Door ’t Hageland in Lubbeek
Deze tocht lust door het hart van het Hageland rond Lubbeek. Boomgaarden, zachte
heuvels en vergezichten maken deze streek tot een geknipt fietsland. Al zul je af en toe even
recht op de trappers moeten om een richel in het landschap te overwinnen. Maar het
panorama dat je boven wacht, zal je weer doen aanvaarden dat het altijd de moeite loont
een korte helling op te trappen.
1. Aan de classicistische St.-Martinuskerk van Lubbeek, fiets je de Dorpsstraat uit richting
Boutersem. Volg de dalende Dorpsstraat. Waar het rechts naar Boutersem gaat fiets je
rechtdoor in Heurbeek. Je klimt het dorp uit en trekt je niets aan van zijwegen. Na een bocht
neem je rechts de Kerkomsestraat, een holle weg die zachtjes stijgt. Tussen de velden gaat die
over in de Driesstraat. Je volgt mee naar links en dan rechtdoor tot aan de T waar je rechtsaf
slaat in de Boskouterstraat. Volg de golvende weg tot je in de Malendriesstraat komt. Linksaf
en dan de eerste rechts. Je fietst over het grondgebied van Kerkom. De betonweg maakt eerst
een scherpe bocht naar links en dan naar rechts, zo kom je aan de Smisveldstraat. Linksaf. Na
een draai, neem je links de Lubbeekstraat. Steek het kruispunt over en fiets verder door in de
Lubbeeksestraat. Trap voorbij de plassen die links liggen en draai dan links de Moffelstraat
in.
2. Volg deze éénrichtingsweg tot aan de T-splitsing waar je rechts de Kasteelstraat in fietst.
Wie het kasteel van Roosbeek wil bekijken (aan de buitenkant ) moet eerst even naar links.
Fiets voorbij een oude dorpspomp en volg op de T, de Oude Baan naar links. Vervolgens
neem je nog eens links, de Breisemsestraat, een ‘zware kasseiweg’ tussen akkers. Op het
einde draai je rechts mee in de Koffiestraat. Vanaf nu fiets je een poos door het grondgebied
van Tienen. Even klimmen en dan neem je rechts de Kapelleblokstraat. Trap rechtdoor tot aan
het kruispunt met de Kerkomstraat. Hier staat een laatgotische St.-Corneliuskapel uit de
14de eeuw. Dwars het kruispunt en fiets aan de overkant verder door de Kleinveldstraat. In
een wijde bocht trap je niet rechts in de Vloedweg maar stuur je links, nog altijd door de
Kleinveldstraat. Nu fiets je door een open agrarisch landschap. In een volgende bocht niet
links meevolgen maar rechts houden. Daarna de eerste weg rechts nemen. Een straatnaambord
is er niet maar het is de Vossekotweg. Het fietst hier wat hobbelig maar je neemt de eerste
weg links en vanaf hier gaat het veel beter. Je bent nu in de Dennenboomweg maar dat merk
je pas wanneer je in Vissenaken bent.
3. Je fietst weer even langs de rand van een bos. Voorbij het bos krijg je een prachtig
panorama te zien. Blijf door trappen tot aan de T-splitsing waar je naar links stuurt in de SintPietersstraat. Vanaf hier is het een heel eind rechtdoor: over het kruispunt met de
Romeinsebaan, over het kruispunt met de Aarschotsesteenweg en verder rechtdoor in de
Waterstraat. Aan het einde van de Waterstraat fiets je linksaf, in de Vissenakenstraat, richting
Attenrode/Wever. Je fietst over de Velp en langs de Dalemse watermolen. Voorbij de molen
ligt er weer een kuitenbijtertje op je te wachten. Je komt in Wever waar de Vissenakenstraat
verandert in de Torenstraat. Nog even rechtdoor en dan links, de Butschovestraat indraaien.
Aan de splitsing moet je rechts houden en de Heirbaan volgen.
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4. Op de tweesprong blijf je deze straat rechts volgen. Je mag weer een stukje klimmen en je
inspanningen worden beloond met een mooi panorama. Steek het kruispunt met de
Langestraat over en blijf zachtjes stijgen. Het uitzicht aan je linkerkant wordt steeds
indrukwekkender. Trek je niets aan van zijwegen en steek ook het volgend kruispuntje over.
Je bent nog altijd in de Heirbaan. Je mag wat dalen, passeert een bosje en negeert een zijweg
rechts. Aan de T-splitsing op het einde van de Heirbaan neem je links de Hoefstraat, die een
paar meter verder al Nijsel Rodestraat heet. Op de T-splitsing linksaf in de Binkomstraat en
even verder rechts in de Kerkstraat, richting Kiezegem. Trek je niets aan van zijwegen en
draai op het eerste kruispunt, links, de Neckerspoelstraat in. Op de splitsing rechts houden en
op het einde volg je de Glabbeeksesteenweg naar links.
5. In een bocht, fiets je aan een mooi veldkapelletje, onder een linde, links de
Peerdsweidestraat in. Links een mooi panorama, rechts boomgaarden. Fiets op een viersprong
rechtdoor tot aan het kruispunt met de drukkere Tiensesteenweg. Dwars die steenweg, nog
even rechtdoor en dan links in de Sint-Gertrudendries. Negeer alle zijwegen en geniet van het
uitzicht. De straatnaam verandert in Grotendries en begint fors te dalen. Zonder trappen kom
je in Sint-Maartendries. Blijf nog even rechtdoor fietsen en je komt terug aan de kerk van
Lubbeek.
PRAKTISCH
Afstand: 24 km
Bewegwijzering: geen
Vertrekpunt: Sint-Martinuskerk van Lubbeek
Aard van de weg: verhard, enkele kassei- en kiezelstroken; goed berijdbaar. Enkele
kuitenbijters en enige conditie is nodig.
Kaarten: ING-kaart 1/25.000 32/3-4
ANDERE FIETSIDEEEN
In het Hageland zijn een tiental bewegwijzerde fietsroutes uitgestippeld. Brochures
verkrijgbaar bij de toeristische diensten en bij Toerisme Vlaams-Brabant.
INFO
Gemeentebestuur Lubbeek, Gellenberg 16, 3210 Lubbeek
Tel 016 47 97 00 - Dienst cultuur: 016 47 97 21
www.lubbeek.be
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