
De Feestroute is een mountainbikeparcours dat loopt over een heuvelachtig terrein met af en toe 
stevig klimwerk en lange afdalingen. Er moeten ongeveer 330 hoogtemeters worden overbrugd. 
Het vertrek en de aankomst zijn voorzien aan de gemeentelijke sporthal, Dendermondestraat 25 
te Merchtem. De lussen 2 en 3 lopen vooral over het grondgebied van buurgemeente Asse en haar 
deelgemeenten. Onderweg zijn er genoeg tavernes en cafeetjes om de dorstigen te lessen.
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Routebeschrijving

1 Langeveldmolen: watermolen langs de Grote Molenbeek, heropgebouwd in 1914. tweeverdie-
pingshuis onder zadeldak (pannen), met neotraditionele inslag. Aan de waterkant, een onderbouw 
van zandsteenblokken in vrij regelmatig verband, wijzend op de oude kern. Voorts gecementeerd.

2 De huidige kerk in vroeggotische stijl (ca 1680) vervangt een grotere Romaanse (ca 1200), die zelf 
in de plaats kwam van een houten Karolingisch bedehuis (ca 694). Interessant zijn de gotische 
doopvont in witte steen (16e eeuw), de barokke biechtstoel, het witmarmeren beeld van Onze-
Lieve-Vrouw met kind (17e eeuw) en de heilige Gudula (17e eeuw).

3 Spanjaardshof: dit hof maakte in de 16e eeuw deel uit van één groot domein met kasteel, water-
molen en kapel en heette oorspronkelijk Hof te Steenberg. De huidige gesloten hoeve, met recht-
hoekige binnenkoer dateert uit de 2e helft van de 18e eeuw. Dit akkerbouwbedrijf teelt op de rijke 
zand-leemgronden vooral granen, suikerbieten en aardappelen.

4 Neerkammolen of Cortvrindtmolen: nog functionerende watermolen met jaartal 1735 in een in-
gemetselde steen van de gevel aan de beekkant, naast de resten van een zandstenen vensterom-
lijsting, doch overigens grondig verbouw in 1921-1922. rondboogdeur van arkoze met sleutel en 
imposten eertijds met jaartal 1768 (?) en bekronend oculus, onlangs ingemetseld en naar verluidt 
afkomstig van een afgebroken hoeve tegenover het kasteel Innes te Waarbeek.

5 Uckelgemhof: de hoeve van de familie Wijnants is een voormalig Frankisch hof waarvan het oudste 
deel uit 1766 dateert. Ooit bepaalde het mee de ontginning van de omliggende landerijen. Nu is 
het een gemengd landbouwbedrijf met zowel veeteelt als akkerbouw.

6 Appelkot of Hof ter Spelt: de naam Appelkot komt volgens Wauters en Sacré van de vruchtbare 
boomgaarden. Anderen denken aan het Franse ‘Cour d’appel’. Omringd door een prachtig park met 
zeldzame oude bomen (de rode beuk naast de brug aan de vijver zou 450 jaar oud zijn!). Dit heel 
oud feodaal hof is nu een omgracht domein met een 19e-eeuws herenhuis.

7 Molen van Collier: dit domein was eertijds eigendom van de hertogen van Brabant tot omstreeks 
1320 overging in de handen van de familie Pipenpoy. De nog bestaande molengebouwen zijn de 
voortzetting van de oude banmolen (1269) van Hertog Hendrik III van Brabant. (Samen met de 
Koutermolen en de Langeveldmolen behoorde deze binnenmolen lang toe aan de Pipenpoys).

8 Reedijk: hier werd ons dorp geboren rond de borcht, de kerk en de watermolen. Het geklasseerde 
vroegere schoolhuis deed in beide wereldoorlogen dienst als onderkomen voor dakloze gezinnen. 
Ooit was er zelfs een zagerij en kistenmakerij en een brouwerij. Ook politie- en gemeentelijke 
diensten vonden er een tijdlang onderdak. Sinds 2001 is dit gebouw geklasseerd.

9 Op deze plaats zou reeds in de 7e eeuw een kerk gestaan hebben. De oudste delen van de huidige 
kerk zijn de zware vierkante toren en het noordelijk deel van de linkerbeuk. De voorgevel dateert 
van 1838 (kwam van de abdij van Affl igem) en de huidige glasramen werden geplaatst tussen 1868 
en 1899. op 25 juni 1696 stortte een deel van het gewelf in. De recentste restauratie werd in 1989 
beëindigd.

Bezienswaardigheden



 Voor meer informatie en voor eventuele problemen (bv. verdwenen signalisatie) contacteer de sportdienst van Merchtem (052/33.89.65 • steven.elpers@merchtem.be)
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STARTPLAATS
Sport-, Jeugd- en

Ontmoetingscentrum
Dendermondestraat 25

Merchtem

Aansluiting
mtb-route

Meise (rode lus)
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 Bloso-mountainbikeroutes
De Bloso-mountainbikeroutes zijn een initiatief van de pro-
vinciale werkgroepen ‘Natuur en Sport’. Hierin zetelen verte-
genwoordigers van Bloso, de Provinciale Sportdienst, Bos en 
Groen, Natuur en milieu- en sportgroeperingen. Ze hebben tot 
taak regulerend en preventief op te treden inzake sportbeoe-
fening in de natuur.
In samenwerking met gemeenten zijn in Vlaanderen perma-
nente mountainbikeroutes uitgestippeld en aangelegd. Ze zijn 
uniform bewegwijzerd en op elke startplaats staat een aan-
kondigingsbord met de nodige informatie. Deze mountainbi-
keroutes hebben een gemiddelde lengte van 35 km; de meeste 
zijn opgebouwd uit 3 op elkaar aansluitende lussen die aange-
duid zijn met een gekleurd signalisatiesymbool: groen - blauw 
- rood.

Startplaats
  Sport-, Jeugd- en Ontmoetingscentrum, 

Dendermondestraat 25, 1785 Merchtem
Parking: ja
Drankgelegenheid: ja
Kleedkamers/douches: ja
Fiets reinigen: ja

Verhuur mountainbikes
Er kunnen geen mountainbikes gehuurd worden.

 Draag voor alle veiligheid
steeds een helm!

 Signalisatiesymbolen
De sterren geven een aanwijzing van 

de moeilijkheidsgraad van een 
Bloso-mountainbikeroute.

 beginnende mountainbikers 
 beleven hier plezier aan
 
 wat meer ervaring is mooi 
 meegenomen
 
 de sportieve mountainbiker
 kan hier zijn hart ophalen
 
 verbindingstraject naar andere
 Bloso-mountainbikeroute

 Afstanden

 ± 23 km
 44% off-road

 ± 34 km
 51 % off-road

 ± 43 km
 51 % off-road

 Gedragsregels
1 Blijf op de bewegwijzerde wegen of paden. 

Trek dus niet dwars door bos of veld.

2 Respecteer natuur en omgeving: 
 laat geen afval achter, breng geen beschadi-

gingen aan, wees niet te luidruchtig.

3 Wees sportief en geef voorrang aan andere 
recreanten.

4 Sport veilig: • oefen regelmatig en ga niet 
  onvoorbereid tot het uiterste

 • sporten is slechts gezond
  als het regelmatig gebeurt

 • zorg dat je fi ets in orde is


