wandelparels
gemeente: dilbeek

Type gebied: landschap

Oppervlakte: ongeveer 5 ha

Wandeltraject: 1 km

Bestperiode: lente en herfst

Kasteel La Motte | Struinen tussen vergeten fruit
Aan de rand van Sint-Ulriks-Kapelle ligt het gemeentelijk kasteel La Motte,
omgeven door een unieke boomgaard en een park van in totaal vijf hectare
groot. Je vindt in de boomgaard 104 bomen met oude en soms vergeten
fruitrassen. Een ideale plek om op een zalige zondagmiddag te struinen van
de ene draaipoort naar het andere voetgangerspoortje terwijl je jezelf verrast afvraagt welke appelsoort er boven je hoofd hangt. Ook het park zelf is
de moeite van een wandeling waard. Als je de Hoppewandeling aandoet die
door het park snijdt, ben je vertrokken voor een tocht van elf kilometer langs
de hopvelden in de omgeving.
Kasteel La Motte is een neoclassicistisch bouwsel uit 1773 van de hand van
architect Laurent-Benoît Dewez. Het gekasseide binnenplein, de twee torens
met windrozen, de tweebogige toegangsbrug en de slotgracht zijn op zich al
een bezoek waard. Vandaag doet het dienst als cultuurcentrum.
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Sint-Ulriks-Kapelle
Vier
belandt. Daar kan
je Winden
de bijzondere fruitrassen aan een onderzoek on>> Vertrek op de parking (1) aan de Lumbeekstraat en neem de kasderwerpen. >> De uitgang (4) bevindt zich vlak bij het kasteel. Neem
seiweg links die je onmiddellijk naar het kasteel brengt. De bouwstijl
onmiddellijk links en volg de mooie kasseiweg annex dolomietpad (in
van architect Dewez is kenmerkend: symmetrie, monumentaliteit en sofeite een bruine beukendreef). Zo kom je aan de straat waar je iets verberheid. De ringgracht is niet altijd volledig gevuld, toch vind je altijd
derop de parking terugvindt (5).
moerasvegetatie zoals gele lis en kattenstaart. >> Laat het kasteel
links en de boomgaard rechts liggen en volg heel even de Hoppewandeling. Draai links mee en bekijk het kasteel vanuit een andere hoek (2).
praktisch
>> Volg de verharde bosweg rechtdoor, voorbij de haagbeuken. Aan
je rechterhand bestaat het bomenbestand vooral uit gewone esdoorn.
Lumbeekstraat, 1700 Dilbeek
Treinstation Brussel-Noord of
www.dilbeek.be,
Dilbeek, buslijn Brussel noord >> Aan de T-splitsing ga je rechts. Het geluid van de autoweg wordt
+32 (0)2-467 60 10
Ternat - Liedekerke nr. 355, halte
afgeschermd door gewone esdoorn, ruwe berk en zomereik. >> Aan
Sint-Ulriks-Kapelle kerk, nog
gratis
de volgende splitsing sla je rechts het pad in dat de bosrand volgt. Als
450 m te voet.
elke dag van zonsopgang tot
je het bos in duikt, ben je omringd door esdoorn en eik, lijsterbes en
neen
zonsondergang
tamme kastanje. Als het pad het bos verlaat, is het afgeboord met een
parkeergelegenheid aan de
beukenhaag (links) en een gemengde haag met rode kornoelje, liguster,
Lumbeekstraat
meidoorn, veldesdoorn, haagbeuk, es, vlier en bramen. >> Ga aan de
driesplitsing (3) rechts door het draaipoortje zodat je in de boomgaard
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