
Relst-Kampenhout - Aert van Beethoven 
 
             
           3/5/2010 
 
lengte   7 km 
aard  langs witloofbedrijven, kastelen en het kanaal Leuven-Mechelen  
vertrek St Jozefkerk van Relst 
heenrit  Haachtsesteenweg richting Haacht en voorbij Kampenhout rechts richting 

Relst. Parkeermogelijkheden aan de kerk  
GPS  Relst - Hutstraat 
wijzers zeshoekige borden in oranje kleur 
kaart  in dit bestand 
commentaar vlakke omloop - autoluwe wegen en enkele veldwegen - bewegwijzering 
  laat soms te wensen over   
bronvermelding    http://www.toerismedijleland.be/routes.php?id=036&type=3     
 
 
Route 
1. <de Sint Jozefkerk dateert uit 1908 met een toren die niet in het schip gebouwd is, 

maar ernaast. In 1914 brandde ze volledig uit> 
2. keer ± 50 m terug richting Haachtsesteenweg en neem rechts het pad richting kerkhof. 

Er voorbij naar rechts tot aan de Aarschotsebaan, die we naar links volgen 
3. aan het kruispunt (Park van Relst) met een kapelletje gaan we rechts tot aan het park 

van het kasteel Ter Loonst <aan de linkerkant is een weide waar ooit de woning van 
Aert van Beethoven gestaan heeft. In het kasteel heeft in juni 1538 keizer Karel V er 
een drietal dagen verbleven>. Vóór het park nemen we links de Paddesijp  

4. aan het einde van het kasteelpark rechts en aan een splitsing rechtdoor naar het veld 
5. aan een asfaltweg links de Stokstraat tot aan een kapelletje. De Stokstraat gaat naar 

links maar wij nemen rechtdoor 
6. de baan Leuven-Mechelen kruisen (gevaar !) <werd aan gelegd in de 18e eeuw tijdens 

het bewind van de Oostenrijkers> en rechtdoor tot aan een asfaltweg. Daar naar rechts 
7. aan een T-kruispunt met een kapel links de Assenstraat nemen <landerijen van Aert 

van Beethoven> en in een bocht naar links nemen we aan de rechterkant het pad tot 
aan het kanaal, dat we naar links volgen <werd gegraven van mei 1750 tot december 
1752>  

8. aan de sluis <beschermd monument> schuin links, onder de brug en onmiddellijk links. 
Wat verder links volgen en via het tunneltje de Haachtsesteenweg kruisen. 

9. we volgen schuin links en voorbij het Veilinghof nemen we rechts de Bosstraat. Ter 
hoogte van nr 17 slaan we rechts een veldweg in 

10. aan de asfaltweg met opnieuw een kapelletje rechts en het 1e pad links tot aan de kerk 
 
 



 
 

 


