3362

M

km 65,6

V

km 16,2

ALSEMBERG

COÖRDINATEN

50.75701, 4.32874

M

km 73,8

V

km 9,9

HUIZINGEN

COÖRDINATEN

50.789179, 4.577993

HERTOGELIJKE OLV-KERK VAN ALSEMBERG
De Hertogelijke kerk van Alsemberg kent een lange geschiedenis. In de 12de eeuw is er sprake van een eenvoudig kapelletje
naast een middeleeuwse boerderij. Volgens de legende zou de
H. Maria van Hongarije op deze plaats in 1225 een kerk gesticht
hebben waarin een prachtig beeld van de Heilige Maria werd
ondergebracht. Door verschijningen bij het Mariabeeld van de
kerk werd Alsemberg een gekend bedevaartsoord. Als gevolg
hiervan kreeg de kerk ook haar Hertogelijke titel waardoor vele
adellijke prominenten, zoals Filips de Goede, Karel V en Leopold
I de kerk bezochten. Ook vandaag is de Onze-Lieve-Vrouwekerk
van Alsemberg nog steeds gekend als bedevaartsoord. Door de
eeuwen heen onderging de kerk meerdere verbouwingen en restauraties. Halfweg de 19de eeuw kreeg de Hertogelijke kerk met
haar typisch gotische torenspits haar huidige uitzicht. Ook het
interieur van de kerk spreekt met, onder andere de biechtstoelen in barokstijl en de doopkapel met authentiek romaanse
doopvont, tot de verbeelding.

WATERSILO ALSEMBERG
Merkwaardig aan de watersilo is dat het reservoir bovengronds
werd gebouwd om de leegte tussen de grond en de watertoren
optimaal te benutten. Het water wordt op natuurlijke wijze
getransporteerd waardoor de silo als energiezuinig monument
kan worden beschouwd. De waterreserve die in het reservoir
van het bouwwerk wordt opgeslagen is goed voor 24 uur stromend water in de wijde omgeving. Die reserve kan dan ingeschakeld worden wanneer een hoofdleiding geraakt wordt en er dan
nood is aan extra water. Enkel wanneer de druk te laag wordt
zal er een pomp worden ingeschakeld. De watersilo wordt in de
volksmond ook wel de ‘Fritzak’ genoemd.

PROVINCIEDOMEIN HUIZINGEN
In de schaduw van het prachtige negentiende-eeuwse kasteel
van Huizingen bevindt zich een uitgestrekt domein van +/- 91
ha. Rondom het kasteel ligt een grote roeivijver waarop de
bezoekers met roeibootjes of waterfietsen kunnen rondvaren
terwijl een toeristisch treintje je naar de mooiste plekjes in het
park brengt, en voor de kleinsten is een ritje met een elektrische mini-car een gegarandeerd succes. In het midden van het
domein, tussen de prachtige flora in, bevindt zich een groot verwarmd openlucht recreatiezwembad met waterglijbanen, een
aanpalende ligweide, een speeltuin en een strandvolley. Het bos
met talrijke loof- en naaldbomensoorten is een waar wandelparadijs. In de maanden april en mei is de grond bedekt met een
bloementapijt van bosnarcissen en boshyacinten.
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BEERSEL
M

km 74,5

V

km 10,6

HUIZINGEN
COÖRDINATEN

SOLLENBERG
De helling van de Sollenberg is 500 meter lang en stijgt aan een
gemiddelde van 7,6% met een maximaal stijgingspercentage van
12,9%.

50.7542767, 4.2794804
© Climbfinder

M

km 77,1

km 13,2

V

DWORP

BRUINEPUT
De helling van de Bruineput is 1200 meter lang en stijgt gemiddeld aan 5,7% met een maximum stijgingspercentage van 10,9%.

COÖRDINATEN

50.736667, 4.296111

SINT-GENESIUS-RODE
M

km 82,8

km 18,9

V

SINT-GENESIUS-RODE

EIGENBRAKELSESTEENWEG
De helling van de Eigenbrakelsesteenweg is 900 meter lang en
stijgt aan een gemiddeld percentage van 4,9% met een maximaal
percentage van 6,1%.

COÖRDINATEN

50.7288462, 4.3433171
© Climbfinder

WAALS GEWEST
M

km 95,1

V

km 31,2

BRAINE-LE-CHÂTEAU

RUE DE NIVELLES
De helling van de Rue de Nivelles is maar liefst 2 kilometer lang
en stijgt aan een gemiddeld percentage van 4%.

COÖRDINATEN

50.6737408, 4.2757676

M

km 118,1

V

km 54,2

LA HULPE

© Climbfinder

RUE FRANCOIS DUBOIS
De helling van de Rude Francois Dubois is 900 meter lang en
stijgt aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,1%.

COÖRDINATEN

50.7355601, 4.4941289
© Climbfinder
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OVERIJSE
Overijse dankt zijn naam aan de IJse die door het dorpscentrum
stroomt. Rond het dichtbebouwde dorpscentrum vind je mooie
stukjes natuur zoals het bos van de Koningsberg en de IJsebroeken. De druivenserres op de heuvelflanken zijn minder talrijk dan
vroeger, maar de traditionele Druivenfeesten in augustus brengen
het dorp ieder jaar opnieuw in de ban van de tafeldruif. Een van de
hoogtepunten is de verkiezing van de druivenambassadeur en de
druivenstoet in augustus.
In 2020 sleepte Overijse de titel van Groen-en Bloemengemeente
in de wacht. Overijse realiseerde heel wat groenprojecten zoals de
Zuidflank, openbaar groen, wilde bloemen langs de Nijvelsebaan,
eetbare tuin in Terlanen en doet het groenonderhoud met milieuvriendelijke technieken.

Wist je dat de gemeente Overijse ook Paralympische sportkampioenen in zijn rangen heeft? Wielrenner Kris Bosmans werd in
zijn carrière 2 keer wereldkampioen wielrennen op de weg in de
categorie C3. Op de Paralympische Spelen in Rio De Janeiro in
2016 sleepte hij in dezelfde discipline een zilveren medaille in de
wacht. Bosmans won in 2018 ook brons op de kilometer sprint op
het WK baanwielrennen in Rio de Janeiro en focust zich dus niet
langer enkel op de weg. Handbiker Maxime Hordies werd in 2019
wereldkampioen Para-cycling in de klasse H1. De handbiker met
tetraplegie wist op ditzelfde WK tevens een zilveren medaille te
behalen in de tijdrit.

M

km 123,9 / 145,8 / 167,7 / 189,7

HERTSTRAAT

V

km 60,0 / 81,9 / 103,8 / 125,8

Deze kasseiklim gelegen in de Druivenstreek is 700 meter lang
en stijgt aan een gemiddelde van 4,9% met een maximaal stijgingspercentage van 9,4%.

OVERIJSE
COÖRDINATEN

50.7637188, 4.5490532
© Climbfinder

M

km 127,4 / 149,4 / 171,3 / 193,2

TERLANENVELD

V

km 63,5 / 85,5 / 107,4 / 129,3

Deze unieke hoogvlakte in Terlanen staat in de volksmond
gekend als ‘het kamp’. Het betreft een Brits kamp voor Duitse
krijgsgevangenen. Het kamp wordt opgericht in 1945 en krijgt
het kampnummer POW 2228 (Prisoners of War Camp). Het is
ruim 200 ha groot en strekt zich uit langs beide zijden van de
Nijvelsebaan.

TERLANEN

COÖRDINATEN

50.7736202,4.5734221,417
© Terlanen dorpsraad.

M

km 127,4 / 149,4 / 171,3 / 193,2

WATERMOLEN TERLANEN

V

km 63,5 / 85,5 / 107,4 / 129,3

Watermolen op de Laan op de grens met Ottenburg (Huldenberg). Ten zuidoosten van de gebouwen stroomt de Laan en
ten noorden de Kleine Lane, beide rivieren komen samen ten
noordoosten van de molen.

TERLANEN

COÖRDINATEN

50.7681545,4.6031199,460

Gaaf bewaarde site met ten noorden van de gebouwen een
boomgaard met poel, langs de Kleine Lane deels omringd door
knotbomen. Langs de gebouwen loopt de gekasseide Moskesstraat. Ten zuidwesten ligt een met meidoorn omhaagde tuin. In
deze gaaf bewaarde site, heeft de nog bestaande moleninrichting
belangrijke industrieel-archeologische waarde, met bewaard
waterrad, sluiswerk en binnenwerk.
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OVERIJSE
M

km 128,9 / 150,8 / 172,7 / 194,6

MOSKESSTRAAT

V

km 65,0 / 86,9 / 108,8 / 130,7

Moskesstraat vanuit Terlanen is een beklimming in de regio
Brabantse Ardennen. Hij is 550 meter lang met een gemiddeld
stijgingspercentage van 7.9% en een maximum van 18%. De top
van de beklimming ligt op 90,4 meter hoogte.

TERLANEN

De Moskesstraat is met z’n steile helling en kasseien een typisch
Vlaamse klim. In aanloop naar de 2021 UCI Road World Championships trok Overijse tijd en middelen uit om het authentieke karakter van deze holle weg extra te onderstrepen. De
vele asfaltplekken werden uit het wegdek gehaald, alle originele
kasseien werden gekuist en teruggeplaatst op een fundering van
waterdoorlatende steenslag, ook wel losse voegen genoemd.
Die duurzame heraanleg gebeurde zonder boordstenen, maar
met veldborduren, grote kasseien aan de rand van de weg. Het
hele proces gebeurde op typisch Vlaamse wijze, vergelijkbaar
met de Koppenberg en Paterberg. Die Vlaamse wijze betekent
licht getrapt plaatsen omwille van de helling en om het originele
gevoel te bewaren. Laveren van asfaltplek naar asfaltplek zal
vanaf nu dus niet meer mogelijk zijn op de Moskesstraat.

COÖRDINATEN

50.7688511,4.5978548,460

Het street art collectief PUNCHEUR ging, in opdracht van de
provincie Vlaams-Brabant, aan de slag op de hellingen van de
Flandrienlus van het WK Wielrennen 2021. Aan de voet van de
Moskesstraat maakten ze een selectie van bekende wereldkampioenen met Eddy Merckx, Marianne Vos, Peter Sagan en Tom
Boonen.

M

km 132,0 / 153,9 /175,9 / 197,8

HOLSTHEIDE

V

km 68,1 / 90,0 / 112,0 / 133,9

De helling van de Holstheide is exact 1 kilometer lang en stijgt
aan een gemiddeld percentage van 5,3% en een maximum percentage van 11,5%.

HULDENBERG

© Puncheur

COÖRDINATEN

50.7775310, 4.6065971
© Climbfinder

M

km 135,5 / 157,5 / 179,4 / 201,3

KASTEEL VAN IJSE

V

km 71,6 / 93,5 / 115,5 / 137,4

Op weg naar de Leegheid gluur je door het hek in de kasteelmuur
van het kasteel van IJse, residentie van de heren van Overijse. Op
de steen bij de Kellebron, aan de voet van de muur, bespeur je de
verweerde wapenschilden van de prinsen van Horne. Het oudste
gedeelte dateert van omstreeks 1500. Het geheel werd gebouwd
in Lodewijk de 16de stijl: rode baksteen en witte Franse steen.
In 1768 gaf de stad Brussel de opdracht om de steenweg door te
trekken van Jezus-Eik naar Waver. De fraaiste gevel werd hierdoor gesloopt.

OVERIJSE

COÖRDINATEN

50.7731016,4.5378161,417
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OVERIJSE
M

km 135,5 / 157,5 / 179,4 / 201,3

DRUIVENTEELT OVERIJSE

V

km 71,6 / 93,5 / 115,5 / 137,4

Felix Sohie zette in 1865 de eerste stappen in de druiventeelt
onder glas in Hoeilaart. De start van de druiventeelt in Overijse werd gegeven in 1878 door de gebroeders Danhieux en
Jean-Baptist Demol. De teelt werd begunstigd door de goed
gedraineerde bodem en het gematigd vochtige klimaat met voldoende neerslag. De serres werden gebouwd op de typische heuvels. Brussel was een belangrijke afzetmarkt, maar de tafeldruif
was een wereldwijd exportproduct. Het hoogtepunt bereikte de
druiventeelt in 1961 toen meer dan 34000 serren als echte glazen dorpen de hellingen van de IJsevallei en omstreken bedekten.

OVERIJSE

COÖRDINATEN

50.7730261, 4.5373291

M

km 135,5 / 157,5 / 179,4 / 201,3

SOLHEIDE: DRUIVENSERRES

V

km 71,6 / 93,5 / 115,5 / 137,4

Met zijn serres en serristenwoning biedt Solheide als beschermd
domein nog een typisch beeld van de druivenstreek. Het voormalige druivenbedrijf van Paul Raussens werd in 1964 omgevormd tot het Provinciaal Tuinbouwcentrum Solheide. Dit centrum had een ondersteunende rol voor de serristen en er werd
onderzoek verricht met betrekking tot de druiventeelt. Sinds
2004 startten de gemeente en 3WPlus hier een sociaal tewerkstellingsproject voor de restauratie en het onderhoud van de
serres. Jaarlijks vindt hier ook een cursus druiven telen plaats.

OVERIJSE

COÖRDINATEN

50.7744392,4.5329025,417

M

km 135,5 / 157,5 / 179,4 / 201,3

EIZER EN PERZIKENTEELT

V

km 71,6 / 93,5 / 115,5 / 137,4

De grote villa’s in de Ballingstraat zijn een restant van de rijkdom die de verkoop van de perziken met zich meebracht. Het
gehucht Eizer staat dan ook gekend als perzikdorp. Hier stonden
honderden serres met perziken en andere fruitsoorten van de
familie Charlier. Perziken verpakken was een arbeidsintensief
werk, omdat het dons van de perziken moest verwijderd worden
met een zachte borstel. Het ronddwarrelend stof zorgde voor
veel jeuk.

OVERIJSE

COÖRDINATEN

50.7962774,4.5449748,417

Felix Charlier, alias Feike Wit, is de grondlegger van de perzikteelt onder glas. In 1895 bouwde hier zijn eerste serre in Eizer.
Eigenlijk was Felix een boomkweker die perzikbomen liet
groeien in glazen serres. Je ziet er nog enkele staan naast de
paardenweide. Voor de bevruchting van de bomen werden bijenkasten in de serres geplaatst. De geur van perzikbloesems
moet heerlijk zijn geweest. Ook hier stonden in 1937 honderden
serres. De perziken waren een luxeproduct en werden gebruikt
voor pêche melba of in een glas champagne als aperitief.

M

km 139,1 /161,0 / 183,0 / 204,9

SINT-MARTINUSKERK

V

km 75,2 / 97,1 / 119,1 / 141,0

Van de oorspronkelijke 12de eeuwse Sint-Martinuskerk is alleen
de romaanse toren overeind gebleven. Twee dorpsbranden, in
1489 en 1692, legden zowat het hele centrum van Overijse en ook
de kerk in de as. Onder het koor bevindt zich een grafkelder van
de prinselijke familie Horne. Dat gaf zijn naam aan het lokale
Prins van Hornebier, een amberkleurig tripel van hoge gisting.

OVERIJSE
COÖRDINATEN

50.7726799,4.5351662,417
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OVERIJSE
M

km 139,1 /161,0 / 183,0 / 204,9

S-BOCHT OVERIJSE

V

km 75,2 / 97,1 / 119,1 / 141,0

De S-bocht in het centrum van Overijse is bekend in de streek.
De helling maakt niet alleen deel uit van het parcours van De
Brabantse Pijl maar werd ook opgenomen in de wegritten van
het WK wielrennen 2021. De helling is 783 meter lang en overbrugt 96.2 hoogtemeters met een gemiddeld stijgingspercentage van 5.53% en een maximum van 18.3%.

OVERIJSE

COÖRDINATEN

50.7732070, 4.5378225

M

km 139,1 /161,0 / 183,0 / 204,9

V

km 75,2 / 97,1 / 119,1 / 141,0

OVERIJSE

COÖRDINATEN

50.7724714,4.5352178,417

Op de muur van de S-Bocht in Overijse creëerde PUNCHEUR
een ‘wall of fame’ voor de 100ste verjaardag van het WK met een
selectie van Belgische ex-wereldkampioenen en Flandrien(ne)s,
zoals Eddy Merckx, Yvonne Reynders en Briek Schotte maar ook
Rik Van Steenbergen, Rik Van Looy, Georges Ronsse en Freddy
Maertens.

DRU!F, HUIS VAN DE TAFELDRUIF EN DE OPBLAABARE
DRUIVENTRO(T)S
Dru!f, huis van de tafeldruif is in 2021 helemaal vernieuwd en
het ideale startpunt om de Druivenstreek te verkennen. In de
nieuwe expo met authentieke stukken ontdek je heel wat over de
eens zo bloeiende druiventeelt. Het pronkstuk is het wandtapijt
van kunstenaar Edmond Dubrunfaut.
Hoe herken je een goede tafeldruif? Eerst en vooral mag de tros
niet blinken, de bessen bevatten namelijk een natuurlijke donslaag. Een teken dat de bessen niet bespoten zijn. Bij het proeven
let je erop dat de bessen kraken en sappig zijn. Daarnaast kijk je
ook of het hout nog mooi groen is en niet droog. Ga daarom naar
de markt en of je tros zelf kopen bij de serrist. De Vlaams-Brabantse tafeldruif is een ambachtelijk streekproduct, het resultaat van een natuurlijk verantwoorde teelt, met nog veel handenarbeid.

M

km 139,1 /161,0 / 183,0 / 204,9

GEMEENTEHUIS EN JUSTUS LIPSIUSPLEIN

V

km 75,2 / 97,1 / 119,1 / 141,0

Het statige gemeentehuis werd gebouwd in 1506 en was eigendom van Filips de Schone. In 1543 bracht keizer Karel, geplaagd
door jicht, hier de nacht door. Op het Justus Lipsiusplein staat
het borstbeeld van de geleerde Justus Lipsius.

OVERIJSE

COÖRDINATEN

50.7700703,4.5410299,1669

© LanderLoeckx

Justus Lipsius, gekend humanist en filoloog, werd in 1547 geboren in Overijse als Joost Lips. Naast de ingangspoort van zijn
ouderlijk huis, vandaag een muziekacademie, staat zijn leuze
Moribus antiqius, volgens de oude zeden. Hier is het even opletten geblazen. Op de binnenkoer ga je de grote deur door tot zijn
tuin. Justus Lipsius hield van krokussen, narcissen en vooral
tulpen. Hij was secretaris van kardinaal Granvelle, geschiedschrijver van Filips II en kreeg achtereenvolgens een leerstoel
aan de universiteiten van Jena, Leuven en Leiden.
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OVERIJSE
M

km 142,0 / 164,0 / 185,9

HAGAARD

V

km 78,1 / 100,1 / 122

De helling van de Hagaard is 300 meter lang, maar is zeker niet
te onderschatten. Met een gemiddelde van 10,2 % en een maximaal stijgingspercentage van 13,5 procent is dit een stevige kuitenbijter.

OVERIJSE

COÖRDINATEN

50.7701997, 4.5219825
© Chris Auld

VLAAMS-BRABANT VOOR WIELERHELDEN
Wij weten van koersen. Van heroïsche hellingen en adembenemende afdalingen. Van kasseien die je doen daveren en rechte
betonwegen om een spurtje te trekken. Van geschoren benen en
veldrijders die van kop tot teen onder de modder zitten. Van avontuurlijke gravelbanen en van nagenieten in een authentiek wielercafé waar de fietsverhalen nog wat worden aangedikt.
Ja, wij weten echt van koersen. Vraag maar aan Eddy Merckx waar
hij de smaak te pakken kreeg. Of aan Sven Nys, die het cyclocrossparcours op zijn Balenberg deelt met iedereen. Maar ook de jonge
wielergarde is hier thuis. Remco Evenepoel koerst het liefst over
de glooiingen van het Pajottenland. Jasper Stuyven deed vanuit
zijn thuisstad Leuven zowat alle fietswegen van de provincie aan

tijdens zijn lange trainingsritten. Het is dan ook geen toeval dat de
grootste renners in Vlaams-Brabant verzamelden om uit te maken
wie de allerbeste is tijdens de 100ste verjaardag van het wereldkampioenschap wielrennen.
En je kan hier niet alleen snelheid maken op de mooiste fietswegen, want het offroadavontuur lonkt als je de platge(t)reden paden
verlaat. De mooiste gravelroutes tonen je plekken waar je met vier
wielen gewoon niet geraakt. Waag je met je mountainbike of crossfiets aan uitdagende singletracks door de bossen en velden. Zoveel
variatie en disciplines, dat vind je alleen in onze provincie. Aan jou
om het allemaal te ontdekken. Dus blijf gerust wat langer, want één
dag is zeker niet genoeg!

© LanderLoeckx
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DE GESCHIEDENIS VAN DE BRABANTSE PIJL
• 1961: Dat is het jaar waarin de eerste Brabantse Pijl werd verreden. De wedstrijd werd toen gewonnen door Pino Cerami. Van
de voorbije 61 edities, kon er 38 maal een Belg als eerste over de
finishlijn rijden. De laatste die dat deed was Tim Wellens na een
solo in 2018. De Brabantse Pijl werd jarenlang verreden op de
zondag voor de Ronde van Vlaanderen, maar verhuisde in 2010
naar de woensdag voor de Amstel Gold Race, waarmee het de
Ardennenklassiekers inluidt.
• Oscar Freire: Voor een straffere stoot moeten we naar Oscar
Freire kijken. De Spanjaard kon zichzelf maar liefst twee opeenvolgende keren opvolgen, een unicum, en wist De Brabantse Pijl
dus drie keer te winnen (2005, 2006, 2007).
• Recordhouder: Edwig Van Hooydonck. Hij wist De Brabantse
Pijl één keer meer te winnen dan Oscar Freire, vier keer dus
(1987, 1991, 1993 & 1995). Van Hooydonck wordt vaak Eddy
Bosberg genoemd, maar Eddy Brabantse Pijl zou ook niet misplaatst zijn.

• Startplek: Oorspronkelijk was De Brabantse Pijl een koers in
en rond Alsemberg, met beklimmingen van de Bruine Put, de
Alsemberg en de Lindenberg. In 2004 veranderde dat en werd
Zaventem startplek voor enkele jaren. De wijziging van de startplaats bracht vanzelfsprekend ook een parcourswijziging met
zich mee. Sinds 2007 is Leuven de startplaats van De Brabantse
Pijl voor de mannen.
• Aankomstplaats: Tot 2009 kwam De Brabantse Pijl traditioneel aan in Alsemberg, boven op de gelijknamige helling. Sinds
2010 finisht de race in Overijse op de Brusselsesteenweg.
• 2018: Dat is het jaar waarin De Brabantse Pijl voor het eerst een
vrouweneditie krijgt. De eerste twee edities werden in het Pajottenland gehouden, in Gooik. Sinds 2020 start de race in Lennik
en komt ze aan in Overijse, op dezelfde plek als de mannen.

DE TROFEE VAN DE BRABANTSE PIJL

© Fred Bellefroid

De winnaar van zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd van ‘De
Brabantse Pijl’ krijgt een trofee van de hand van de kunstenaar Fred
Bellefroid overhandigd. Voor de creatie van die trofeeën wordt er
steevast een beroep gedaan op een kunstenaar uit de streek. Deze
keer viel de eer te beurt aan Fred Bellefroid uit Leuven, de startplaats van de mannenwedstrijd.
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Bellefroid is vooral bekend omwille van het bronzen standbeeld
van de Kotmadam op de Oude Markt in Leuven, maar maakte doorheen de jaren al tal van sportprijzen. Zo werden in 2002 de winnaars van iedere discipline van de internationale atletiekmeeting
Memorial Van Damme niet alleen met een medaille maar ook met
een werk van Bellefroid beloond. Ook vele Vlaamse en Vlaams-Brabantse sportprijzen zijn van zijn hand.

19

ERELIJST ELITE VROUWEN
YEAR

1st

2nd

2021

US

Ruth Winder

NL

Demi Vollering

IT

Elisa Balsamo

2020

AU

Grace Brown

DE

Liane Lippert

NL

Floortje Mackaij

2019

BE

Sofie De Vuyst

IT

Marta Cavalli

US

Coryn Rivera

2018

IT

Marta Bastianelli

CA

Leah Kirchmann

NL

Marianne Vos
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ERELIJST ELITE MANNEN
YEAR

1st

2nd

2021

GB

Tom Pidcock

BE

Wout van Aert

IT

Matteo Trentin

2020

FR

Julian Alaphilippe

NL

Mathieu van der Poel

FR

Benoit Cosnefroy

2019

NL

Mathieu van der Poel

FR

Julian Alaphilippe

BE

Tim Wellens

2018

BE

Tim Wellens

IT

Sonny Colbrelli

BE

Tiesj Benoot

2017

IT

Sonny Colbrelli

CZ

Petr Vakoc

BE

Tiesj Benoot

2016

CZ

Petr Vakoc

IT

Enrico Gasparotto

FR

Tony Gallopin

2015

BE

Ben Hermans

AU

Michael Matthews

BE

Philippe Gilbert

2014

BE

Philippe Gilbert

AU

Michael Matthews

FR

Tony Gallopin

2013

SK

Peter Sagan

BE

Philippe Gilbert

BE

Bjorn Leukemans

2012

FR

Thomas Voeckler

ES

Oscar Freire

BE

Pieter Serry

2011

BE

Philippe Gilbert

BE

Bjorn Leukemans

FR

Anthony Geslin

2010

BE

Sebastien Rosseler

BE

Thomas De Gendt

BE

Jurgen Van de Walle

2009

FR

Anthony Geslin

FR

Jérome Pineau

DE

Fabian Wegmann

2008

FR

Sylvain Chavanel

BE

Philippe Gilbert

ES

Juan Antonio Flecha

2007

ES

Oscar Freire

BE

Nick Nuyens

LU

Kim Kirchen

2006

ES

Oscar Freire

NL

Karsten Kroon

BE

Nick Nuyens

2005

ES

Oscar Freire

NL

Marc Lotz

BE

Axel Merckx

2004

IT

Luca Paolini

NL

Michael Boogerd

BE

Nico Sijmens

2003

NL

Michaël Boogerd

ES

Oscar Freire

IT

Luca Paolini

2002

BE

Fabien De Waele

BE

Erwin Thijs

BE

Chris Peers

2001

NL

Michaël Boogerd

AU

Scott Sunderland

BE

Axel Merckx

2000

BE

Johan Museeuw

BE

Nico Mattan

DK

Rolf S¯rensen

1999

IT

Michele Bartoli

NL

Michael Boogerd

IT

Daniele Nardello

1998

BE

Johan Museeuw

IT

Germano Pierdomenico

NL

Michael Boogerd

1997

IT

Gianluca Pianegonda

NL

Maarten den Bakker

NL

Michael Boogerd

1996

BE

Johan Museeuw

BE

Edwig Van Hooydonck

IT

Gianluca Pianegonda

1995

BE

Edwig Van Hooydonck

RU

Alexander Gontchenkov

RU

Dmitri Konyshev

1994

IT

Michele Bartoli

NL

Maarten den Bakker

IT

Gianni Bugno

1993

BE

Edwig Van Hooydonck

IT

Franco Ballerini

BE

Andrei Tchmil

1992

BE

Johan Capiot

BE

Paul Haghedooren

BE

Mario De Clercq

1991

BE

Edwig Van Hooydonck

BE

Dirk De Wolf

IT

Maurizio Fondriest

1990

NL

Frans Maassen

BE

Johan Capiot

BE

NoÎl Segers

1989

BE

Johan Capiot

NL

Adrie van der Poel

BE

Dirk De Wolf

1988

BE

Johan Capiot

BE

Jean-Philippe Vandenbrande

DE

Rolf Gölz

1987

BE

Edwig Van Hooydonck

NL

Peter Harings

BE

Jean-Marie Wampers

1986

NL

Johan van der Velde

BE

Eddy Planckaert

NL

Theo de Rooy

1985

NL

Adrie van der Poel

BE

Jean-Marie Wampers

FR

Laurent Fignon

1984

BE

Ronny Van Holen

NL

Theo de Rooy

BE

Paul Haghedooren
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ERELIJST ELITE MANNEN
YEAR

1st

2nd

1983

BE

Eddy Planckaert

BE

Rudy Matthijs

BE

Fons De Wolf

1982

BE

Claude Criquielion

BE

Eddy Planckaert

BE

Ronny Van Holen

1981

BE

Roger De Vlaeminck

BE

Guido Van Calster

NL

Johnny Broers

1980

BE

Michel Pollentier

IE

Sean Kelly

NL

Fons van Katwijk

1979

BE

Daniel Willems

NL

Gerrie Knetemann

BE

Eddy Schepers

1978

BE

Marcel Laurens

BE

Herman Van Springel

BE

Ludo Peeters

1977

BE

Frans Verbeeck

NL

Gerrie Knetemann

BE

Willy Teirlinck

1976

BE

Freddy Maertens

BE

Eddy Merckx

BE

Frans Verbeeck

1975

BE

Willem Peeters

BE

Michel Pollentier

NL

Gerrie Knetemann

1974

BE

Herman Van Springel

BE

Frans Verbeeck

BE

Freddy Maertens

1973

BE

Johan De Muynck

BE

Victor Van Schil

BE

Herman Van Springel

1972

BE

Eddy Merckx

BE

Herman Van Springel

BE

Roger Swerts

1971

BE

Jos Spruyt

BE

Eddy Merckx

BE

Roger De Vlaeminck

1970

BE

Herman Van Springel

BE

Victor Van Schil

BE

Georges Pintens

1969

BE

Willy In ‘t Ven

NL

Jos van der Vleuten

BE

Willy Monty

1968

BE

Victor Van Schil

BE

Willy Van Neste

NL

Eddy Beugels

1967

BE

Roger Rosiers

BE

Jan Lauwers

BE

Emiel Coppens

1966

NL

Jan Janssen

NL

Bas Maliepaard

NL

Jos van der Vleuten

1965

BE

Willy Bocklant

BE

Georges Vanconingsloo

NL

Piet Rentmeester

1964

IT

Arnaldo Pambianco

BE

Yvo Molenaers

BE

Victor Van Schil

1963

BE

Jos Wouters

BE

Emile Daems

BE

Gustaaf De Smet

1962

BE

Ludo Janssens

BE

Robert De Middeleir

BE

Raymond Impanis

1961

BE

Pino Cermani

BE

Michel Van Aerde

BE

Willy Schroeders
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PARTNERS
PRESENTING PARTNER

TOP SPONSORS

MEDIASPONSOR

FLANDERS CLASSICS WOMEN

MAIN SPONSORS							

OVERHEDEN

CAR PARTNER

TV-PARTNER

OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER F L A N D E R S C L A S S I C S W O M E N

SERVICEPARTNERS
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