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Kerkom tot aan de Velpe 

Wandeling door Kerkom, die je langs een aantal mooie 

stukjes natuur brengt. Je maakt kennis met het 

agrarisch karakter van Kerkom, maar je loopt ook door 

een mooi stukje van de Velpevallei, een mooi 

natuurgebied. Dat gedeelte van de wandeling is tijdens een regenperiode 

nogal drassig, maar je kan dit stukje afsnijden als je echt natte schoenen 

wilt vermijden. 

Deze wandeling loopt grotendeels over onverharde wegen en paadjes. 

Stevig waterdicht schoeisel is altijd aangewezen.Deze wandeling is niet 

geschikt voor buggy’s of 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: 6,6 km 
Totale stijging: 54 m 
Moeilijkheidsgraad (schaal van RouteYou): 5/10  

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 linksaf de Kerkstraat in  

10 m  Sla rechtsaf de Malendriesstraat in  

15 m  Sla onmiddellijk linksaf de Heilige Geesthofstraat in 

250 m   Velpehoeve 

300 m  Aan de hoek van de weide, sla rechtsaf het paadje in 

340 m  Aan de bareel, sla rechtsaf de bosweg in. 

  Velperbos 

320 m  Sla links de tweede bosweg in 

180 m   Voorbij de bareel, sla rechts de landweg in  

  Volg deze landweg tot aan het huis nr 47 op de hoek van de 
Bergstraat 

560 m   Sla linksaf het wandelpad tussen de twee percelen in 

310 m   Steek de Kerkomsesteenweg over en neem de Binkomsestraat 

280 m  In de bocht naar rechts, ga rechtdoor de kasseiweg in.  

  Je loopt tussen twee zandwinningen door met aan de 
rechterkant een aantal vijvers.  

1.020 m  Beslissen: tijdens een regenperiode kan het stuk naast de 
Velpe zeer drassig zijn. Wil je dit vermijden, sla dan rechts af de 
Bijvoordestraat in. Je bereikt zo de Kumtichsestraat. Ga deze 
rechts op en vervolg de wandeling. 
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  Sla linksaf de Bijvoordestraat in. 

  Hof van Bijvoorde (niet zichtbaar). 

160 m  Buig rechtsaf de veldweg in. 

260 m  Volg de veldweg en steek de Velpe over. Neem natuurlijk het 
bruggetje. 

70 m  Maak een u-bocht naar rechts ter hoogte van de enorme 
knotwilg in de weide en neem de wandelstrook. 

  Steek het beekje over en volg de Velpe stroomopwaarts. 

  Volg ook aan de drassige weide de Velpe tot aan de bosrand en 
ga dan links voor de bomen tot aan het pad naar de 
Kumtichsestraat. 

650 m  Sla rechts de Kumtichsestraat in 

  Molen van Bijvoorde 

  Kapelletje van OLV van Bijvoorde 

960 m  Sla links de Kerkstraat in. 

  De oude pastorie van Kerkom. 

620 m  Steek de Kerkomsesteenweg over. 

  Hof van Kerkom (privé) 

  Sint-Martinuskerk 

480 m  Wandel verder tot aan de parking van de Boerenzaal 

  Eindpunt van de wandeling 
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Wat krijgen wij onderweg te zien? 

 

- 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. 

 

- Het Velperbos: 

Achter de Velpehoeve ligt het Velperbos. In 2018 was er wat opschudding in de buurt door 

een nogal drastische kapping door het Agentschap Natuur en Bos (ANB). We zullen er zeker 

drie zones in terugvinden: een gedeelte met inlandse eiken en enkele grove dennen 

waarvan men hoopt dat deze voor een natuurlijke herbebossing zullen zorgen. Verder is er 

een gedeelte met tamme kastanjes waarvan de betere exemplaren meer ruimte kregen. 

Dit gebeurde ook met de grove dennen in een derde gedeelte. 

 

- Hoeve uit de 18de eeuw: 

In 1874 geregistreerd als 

een volledig nieuw 

opgetrokken hoeve 

omgeven door een grote 

boomgaard, ter vervanging 

van een oudere hoeve. Het 

is een semi-gesloten hoeve 

met een U-vormig gedeelte 

aan de straatzijde en een 

vrijstaand woonhuis aan de 

open zijde rond een 

volledig gekasseid erf. Het 

geheel is intact bewaard. 

Het U-vormig gedeelte 

bestaat uit het centrale poortgebouw aan de Kerkomsesteenweg, met links de dwarsschuur 

en het werkhuis en rechts de stal en het wagenhuis. 
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- Zandwinningen: 

Links en rechts van ons wandelpad zie je zandwinningen, met nog een aantal vijvers aan de 

rechterkant. Nu wordt het terrein gebruikt als gronddepot. In de 80-er jaren werden er 

plannen gemaakt om links en rechts van deze landweg een stort van 50 hectaren te maken. 

Door een burgerinitiatief avant-la-lettre gingen deze plannen echter niet door. 

 

- Hof van Bijvoorde: niet zichtbaar op traject 

Het hof van Bijvoorde is gelegen in de Velpevallei in het gelijknamige gehucht Bijvoorde. De 

naam Bijvoorde (vroegste vermelding als Bivorde in 1312) komt van het Germaanse bi-

furdum wat gebied tussen twee doorwaadbare plaatsen betekent. Even verder in de 

wandeling komen we door zulke doorwaadbare plaats. 

 

- De Velpevallei: 

De Velpevallei in 

Boutersem maakt deel uit 

van een groter 

natuurgebied in Vlaams-

Brabant dat de vallei van 

de Velpe volgt en gelegen 

is in Boutersem, 

Vissenaken en Glabbeek. 

De Velpe ontspringt in 

Opvelp en mondt uit in 

de Demer in Halen, meer 

precies in de 

deelgemeente Zelk. 

Blijkbaar is men erin 

geslaagd om op een aantal didactische kaarten de Velpe verkeerd te laten uitmonden in de 

Gete.  

 

- De molen van Bijvoorde: 

Tijdens de middeleeuwen waren er in Bijvoorde twee molens, eentje aan het Hof van 

Bijvoorde – deze werd samen met het Hof verwoest bij de Slag Van Vissenaken in 1576. De 

tweede molen stroomopwaarts aan de Velpe staat er nog. Aan de molen was ook een 

doorwaadbare plaats (“Vort”, “Voorde”) op de weg van Kerkom naar Breisem die de 

molenaar moest onderhouden. Einde van de 15de eeuw werd er een brug gelegd. 
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Het was een “banmolen”, 

de boeren moesten daar 

hun graan laten malen. 

Pas einde 18de eeuw werd 

deze verplichting 

afgeschaft. 

De molen maalde tot 

1984, op het laatste al op 

elektriciteit. Eerder was hij 

al omgebouwd tot 

turbinemolen (met 

horizontale metalen 

schoepen in plaats van 

een houten rechtopstaand 

waterrad). 

 

- Kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Bijvoorde: 

Gebouwd door Theresia Lambrechts in 1915, een alleenstaande vrouw die in de 

nabijgelegen hoeve woonde. 

 

- Pastorie van Kerkom en pastorietuin: 

De pastorie werd tussen 1869- 1873 verbouwd in classicistische stijl. Oorspronkelijk zou het 

een brouwerij geweest zijn. 

Op dit ogenblik wordt de 

pastorie van Kerkom 

gebruikt door het 

strijkatelier van Boutersem. 

Het merkwaardige aan 

deze pastorie is dat het 

gebouw met zijn 

achterkant aan de 

Kerkstraat staat, en dat 

daar nu de hoofdingang 

ligt. 

Dit komt omdat rond 1950 

de Kerkomsesteenweg 

rechtgetrokken werd waardoor de hoofdingang (nu de ingang van de pastorietuin) achter 

een pleintje kwam te liggen. Vanuit de tuin zie je het gebouw in al zijn glorie. 
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De tuin van de pastorie werd op vraag van de gemeente omgevormd tot een fruittuin met 

grasland dat weinig onderhoud vraagt. Zo werden hoogstammige fruitbomen aangeplant, 

met tegen de bakstenen muur leifruit (perelaars & druiven). Er staan ook een 5-tal heesters 

van de gele kornoelje. In het voorjaar geven ze een mooie gele bloesem. De heesters geven 

ook eetbare vruchten, daarom werd deze plant vroeger vaak als fruitstruik aangeplant. In 

het verleden was het een typische plant van pastorietuinen. 

Centraal werd een bloemenweide ingezaaid. En aan de ingang van de tuin staat een groot 

bijen- en insectenhotel. 

 

- 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. 

 

 

 


