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3210 Lubbeek
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LUBBEEK, ADELLIJKE NATUUR
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Lubbeek herbergt enkele prachtige kasteeldomeinen.
Geniet onderweg van landelijke vergezichten en klim naar de top van het Kalvariebos.

DE STAKENBORG

In het Molenbroek, dat deel uitmaakt van 
natuurgebied ‘De Spicht’, wandel je op het 
vlonderpad langs de motte* ‘Stakenborg’. 
Vermoedelijk is de Stakenborg van oorsprong 
een middeleeuwse versterking. Bij opgravingen 
in 1880 zijn resten gevonden van een houten 
windmolen, wat erop wijst dat het gebied vroeger 
meer open was. Windmolens stonden immers op 
plaatsen waar ze maximaal wind konden vangen.  
Het Molenbroek dankt zijn naam aan de vroegere 
watermolen. De vele bronnen in het gebied 
zorgen voor zuiver water in de Molenbeek. 
De aanwezige oude broekbossen staan garant 
voor een hoge natuurwaarde met een prachtige 
voorjaarsflora. Door het aangepaste beheer van 
Natuurpunt wordt de rijke variatie aan planten 
en dieren in dit natuurgebied hersteld.
 
* motte = middeleeuwse kunstmatige heuvel waarop vaak 
een verdedigingswerk werd opgericht

KASTEELDOMEINEN

Lubbeek herbergt ook monumentale bomen 
en zeldzame plantensoorten, verzameld 
in cultuurhistorisch waardevolle kasteelparken. 
Veel van deze tuinen en parken zijn de laatste 
decennia in verval geraakt. Dit is te wijten 
aan achterstallig onderhoud, verwaarlozing 
en de verbreding en rechttrekking van een 
aantal wegen. Deze tendens wil het Regionaal 
Landschap Noord-Hageland vzw keren door het 
landschapsteam in te schakelen voor achterstallig 
onderhoud in enkele historische tuinen en 
parken. Zo is er gewerkt in het kasteeldomein 
Brakum en recent zijn streekeigen hagen, 
bloesemheggen en solitaire bomen aangeplant in 
het kasteeldomein ’t Serclaes. 
 
Meer informatie over gemengde, streekeigen 
hagen, heggen of houtkanten vind je in de 
brochure ‘Hagen, Heggen en Houtkanten’. Gratis 
verkrijgbaar via www.rlnh.be.

KALVARIEBOS

Het steile Kalvariebos (83 m) maakte tot 1989 
deel uit van het nabij gelegen kasteelpark
 ’t Serclaes. In het beukenbos, nu eigendom van 
de gemeente Lubbeek, is het aangenaam toeven 
en kunnen kinderen ravotten in het speelbos. Een 
calvariegroep -rond 1860 uit devotie opgericht 
door de godsvruchtige familie ’t Serclaes- siert de 
heuveltop. In 1992 plaatste de gemeente er drie 
nieuwe beelden. In een lager gelegen deel 
van het bos, kan je in alle rust picknicken aan 
een van de tafels of uitrusten in de heksenkring, 
gevormd door een merkwaardige groep 
beukenbomen.

IJSKELDER 

In een tijd zonder koelkasten en diepvriezers, 
gebruikte men ijskelders vooral om er natuurlijk 
ijs in te bewaren tot in de zomer. Deze vaak 
verborgen erfgoedrelicten bevonden zich in onze 
streek vooral op kasteeldomeinen. De ijskelder in 
kasteelpark ‘t Serclaes, is een zeldzaam type, met 
spiraalvormige sas dat eindigt in een omgekeerd-
eivormige bewaarruimte. De eigenaars en 
Regionaal Landschap Noord-Hageland 
herstelden dit relict. Niet om de oorspronkelijke 
functie ervan weer mogelijk te maken, maar 
omdat ijskelders een ideaal winterverblijf voor 
vleermuizen zijn. Door deze herbestemming 
blijft dit klein patrimonium met zijn ‘verhalen’ 
toch bewaard voor de toekomst. 
 
Meer weten over ijskelders en hun bewoners? 
Download de brochure ‘COOL!  ‘Van ijsberg tot 
winterhotel.’ op www.rlnh.be.
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LUBBEEK, ADELLIJKE NATUUR

De Molenbeek in natuurgebied De Spicht
Pas aangeplante streekeigen heg met bomenrij in het kasteelpark ‘t Serclaes

Kalvariebos © RLNH

Plan en doorsnede van de ijskelder op het kasteeldomein ’t Serclaes


