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Kerkom van op het hoogste punt 
Wandeling met prachtig zicht op de dorpskern van 
Kerkom van op het hoogste punt van Kerkom (89 m). 

Deze wandeling loopt over verharde wegen en paden 
die goed begaanbaar zijn. Wandelschoenen zijn aangeraden. 

Deze wandeling is geschikt voor buggy’s en niet geschikt voor rolstoelen. 

Vertrekpunt van de wandeling op de parking van de Boerenzaal, 
Malendriesstraat 51, 3370 Kerkom-Boutersem. Vertrek naast het petanque 
terrein, via de Kerkstraat. 

Lengte van de wandeling: 4.5 km 
Totale stijging: 42 m 
Moeilijkheidsgraad (schaal van RouteYou): 4/10  

Van 27 maart tot en met 30 mei staan er ook wegwijzers langs het parcours. 

Coronamaatregelen: Wandelen in gezinsverband of in een groepje van max. 10 personen is 
toegelaten.  

Ben je uitgewandeld in Boutersem, dan kan je nog terecht op de website 
https://oostbrabant.wixsite.com/opstap/wandelingen.  De Okra trefpunten van de regio 
Oost-Brabant hebben elk voor hun buurt de mooiste wandelingen uitgewerkt. 

 
Met deze QR-
code kan je het 
GPX-bestand 
downloaden (voor 
de wandel-Gps)

Met deze QR-code 
kan je de 
wandeling op je 
mobiel plaatsen 
(via RouteYou)  
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Routebeschrijving: 

Na … m  Parking Boerenzaal Malendriesstraat 51, 3370 Kerkom 

  Parking Boerenzaal  

0 m  Sla rechtsaf de Kerkstraat in  

  Hof van Kerkom (privé) 

  Sint-Martinuskerk 

490 m  Sla rechts af op de Kerkomsesteenweg 

280 m  Sla rechts af de veldweg in 

1.100 m  Neem de bocht naar links en sla onmiddellijk rechtsaf 

130 m  Sla rechts af de betonnen baan op 

  Café Sportlokaal (gesloten wegens Corona) 

190 m  Sla rechts af de Malendriesstraat op 

470 m  Verlaat de Malendriesstraat en sla links de veldweg in 

610 m  Sla rechts af de veldweg op 

470 m  Vermoedelijke plaats van het Cisterciënzer nonnenklooster 

  Piekes kapelleke 

30 m  Sla rechts af de Heilige Geesthofstraat in 

  De Velpehoeve 

780 m  Sla rechts af de Malendriesstraat in 

80 m   Sla linksaf de parking van de Boerenzaal op 
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Wat krijgen wij onderweg te zien? 

- Het Hof van Kerkom en het Park: 
Het hof van Kerkom dateert van de 12de eeuw, de bewoners werden toen al ‘van Kerkem’ 
genoemd. Het huidige gebouw dateert uit de Spaanse periode (16de-17de eeuw). Het werd 
begin 20ste eeuw door de eigenaars, de familie Martens, in zijn huidige vorm verbouwd. 
Let op het fresco op de omheiningsmuur naast de toegangspoort. Het werd rond 2000 
geschilderd door mevrouw Martens. Het stelt Sint Martinus voor.  
Het park van het Hof met de vijver werd in landschappelijke stijl aangelegd in 1830-1840 en 
enkele keren heraangelegd. 
 

- Sint-Martinuskerk: 
Het is een classicistisch gebouw van 1783 opgetrokken uit bak- en zandsteen. De toren met 
romaanse kern uit de tweede helft van de 13de eeuw werd in dat gebouw geïntegreerd. 
Half de 19de eeuw werd het orgel geplaatst. Dit is sinds 1981 beschermd. 
 

- Piekes Kapelleke: 
Het kapelletje wordt genoemd naar de vroegere eigenaar van de nabijgelegen hoeve: 
Petrus (Pieke) Reinquin. Het werd rond 1864 gebouwd naar aanleiding van het dodelijk 
ongeval waarbij Eduard Reinquin, zoon van de hoeve, onder het wiel van een kar terecht 
kwam. Zijn broer liet de kapel bouwen. Het eerste beeld in de kapel zou opgegraven zijn in 
de omliggende velden rond 1854 of 1862. Het zou dus mogelijk afkomstig zijn van het 
Cisterciënzer nonnenklooster dat daar in het begin van de 13de eeuw gestaan heeft. In 1972 
werd de kapel tijdens een storm verwoest en in 1974 werd het heropgebouwd. Nu staat er 
een beeld van O.-L.- Vrouw van Scherpenheuvel. 
 

- Cisterciënzer nonnenklooster: 
Kerkom was, weliswaar voor korte tijd, een klooster rijk. Begin 13de eeuw (1200 of 1207) is 
er een klooster gesticht door de zusters van de Orde van Cîteaux. Dit klooster was 
gesitueerd in de weide achter het huidige Piekes Kapelleke. Vrij snel (in 1215) verliet de 
orde Kerkom (vermoedelijk omdat de omliggende gronden te schraal waren). Ze vestigde 
zich in Jauchelette om daar het klooster ‘La Ramée’ te stichten.  
 

- De Velpehoeve: 
De Velpehoeve is ook gekend als de Heilige Geesthoeve. De hoeve werd in 1499 per 
testament geschonken aan de “Tafels der armen van de heilige geest van 4 Leuvense 
parochies”, de voorloper van het OCMW van Leuven. Aanvankelijk was de taak van de 
hoeve de reizigers eten en onderdak te bezorgen. Later werd haar taak breder, en kreeg ze 
de ‘dienst van de poort’, dit is de dienst voor de uitdeling van levensmiddelen aan 
behoeftigen. 
 


