
ZUUNBEEKROUTE 
 
 
Vertrekpunt:  Dorpsplein Gaasbeek, Donkerstraat  
Afstand: 25 kilometer  
 
 
Deze 25 kilometer lange fietsroute leidt je door kleine beekvalleitjes die samen het bekken van de 
Zuunbeek vormen. De Zuunbeek wordt gevormd door de samenvloeiing van de Karenbergbeek en de 
Beringenbeek te Pepingen. Verder ontvangt ze langs haar loop nog het water van enkele beken en zal ze 
uiteindelijk in de Zenne uitmonden op de grens van Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht. 
Hier is de Groene Gordel op z'n mooist in dit stukje Pajottenland, met zijn golvende akkers en weilanden 
en zijn schitterende vergezichten. Precies in dit Zuunbeekbekken liggen de meest indrukwekkende 
vierkantshoeven van het Pajottenland, het Wedemhof van Breedhout, hoeve Bree-Eik in Sint-Kwintens-
Lennik en de Cantimpréhoeve in Bellingen. 
 
 
BEZIENSWAARDIGHEDEN 
 
1. Onze-Lieve-Vrouwkerk 
Te midden van het ommuurde kerkhof staat de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Het bakstenen gebouw, bekroond 
met een dakruiter, kreeg zijn huidig uitzicht voornamelijk in de 18de eeuw. Het kerkje, dat tot stand was 
gekomen nadat het vorige tijdens de godsdienstoorlog in 1579 zwaar was beschadigd, onderging toen 
immers heel wat verbouwingen. De middenbeuk en de noordelijke zijbeuk werden verbouwd in 1736 en 
in 1774 werd de kerk uitgebreid met de zuidelijke zijbeuk.  
De toenmalige kasteelheer van Gaasbeek, Filips Scockaert, liet zich bij deze verbouwingen niet onbetuigd 
en betaalde o.a. de arduinen portaalomlijsting die in 1737 in de voorgevel werd aangebracht en 
waarboven zijn wapenschild prijkt. 
Achter het kerkhof bevindt zich de voormalige pastorie, die dateert van 1758 en waarin nu een klein 
heemkundig museum is ingericht. 
 
2. Hoeve Bree-Eik 
De Hoeve Bree-Eik is gelegen midden de wijde akkers. Bree-Eik is de grootste hoeve van de streek. De 
gebouwen, gegroepeerd rond de twee binnenpleinen en daterend uit de 18de en de 19de eeuw, hebben 
een lengte van meer dan 106 meter en een breedte van meer dan 60 meter. De oudste gevonden 
vermelding van de hoeve dateert van 1406. Het monument geniet bescherming sinds 1981. 
 
3. Sint-Benedictuskapel 
Deze neogotische kapel is toegewijd aan Sint-Benedictus en werd in 1906 gebouwd onder impuls van 
pastoor Heremans, die vijf jaar voordien een paardenprocessie in het leven had geroepen ter ere van deze 
heilige. Sindsdien trekt elk jaar op Paasmaandag in het landelijke Elingen een ommegang uit en wordt 
Benedictus er die dag speciaal vereerd om mens en dier tegen ziekte te beschermen. 
 
4. Kestergat 
Kestergat, nu een gehucht van Pepingen, was in de vorige eeuwen de zetel van een tamelijk grote 
heerlijkheid die niet tot Brabant, maar tot het graafschap Henegouwen behoorde. Het is ontstaan langs 
een aloude weg van Brussel naar Edingen. Zoals het Engelse woord "gate" heeft "gat" hier de betekenis 
van toegang, in dit geval tot het verder gelegen dorp Kester. 
 
5. Kerk van Bellingen 
Het gotische gebouw bevindt zich aan een weg die eindigt bij de toegangspoort van een monumentale 
hoeve en is omringd door een paar woningen en de pastorie. Dit is niet meteen een echt dorpscentrum, 
en dat heeft zo zijn reden. Bellingen was niet alleen schaars bevolkt, maar de weinige inwoners leefden er 
ook zeer verspreid. Van de 11de tot de 18de eeuw behoorde het samen met Pepingen, tot het bezit van 
de heren van Edingen, Vazallen van de graven van Henegouwen. Op kerkelijk gebied zou Bellingen 
gedurende enige tijd een zeker belang verwerven. De parochie werd vermoedelijk opgericht in het 
midden van de 12de eeuw en alleszins staat vast dat de kerk van Bellingen in 1184 door Rogerus, 
bisschop van Kamerijk, werd geschonken aan de augustijnerabdij van Cantimpré. 



Deze Kamerijkse abdij was trouwens ongeveer vier jaar vroeger onder zijn impuls opgericht. De 
schenkingsakte bepaalde dat de twee priesters die de kerk van Bellingen bedienden, zouden toetreden tot 
de augustijnerorde en het gezag van Cantimpré erkennen. Alzo werd Bellingen een priorij, afhankelijk van 
de Onze-Lieve-Vrouwabdij van Cantimpré. De heren van Edingen zouden haar grote weldoeners worden 
en lieten in de kerk een grafkelder bouwen. Enkele van hen zouden er ook begraven worden. Nadat de 
moederabdij in 1580 was verwoest, kwamen de kanunniken van Cantimpré naar Bellingen. 
Dit had tot gevolg dat de kleine priorij het statuut van abdij kreeg en dat nieuwe gebouwen werden 
opgetrokken. Ook de bouwvallig geworden kerk zou door een nieuwe worden vervangen. In 1619 vroeg 
en bekwam abt Joost-Fernesse daarvoor toelating van Anne de Croy, dame van Edingen. 
De nieuwe, éénbeukige gotische kerk werd opgetrokken in baksteen. Voor vensteromlijstingen en 
hoekkettingen werd hardsteen gebruikt. Een dakruiter markeert de scheiding tussen schip en koor. Tegen 
de noordkant van het koor stond het klooster, maar dat werd gesloopt nadat de priorij in 1797 door het 
Franse bewind was afgeschaft en verkocht. 
Ondertussen waren de monniken echter reeds in 1677 teruggekeerd naar Cantimpré en was Bellingen 
opnieuw een priorij geworden. Op het ogenblik van de afschaffing verbleven er nog de parochiepriester 
en één monnik. 
Van de hoeve die de augustijnen bouwden, bleven twee schuren bewaard. Een nieuwe hoeve werd 
gebouwd in het begin van de 19de eeuw. De priorij van Bellingen was omringd door een muur, voorzien 
van stevige steunberen, en ook die bleef gedeeltelijk bewaard. 
 
6. Onze-Lieve-Vrouwkerk van Beert 
De Onze-Lieve-Vrouwkerk dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw en werd gebouwd nadat het 
vorige bidhuis in 1736 grotendeels was verwoest door een brand. Ze is opgetrokken in baksteen; 
vensteromlijstingen en hoekkettingen zijn in arduin en de toren is bekroond met een helmvormige kap. 
 
7. Hof te Wedem 
Aan de oever van de beek staat het imposante "Hof te Wedem", waarvan de oudste vermelding 
teruggaat tot 1279. Het lijkt wel een vesting en dat is het wellicht ook ooit geweest. 
In de loop der eeuwen is de hoeve vaak verbouwd of maakten oude gebouwen plaats voor nieuwe. Zo 
dateert de vierkante toren van twee verdiepingen, afgedekt door een tentdak en voorzien van een 
traptorentje, uit de 17de eeuw. In de 19de eeuw werd er een woning tegenaan gebouwd en ook de 
stallen en schuren dateren uit deze laatste periode. 
 
8. Kasteeldomein van Budingen 
Het huidig gebouw in classicistische stijl dateert van 1743, maar werd in neoclassicistische getinte stijl 
enigszins aangepast in 1896. Hierdoor staan beide jaartallen vermeld in het gevelfronton. Dit gebeurde 
kort nadat de baan Halle-Edingen werd aangelegd, zodat de vroegere verbindingsdreef met de aloude 
Brabantsebaan (Halle-Gaasbeek) buiten gebruik geraakte. Enkele oude beuken in het park en twee 
hekpijlers wijzen het tracé aan. De vermoedelijk tot dan meer eenvoudige achtergevel werd naar het 
model van de voorgevel met arduin bekleed en toen werden ook de bestaande zadeldaken verbouwd tot 
het huidige mansardedak (leien). 
De gevels worden vertikaal in vlakken verdeeld, om een indruk van eentonigheid te vermijden, door 
hoekpilasters met ingediepte voegen en horizontaal geritmeerd door twee registers van hoge 
steekboogvensters. De middeltraveeën werden bekroond met een fronton. 
 
9. Domein Groenenberg 
Midden in een 45 ha grote park staat het 19de-eeuwse neoclassicistisch kasteel van Groenenberg, in 
1900 gebouwd in opdracht van de Halse notaris Claes. Eén van de meest bekende landschapsarchitecten 
van die tijd, Edmond Galoppin, nam de aanleg van het omringende park voor zijn rekening. De Tweede 
Wereldoorlog richtte echter bijzonder veel schade aan. Herstellingen lieten lang op zich wachten of 
kwamen er nooit. Het landgoed, waar tijdens de oorlogsjaren Duitse officieren hadden verbleven, bleef 
onbewoond en verviel tot een ruïne. Grote delen van het eens zo mooie park bleven er verwilderd 
bijliggen of werden tijdens de oorlogsjaren in gebruik genomen als landbouwgrond.  
In 1981 verkocht de laatste erfgename het domein met de bijhorende hoeve aan het Vlaams Gewest dat 
het kasteel restaureerde en de gehavende en verwaarloosde tuinen opnieuw herstelde. Het schitterende 
park met zijn vijver, beboste hellingen, zijn vaak zeldzame solitairbomen, solitairstruiken en 
bloemenperken is nu één van de mooiste hoekjes binnen de Groene Gordel.  



Bezoekers met respect voor de natuur zijn in Groenenberg van harte welkom. In en om het domein zijn 
trouwens bewegwijzerde wandelpaden aangelegd. Groenenberg ligt op nauwelijks een steenworp van 
het kasteeldomein van Gaasbeek. In het kader van het Bruegelproject, dat het groen in dit deel van het 
Pajottenland wil vrijwaren en beschermen, zullen beide parken steeds nauwer versmelten. Enkele 
weilanden en akkers tussen beide maken deel uit van het parkgebied, andere percelen worden 
aangekocht om een bufferzone te vormen zodat de smalle bosrand rond Groenenberg intact blijft. 
 
10. Kasteel van Gaasbeek 
Het kasteel van Gaasbeek vindt zijn oorsprong in de eerste helft van de 13de eeuw.  
Hendrik I, hertog van Brabant, richtte toen de heerlijkheid van Gaasbeek op om zo zijn invloed op de 
aangrenzende domeinen van Sint-Pieters-Leeuw en Lennik, die respectievelijk afhingen van het Keulse 
Sint-Pieters-kapittel en van de Nijvelse Sint-Gertrudisabdij, te versterken en uit te breiden. Vandaar ook 
dat Gaasbeek toevertrouwd werd aan zijn tweede zoon, Godfried van Leuven. 
In de tweede helft van de 14de eeuw, toen het "Land van Gaasbeek" in handen was gekomen van 
Sweder van Abcoude, telde het niet minder dan 16 dorpen tussen Zenne en Dender. De Brusselaars 
stelden zo'n machtige buur blijkbaar niet op prijs, want toen de heer van Gaasbeek zijn gebied nog wilde 
uitbreiden over heerlijkheden in de meierij van Sint-Genesius-Rode, kwam hiertegen verzet van de 
stadsmagistraat, voorgezeten door schepen Everaert T'Serclaes. Gevolg was dat T'Serclaes op 26 maart 
1388 werd aangerand door handlangers van Abcoude. Toen hij vijf dagen nadien aan zijn verwondingen 
overleed, trok een leger Brusselaars en milities van andere Brabantse steden naar Gaasbeek. Na vijf weken 
belegering werd het slot ingenomen en in brand gestoken. Aan deze belegering zouden de Brusselaars 
meteen ook hun spotnaam van "kiekefretters" danken. Hun mondvoorraad bestond immers vooral uit 
kippen.  
 
In 1430 werd Gaasbeek bezit van de familie van Horne. Vooral Filips van Horne heeft een belangrijke rol 
gespeeld. "Door mij wierdt Gaasbeek uit puin gehaelt, dit deedt ik van 1436 tot 1488", liet hij in een 
gedenksteen beitelen. Ook Maarten van Horne "ermaecte en ooc verbauwde" tussen 1543 en 1559. Hij 
maakte echter ook grote schulden en in 1565 verplichtte de Raad van Brabant hem de heerlijkheid te 
verkopen. Lamoraal van Egmond betaalde er 210.000 Carolusgulden voor. Hij was één van de 
belangrijkste edelen in de Nederlanden maar zijn verzet tegen de inquisitie deed hem op het schavot 
belanden. Op 5 juni 1568 werd hij te Brussel onthoofd. Gaasbeek werd verbeurd verklaard, werd 
herhaaldelijk bezet maar kwam in 1589 opnieuw in het bezit van de Egmonds. Eén van hun erfgenamen, 
Sabine van Horne, verkocht Gaasbeek in 1615 aan Renaat van Warfusée die in het park een barokke Sint-
Gertrudiskapel en een lustpaviljoen liet optrekken. De lust was in Gaasbeek voor hem echter van korte 
duur, want wegens deelneming in 1631 aan een staatsgreep, die uiteindelijk niet doorging, werd hij in 
1633 verbannen. Zijn zoon Alexander kwam in 1650 wel opnieuw in het bezit van de heerlijkheid maar de 
verbrokkeling ervan, reeds ingezet in 1647, voltrok zich verder. In 1695 was de diplomaat Louis-Alexander 
Scockaert heer van Gaasbeek. Het kasteel bevond zich toen in een afgetakelde toestand.  
In 1691 hadden de troepen van de Franse koning Louis XIV vier torens afgebrand en ook tijdens hun 
beleg van Brussel in 1695 lieten ze Gaasbeek niet links liggen. Een gedeelte van het kasteel werd niet 
meer heropgebouwd en de burcht verloor daarmee haar gesloten uitzicht.  
In 1796 kwam Gaasbeek door erfenis in handen van Paulo Arconati Visconti. De laatste afstammeling van 
deze Italiaanse adellijke familie, Giammartino, zou in 1873 huwen met Marie Peyrat, dochter van vice-
voorzitter van de Franse senaat. Drie jaar later erfde ze zijn ontzaglijk fortuin. De markiezin woonde in 
Parijs en verbleef slecht een tweetal maanden per jaar te Gaasbeek. Toch besteedde zij veel zorg aan het 
kasteel. Het werd niet alleen verbouwd maar ook volledig heringericht. Lambrizeringen, schouwen, 
gestoelten en trappen werden getekend door de Franse beeldhouwer en houtsnijder Malard. Marie Peyrat 
was een echte mecenas. Een groot gedeelte van haar fortuin ging naar kunst en wetenschap en zowel te 
Parijs als te Gaasbeek was ze omringd door intellectuelen van haar tijd. In 1922 tenslotte schonk ze haar 
domein van Gaasbeek "aan het Belgische volk, verdediger van het volkenrecht". De rijke bibliotheek en 
een gedeelte van de kunstschatten verhuisden jammer genoeg naar Parijs. Het meubilair bleef wel in 
Gaasbeek, samen met het volledig archief.  
 
Het kasteel van Gaasbeek heeft een monumentale toegang, versierd met de Brabantse leeuw, gebouwd 
op het einde van de 19de eeuw. Links van de poort bevindt zich het oudste gedeelte van de wallen, 
daterend uit de 13de en de 14de eeuw en uitlopend op de Sint-Pieters-Leeuwtoren, die in de 16de eeuw 
werd gebouwd. Rechts van de toegang zien we de Egmondtoren vanwaar een overdekte walgang naar 
de Lenniktoren leidt. Door de poort komen we in een Italiaanse binnentuin en krijgen een gezicht op de  



in romantische stijl gerestaureerde gevels. Bijzonder fraai is de vleugel "Petit Blois" tussen de 
toegangspoort en de Karel V-toren.  
 
Zestien kamers en zalen van het kasteel zijn voor bezoek toegankelijk. Behalve de muur- en 
trapbekledingen die markiezin Peyrat liet aanbrengen, worden ze opgesmukt met antieke meubels, 
aardewerk en porselein, beeldsnijwerk en talrijke schilderijen, vooral afkomstig uit Vlaanderen. Tot de 
kostbaarste bezittingen behoren acht Brusselse en vier Doornikse wandtapijten uit de 16de en de 17de 
eeuw. De vertrekken zien er ongeveer net zo uit, zoals Marie Peyrat ze bewoonde, waarmee we een 
treffend beeld krijgen van de adellijke leefwijze in de 19de eeuw.  
 
Rondom het kasteel strekt zich een 49 ha groot domein uit, grotendeels ingenomen door bossen en 
doorsneden door brede wandeldreven. Op de diepste plaatsen van het domein werden vijvers aangelegd, 
gevoed door bronnen in de vijverbeddingen en op de opliggende hellingen. In de boomrijke delen van het 
park, rond en in de vijvers, vind je een zeer verscheiden, vaak zeldzame fauna en flora. Her en der 
verspreid op het domein trekken een paar merkwaardige bouwsels met elk een eigen  geschiedenis, zeker 
je aandacht. Het meest opvallend bouwwerk is beslist de triomfboog van markies d'Arconati Visconti uit 
1803. Als vurig bewonderaar van Napoleon zag hij deze triomfboog als een waardig begin van de weg 
die hij wilde aanleggen tussen Gaasbeek, Brussel en Parijs. 
 
11. Het waterhof 
In de schaduw van het kasteel van Gaasbeek ligt de typisch Pajottenlandse vierkantshoeve ”Waterhof”. 
De oudste gebouwen dateren van 1813. Gezien de drassige weilanden met hun talrijke bronnetjes 
rondom de hoeve, is de herkomst van de naam “Waterhof” (die dateert van +- 1500) niet ver te zoeken. 
Momenteel is er een melkvee-akkerbouwbedrijf gevestigd dat zich bezig houdt met de verwerking van 
melk tot allerlei zuivelproducten. Alle deze producten en seizoensgroenten worden ter plaatsen verkocht. 
Er is ook een gezellig terras op de binnenkoer waar men bij mooi weer van een huisgemaakt ijsje kan 
likken. 
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