presenteert

vlaams-brabant

De Kunst op de Kaart-route in de provincie VlaamsBrabant verkent de regio van Dilbeek en Lennik. Het
landschap is groen en glooiend, maar voor dat klimmen
en dalen word je beloond.
Je ontdekt indrukwekkende kunstwerken die bleven
staan na de wandelroute ‘De Blik van Bruegel’ uit 2019
en ook parels van de modernistische architectuur.
Onderweg passeer je de idyllische kerk van SintMartens-Bodegem, het neoclassicistische Kasteel La
Motte in Sint-Ulriks-Kapelle en het prachtig gelegen
Kasteel Van Gaasbeek in Lennik.
Het is heerlijk ﬁetsen in het Pajottenland, en dat op
slechts enkele kilometers verwijderd van onze hoofdstad.
Onze fietsroutes zijn gebaseerd op het netwerk van
fietsknooppunten in Vlaanderen. Omdat niet alle
kunstwerken langs knooppunten liggen, zal je af en toe
moeten afwijken van die knooppuntenroute. Maar geen
nood: bij elk kunstwerk vind je in deze brochure een
uitgebreide wegbeschrijving en er wordt steeds duidelijk
aangegeven hoe je terug naar de knooppuntenroute
kan gaan.
Geniet van de tocht, houd ons op de hoogte en deel
je ervaringen via #klarakunstopdekaart, of via
de Klara- app.
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TIP
Print deze strook met de
ﬁetsknooppuntenroute uit
en kleef hem op de buis
van jouw ﬁets!
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Hiermee wordt aangeduid dat
er een kunstwerk in de buurt
ligt en dat je even zal moeten afwijken. Raadpleeg de uitgebreide
informatie van het werk in deze
brochure om de weg te vinden.
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CC Westrand | Alfons Hoppenbrouwers
Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek

2 Academie voor Muziek, Woord en Dans
Carlos Arroyo
Kamerijklaan 50, 1700 Dilbeek
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Gele Kader | Bert De Keyser
Lumbeekstraat 20, 1700 Dilbeek

4 Het oorspronkelijk model | Katleen Vinck
Dorpsplein 3, 1700 Dilbeek

5 Woning Roelants | Willy Van Der Meeren
Oude Brusselsestraat 15, 1750 Lennik

6 Le surgissement des ombres Christian Lapie
Kasteelstraat 40, 1750 Lennik

7 Study for a windmill | Gijs Van Vaerenbergh
Ganzenveldweg, 1700 Dilbeek

8 Kuh | Lois Weinberger

Armveldweg 6, 1701 Dilbeek
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START

De route in Vlaams-Brabant start aan
CC Westrand, in de Kamerijklaan 46,
1700 Dilbeek. Je kan je fiets mee op
de trein nemen, als je een extra ticket
voor je fiets koopt. Vanaf het station
van Dilbeek fiets je tien minuutjes naar
CC Westrand. Het cultuurcentrum is
ook makkelijk bereikbaar met de wagen
en je kan parkeren aan CC Westrand,
aan het gemeentehuis of aan het kerkhof
van Dilbeek.
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CC Westrand | Alfons Hoppenbrouwers
Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek

Dit cultuurcentrum in de westrand van Brussel uit 1968
is een brutalistisch meesterstuk. Voor zijn expressieve
vormentaal liet architect en kunstschilder Alfons
Hoppenbrouwers (1930-2001) zich inspireren door Le
Corbusiers kapel in Ronchamp. Ook Hoppenbrouwers
werkte met ruw afgewerkte elementen zoals zichtbeton.
Centraal staat de hoge toneeltoren, met daarop de
gemeentelijke slogan: “Dilbeek, waar Vlamingen THUIS

zijn…”. Het centrum werd opgericht om de Brusselse
werknemers in de stadsrand een actief cultureel leven te
bieden, maar ook om het Nederlandstalige karakter van
het randgebied te bevestigen. De slogan werd de laatste
jaren al meermaals het onderwerp van kritiek. Bekijk
tijdens de openingstijden van het cultuurcentrum zeker
het knappe interieur en de werken van Filip Dujardin en
Alfons Hoppenbrouwers.
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3 Gele kader | Bert De Keyser
Lumbeekstraat 20, 1700 Dilbeek

© Lieselot Verdeyen

© Lieselot Verdeyen

Wegbeschrijving

Wegbeschrijving

Pal tegenover CC Westrand ligt de Academie voor
Muziek, Woord en Dans.
over dit werk

De Academie voor Muziek, Woord en Dans kreeg de
naam Dil’Arte. Het gebouw van de Spaanse architect
Carlos Arroyo (°1964) opende in 2002. De kleuren van
de gevel en de vloeren zijn gebaseerd op een schilderij
van Alfons Hoppenbrouwers. De rest van de nuchtere,
modernistische architectuur is wit – van geschilderde
bakstenen tot akoestische platen en plafonds. Afhankelijk
van welke zijde je het gebouw benadert, zie je de gevel
als een bos of zie je een spel van kleur. Het gebouw en
zijn dynamische gevel ademen dans en muzikaliteit.

Om het werk van Bert De Keyser te bekijken ga je langs
de knooppuntenroute en start je aan knooppunt 46.
Hoe doe je dat? Als je met je rug naar Dil’Arte staat, ga je
links in de Kamerijklaan. Sla dan meteen rechtsaf en volg
het fietspad van de Heetveldelaan. Volg de Heetveldelaan
tot op het einde van de straat. Sla dan linksaf in de
Kasteelstraat. Knooppunt 46 bevindt zich op het
kruispunt van de Kasteelstraat en de Spanjebergstraat.
Rijd tot aan knooppunt 52 om het volgende werk te zien.
Vanaf knooppunt 52 wijk je even af van de knooppunten.
Fiets verder op de Lindenberg en buig op het einde
van de straat linksaf in de Groot Tenbroek. Dan kom je
meteen op het kruispunt met de Tenbroekstraat. Sla
rechtsaf en rijd de Tenbroekstraat uit. Sla dan linksaf
in de Brusselstraat. Neem de tweede straat rechts: de
Lumbeekstraat. Rijd tot aan Lumbeekstraat 20. Je vindt
het werk van Bert De Keyser in de boomgaard van
Kasteel La Motte.
over dit werk

Mottekastelen worden gebouwd op mottes, aangelegde
aarden heuvels. Het neoclassicistische Kasteel La Motte
uit 1773 kan je normaal bekijken doorheen het gele kader
van Bert De Keyser, maar momenteel staat de begroeiing
in de weg. De Keysers concept van gele kaders reist
de wereld rond: ze stonden in Bratislava, Barcelona,
Stockholm… In de jaren ‘80 stelde hij een gele kader
op de Grote Markt in Brussel, maar ook rond Manneke
Pis. Een drieluik van (permanente) gele kaders vind
je in het Federaal Parlement. In 1996 ‘omlijstte’ hij het
museumplein in Amsterdam in gigantische kaders.
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2 Academie voor Muziek, Woord en Dans
Carlos Arroyo
Kamerijklaan 50, 1700 Dilbeek
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Wegbeschrijving

Om naar het werk van Katleen Vinck te fietsen, rijd je
terug naar het kruispunt van de Lumbeekstraat en
de Brusselsestraat. Neem de Brusselsestraat rechts
en daarna de Molenstraat links. Volg de Molenstraat
tot op het einde van de straat en sla dan linksaf in het
Dorpsplein. Het oorspronkelijk model van Katleen Vinck
staat midden op het plein.
over dit werk

Vroeger domineerden hopvelden en hopbrouwerijen het
Pajottenland, maar vanaf de tweede helft van de 20ste
eeuw speelde de industriële landbouw de hopteelt

in deze regio van de markt. Het oorspronkelijk model
van Katleen Vinck (°1976) op het dorpsplein van SintMartens-Bodegem verwijst naar de kerk op de heuvel en
de oude manier van hop telen op de kunstmatige aarden
heuvels. Vinck is architect, kunstenaar en scenograaf en
via grote schaalmodellen vermengt ze die disciplines met
elkaar. De hopcultuur kan je verder ontdekken in huisje
Mostinckx, één van de laatste getuigen van de traditionele
leembouw in de regio. Naast de Schepdaalstraat, een
zijstraat van het Dorpslein, zie je een echt hopveld.
Benieuwd naar meer? Bekijk het interview met Katleen
Vinck op klara.be en op VRT NU.
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4 Het oorspronkelijk model | Katleen Vinck
Dorpsplein 3, 1700 Dilbeek
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5 Woning Roelants | Willy Van Der Meeren (restauratie Callebaut Architecten)
Oude Brusselsestraat 15, Lennik
Wegbeschrijving

Keer terug naar knooppunt 53 om de route te hervatten.
Je bevindt je nu terug op de knooppuntenroute.
Wie woning Roelants wil bezichtigen, wijkt 2 km af van
de route. Vanaf knooppunt 17 neem je de Koestraat. Die
wijkt af naar rechts en verandert in de Palokenstraat.
Aan het einde van de Palokenstraat, sla je linksaf in de
Schapenstraat. Neem daarna de tweede straat links: de
Oude Brusselsestraat. Woning Roelants ligt ter hoogte
van de Oude Brusselsestraat 15.

over dit werk

Woning Roelants is een icoon van het Belgisch naoorlogse
modernisme. Maurice Roelants was dichter, schrijver en
voormalig conservator van het Kasteel van Gaasbeek.
Voor hem ontwierp de vooruitstrevende architect Willy
Van Der Meeren (1923-2002) in 1962 deze woning. De
betonnen bunker bestaat uit twee lichtgrijze betonnen
schalen die in elkaar grijpen, met twee zwarte schouwen
aan de flanken. Van Der Meeren gebruikte het Modulorsysteem van Le Corbusier. Daarbij dienen de afmetingen
van de ideale man als leidraad voor architectuur
op mensenmaat. In 2009 werd het gebouw erkend
als monument en in 2016 werd de woning uitvoerig
gerestaureerd door Callebaut architecten.
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6 Le surgissement des ombres | Christian Lapie
Kasteelstraat 40, 1750 Lennik

©Lieselot Verdeyen

Keer terug naar knooppunt 17 om de route te hervatten.
Het werk van Christian Lapie staat in de voortuin van
Kasteel Van Gaasbeek, en dat ligt tussen knooppunt 24
en knooppunt 23. Stop onderweg even in de Kasteelstraat
en wijk af van de knooppunten. Volg de Kasteelstraat
tot voorbij de parking van het Kasteel van Gaasbeek en
neem daarna het paadje aan de rechterkant van de straat.
(Wanneer je de Kasteelstraat volgt tot aan het kruispunt
met de Konijnenstraat, ben je nét te ver.) Aan het einde
van het paadje vind je Le surgissement des ombres aan je
rechterkant. Om Kasteel Van Gaasbeek zelf te bereiken,
loop je verder door.

over dit werk

De Franse beeldhouwer Christian Lapie (°1955)
splijt eigenhandig kolossale bomen en bewerkt ze met
vuur. Zijn smalle reuzen staan in allerlei constellaties
en op diverse plaatsen. Deze twee reuzen uit 2013
staan in de voortuin van het Kasteel van Gaasbeek. De
middeleeuwse burcht was ooit een strategisch bolwerk
en later een zomerverblijf van verschillende adellijke
families. De laatste eigenares, markiezin Marie Arconati
Visconti, richtte het kasteel in als museum voor haar
enorme kunstcollectie. Bekijk zeker ook de imposante
burcht en het mooie domein. Sinds augustus 2020 is het
kasteel gesloten voor verbouwingen, maar het park en de
Museumtuin blijven open.
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Wegbeschrijving
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7 Study for a windmill
Gijs Van Vaerenbergh
Ganzenveldweg, 1700 Dilbeek

8 Kuh | Lois Weinberger
Armveldweg 6, 1701 Dilbeek
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Wegbeschrijving

Wegbeschrijving

Keer terug naar de Kasteelstraat en vervolg je route
naar knooppunt 23. Vanaf knooppunt 20 wijk je af van
de route om Study for a windmill te bezichtigen. Vanaf
knooppunt 20 neem je de Herdebeekstraat. Nadat
je de Lenniksebaan bent overgestoken, sla je linksaf
in de Lennikseweg. Neem de eerste weg rechts: de
Ganzenveldweg. Vanop die weg kun je Study for a
windmill in de wei zien staan. Fiets daarna terug naar het
kruispunt met de Lennikseweg en de Herdebeekstraat.
over dit werk

Het duo Pieterjan Gijs (°1983) en Arnout Van Vaerenbergh
(°1983) maakt installaties, interventies, gebouwen en
sculpturen die zich op de grens van architectuur en
autonome artistieke expressie bevinden. Study for a
Windmill is een schaalmodel van een standaardmolen. De
installatie in wapeningsstaal plaatst de snelle, spontane
studie tegenover de traagheid van architectuur. Gijs
Van Vaerenbergh inspireert zich op een molen uit
Bruegels De Kruisdraging (1564). Het duo vertrekt vaak
van elementaire architecturale typologieën – zoals de
‘poort’, de ‘brug’, de ‘kerk’ of de ‘koepel’ en interpreteert
die op nieuwe, eigentijdse manieren. Hun veelgeprezen
‘doorkijkkerk’, Reading between the Lines, maakt deel uit
van onze fietsroute in provincie Limburg.

over dit werk

De Oostenrijkse kunstenaar Lois Weinberger (19472020) overleed in april van dit jaar. In zijn tekeningen,
sculpturen, foto’s, teksten en installaties toont hij een
grote belangstelling voor natuur in de periferie. Zijn
werk nodigt uit om na te denken over de samenleving,
noties van migratie en de hiërarchie waarin we dingen
plaatsen. Kuh is geïnspireerd op een West-Vlaams rood
runderras dat vroeger het polderlandschap kenmerkte,
maar verdween door het kweken van andere soorten
voor massaconsumptie. Kuh staat net buiten de weide,
met echte, zwart-wit gevlekte koeien, als een vreemde
eend in de bebouwde kom.
FINISH

Om terug te keren naar de route rijd je terug naar het
kruispunt van de Herdebeekstraat en de Lennikseweg.
Rijd in de richting van knooppunt 88 en vervolg de route
via de knooppunten.
Rijd tot aan knooppunt 46 en van daaruit kan je
terugkeren naar CC Westrand. Dat is meteen het
eindpunt van de route! #klarakunstopdekaart
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© Filip Dujardin

Op het kruispunt van de Lennikseweg en de
Herdebeekstraat, ga je in de Herdebeekstraat in
noordelijke richting. Rijd door tot aan de Armeveld, aan
je linkerkant. Op het einde van de Armeveld vind je Kuh,
vlak voor een weide.
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I.s.m. Vlaanderen Vakantieland en Fietsland Vlaanderen.

