Wandelzoektocht Vlierbeek
Deze wandelzoektocht neemt je mee langs 11 interessante
locaties van Vlierbeek, één van de schilderachtigste plekken in
Kessel-Lo. Het gebied rond de abdij van Vlierbeek evolueerde
van platteland naar verstedelijkte stadsrand. Aan de hand van
een korte uitleg en meerkeuzevragen kom je meer te weten
over de geschiedenis en het dagelijkse leven in de buurt. Bij
ieder antwoord verzamel je een letter, waarmee je op het einde
een woord kan vormen dat met de buurt te maken heeft.
Deze wandeling sluit aan bij de recent verschenen publicatie
‘Straathistories Vlierbeek’, gemaakt door de buurtbewoners van
Vlierbeek met steun van de Erfgoedcel Leuven

Duur: +- 2u
Afstand: 6 km
Startpunt: De abdij van Vlierbeek, aan de Westerpoort - kan ingekort door De Plein niet te doen en
na punt 7 op het Negenbunderspad naar rechts te gaan – of door van vraag 10 naar 11 te gaan via
Paradaenslaan.

1

1. Start: Westerpoort/Rozenkrans
Een moerassig gebied, doorsneden door
de Fliderbeca of Fliederbeek was zeven
eeuwen lang het kader waar de
benedictijnermonniken van Vlierbeek
leefden. Sinds de Franse revolutie zijn de
monniken verdreven, maar de bezoeker
van vandaag ontsnapt niet aan de
bijzondere sfeer van de tuinen, de O-L-Vkerk en de kloostergebouwen. Het
wapenschild van de abdij was de Maagd
Maria met het kind Jezus op haar arm. Ze
waakt nog steeds over de abdij en de
bewoners van Vlierbeek. We gaan op zoek
naar een kapelletje met het beeld van
Maria.
VRAAG:
Het oorspronkelijke beeld dateert uit het begin van de 17de eeuw
maar werd in 2004 gestolen. Dit prachtige exemplaar is een exacte
kopie. Hoe is het vervaardigd?
K. uit plaaster
F. uit hout
B. met 3-D printing

Het kapelletje was oorspronkelijk een prieeltje uit de 17de eeuw en dateert dus niet van 1724, zoals je
in de zandstenen deuromlijsting kan zien. Deze omlijsting is immers gerecupereerd van de voormalige
watermolen van de abdij. De letters PP staan voor Pieter Paradaens die abt was van de abdij toen de
molen werd gebouwd.
We verlaten de abdijsite door de Westerpoort (naast café de Rozenkrans) en gaan rechtdoor naar het
Gemeenteplein.
2. Gemeenteplein
Het huidige Gemeenteplein bevindt zich op de
plaats van het gehucht Heffel. Lange tijd was het
een klein landelijk gehucht. Na het ontstaan van de
gemeente Kessel-Lo in 1827 kreeg het de naam
‘Gemeenteplaats’ en werd het eerste deel van de
‘Holsbeeksebaan’ de Gemeentestraat.
Het plein was lange tijd het centrum van Kessel-Lo
met een gemeentehuis met school (te zien op de
foto hiernaast), vier cafés, een
fabriek met toonzaal, een bioscoop, drie danszalen,
een theater, handelszaken en een hulppostkantoor.

2

VRAAG: Tegenover het standbeeld van de boerenjongen met geweer en vredesduif dat beide
wereldoorlogen gedenkt, staat een gebouw met veel glas uit de jaren ’50. Welke functie had dit
gebouw tot 1983?
E. een groothandel met toonzaal
A. het gemeentehuis
R. een bioscoop
We slaan rechtsaf de Holsbeeksesteenweg in. Vind je het bordje Fairtradestraat in de muurschildering
van de school? We wandelen naar de volgende bushalte, ooit de terminus van tram 2. Het
kloosterdijkpad rechts was vroeger de dijk met links een visvijver en rechts de buffervijver met water
voor de het rad van de watermolen. We wandelen daar links het Provinciaal Domein in tot aan de
vijver.
3. Provinciaal Domein
Het Provinciaal Domein werd oorspronkelijk de rotte wei genoemd, omdat
het erg moerassig was. In 1932 begon men vijvers te graven. Hierdoor
ontstonden drie commerciële parken met tal van recreatiemogelijkheden: je
kon er zwemmen, roeien en vissen, maar er was ook een speeltuin, minigolf,
een rolschaatspiste, enzovoort. In 1972 werden ze door de provincie
aangekocht en verenigd in één publiek recreatiegebied.
VRAAG: Welke parknaam hoort hier niet thuis:
N. Lovenarenpark
L. Van Hemelrijckcentrum
S. Vijverpark
T. Leopoldpark

We gaan naar rechts en opnieuw naar rechts tot we het park verlaten naast de Molenbeek die we
volgen tot we opnieuw op de Holsbeeksesteenweg zijn. Aan de steenweg gaan we naar links tot aan
de volgende bushalte.
4. Bushalte Pie de Nijper
VRAAG: Pie de Nijper heet deze halte. Vanwaar die naam?
K. Pie was een beruchte smid waar men schrik van had
E. Pie was een gierige kolenboer die ook café hield
O. Pie was een lachwekkend volksfiguur die schrik had van zijn
vrouw
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We keren terug tot huisnummer 98. Hier slaan we linksaf de Blokweg in tot we in de Alberdingk
Thymlaan belanden.
5. Alberdingk Thymlaan
VRAAG: In de abdij van Vlierbeek hebben illustere figuren
gewoond waaronder professor Nederlandse letterkunde Paul
Alberdingk Thym. Hij was de eerste voorzitter van het Davidsfonds.
Wanneer is Paul Alberdingk Thym geboren? Tip: Ga ongeveer 50
meter naar links en zoek het straatnaambordje.
L. 1845
D. 1827
V. 1912
Frans Nackaerts

Ook de dochter van Paul Alberdingk Thym, Elisabeth, was een belangrijke
figuur voor de buurt. Tijdens de oorlogsjaren ontving ze gastvrij de
Vlierbeekse vluchtelingen in de kelders van de abdij en bemiddelt ze met het
Duitse leger. Onverschrokken en met een witte vlag in de hand stapte ze naar
de bezetters toe. Ze benadrukte dat ze enkel de onschuldige burgers een
veilige schuilplaats wou bieden binnen de abdijmuren en ze haalde de
Duitsers over om de vluchtelingen te sparen.
We gaan naar rechts (richting abdij), nemen het pad links en na de wei het
pad rechts. (Als dat te modderig ligt kan je ook rechtdoor blijven gaan.) We
wandelen tot het pad een bocht naar links maakt (blauwe pijl op de kaart).
6. Masterplan
De Vlierbeekse gemeenschap wil het rijke erfgoed van
de voormalige abdij optimaal beheren en aan de
toekomstige generaties doorgeven, daarom werd er
een masterplan opgesteld dat in 2018 werd
goedgekeurd.
Op deze plaats bevond zich de Oosterpoort richting
Linden, het was een vierde toegang tot de abdijsite. In
2021 wordt deze poort terug opengesteld en het pad
dat u volgt met bomen omzoomd, zoals het masterplan
voorziet.
VRAAG: Deze poort had vroeger ook nog een andere naam. Welke is het?
A. Westerpoort
I. Lindenpoort
E. Eilandpoort
We wandelen verder tot de kruising.
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7. Negenbunderspad
VRAAG: Her en der in dit gebied en ook hier zie je eigenaardige constructies.
Waarvoor dienen deze?
C. De Watergroep pompt hier water op om er drinkwater van te maken.
S. Het Agentschap Onroerend Erfgoed doet hier archeologisch onderzoek.
L. Het Agentschap Natuur en Bos onderzoekt de bodemlagen.
Voor de wandeling gaan we nu naar links en nemen het eerste pad rechts tot de
Kortrijksestraat in Linden en daar naar links tot het kruispunt.
Je kan hier ook afkorten door naar rechts te gaan, de Kortrijksestraat schuin naar
rechts over te steken en het pad voor nummer 208 in te slaan. In de eerste straat,
de Benedictijnenlaan - genoemd naar de kloosterorde van de abdij - gaan we naar
rechts tot de Paradaenslaan voor vraag 10.
8. Kruispunt Kortrijksestraat
‘Lingen op de Plaan, Linden op de Pleen, De Plyne van Linden, de Pleyne’, vele namen sierden het
gehucht op de grens tussen Kessel-Lo en Linden op een kruispunt van verschillende reiswegen. De
Cortrijckschebaan ging er naar Kortrijk-Dutsel en verder naar ‘Aerschot’. Op het einde van de 16de
eeuw bevonden zich hier reeds een pachthof en een vijftal huizen. In 1786 komt er een huis bij “In den
Engel”, dat we nog altijd kunnen bewonderen.
VRAAG: Wat was de oorspronkelijke functie van dit
gebouw?
D. Een refugehuis, dat is een toevluchtsoord voor
religieuzen
S. Een boerderij, horend bij het wijndomein Chartreuze
T. Een afspanning, dat is een herberg waar men een
paard kan uitspannen of stallen.

We keren terug en zien rechts een kapelletje tegen een huis geplakt.
9. Kapelletje
Vroeger was het de gewoonte om aan grenzen tussen gemeenten een paal of boom met
een Mariabeeld te plaatsen. Zo ontstonden er vele veldkapellen. Eertijds hadden gelovige
bewoners hier een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw geplaatst, aan een staak, aan de kant van
Linden. De volgende dag stond het ineens aan de overkant. Toen dat enkele malen opnieuw
gebeurde, begreep men dat Onze-Lieve-Vrouw een kapelletje wilde op die plaats en zo
geschiedde.
Aan het eind van WO II ontdekt pastoor Wuyts van Vlierbeek achter het beeldje een ouder
beeldje van omstreeks 1500. Hij liet het restaureren en het wordt tot op heden in de pastorij
bewaard.
VRAAG: Hoe noemt men een beeld van een treurende moeder Maria met het lichaam van haar
overleden zoon op haar schoot?
O. Madonna
P. Dolorosa
I. Piëta
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We volgen de Kortrijksestraat terug richting Leuven en nemen het pad links (voor huisnummer 208)
om de wijk Vlierbeekveld in te gaan. In de eerste straat, de Benedictijnenlaan - genoemd naar de
kloosterorde van de abdij - gaan we naar rechts tot de Paradaenslaan.
10. Paradaenslaan
Heel wat straatnamen verwijzen naar de abdij. Er is bijvoorbeeld de Laurent Benoit Dewezstraat, de
belangrijkste bouwmeester van de abdij.
VRAAG: Ook de Meugenslaan, Peter Scribslaan,
Paradaenslaan en Garestalaan verwijzen naar
historische figuren. Wat waren zij?
L. Geleerden
J. Abten
S. Burgemeesters

Wie rechtdoor gaat komt aan het Vlinderpark, dat we oversteken tot tussen de twee gebouwen aan de
overkant. Het gemeenschapscentrum links op het gelijkvloers kan aan een lage prijs gehuurd worden
van de stad. Vlierbeekveld is een ‘duurzame’ wijk in wording met veel aandacht voor groene speel- en
verpozingsplekken. Het alom tegenwoordige water wordt verzameld in een poel of wadi.
We gaan naar links en nemen rechts het Sprinkhanenpad naar de Molenstraat, genoemd naar de
vervallen maar nog steeds bestaande Pinxtermolen meer naar links in de straat. Wij gaan naar rechts,
nemen de eerste straat rechts om verderop links het kerkhof van Vlierbeek op te gaan.
11. Kerkhof
Op dit kerkhof vinden we een calvarie - het gietijzeren kruis met
Christusbeeld -, graven van oorlogsslachtoffers en ook een aantal
prominenten zoals de laatste abt, de laatste monnik en het
familiegraf van De Becker Remy. Hier rusten ook Emiel Vliebergh en
Frans Nackaerts die eveneens een straatnaam kregen in de buurt.
Kan je het graf van de familie Nackaerts vinden?
VRAAG: Wie was Frans Nackaerts?
S. Een professor en eerste voorzitter van het Davidsfonds
T. Een dokter en oprichter van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn
N. De schilder van het schilderij ‘Laat de kinderen tot mij komen’ dat
zich in de kerk bevindt
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SLOT
Als je de letters van de meerkeuzevragen hier invult, vind je een woord van 11 letters dat iets met
deze omgeving te maken heeft.


Zo dit was Vlierbeek in het kort! We hopen dat je genoten hebt van je wandeling en – net als wij - hebt
bijgeleerd over het rijke verleden van onze wijk.
In betere tijden zou het nu hoog tijd zijn voor een glas of tas in de plaatselijke herberg ‘De
Rozenkrans’, maar kom zeker nog eens terug om Vlierbeek en omgeving verder te ontdekken!



Ben je nieuwsgierig naar nog meer verhalen over Vlierbeek?

Lees dan zeker de nieuwe publicatie: ‘Straathistories Vlierbeek’
Deze is voor 5 euro beschikbaar bij:
Annemie Balcaen: annemie.balcaen@gmail.com,
0497/451799
Betty Janssen: elisabeth.janssen55@gmail.com
Aan de balie van VISIT Leuven of mailen naar
erfgoedcel@leuven.be



Wil je deze zoektocht ook digitaal beleven? Of met ander gezelschap overdoen?

Download dan op je smartphone de erfgoedapp en doe de zoektocht ‘Straathistories Vlierbeek’.


Wil je nog een andere Leuvense buurt ontdekken?

Doe dan de digitale audiowandeling ‘Straathistories Mussenbuurt’.
Deze is eveneens beschikbaar via de erfgoedapp, die je gratis kan downloaden op je smartphone.
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