Welkom in Bierbeek!
Bierbeek: een eeuwenoude geschiedenis
Bierbeek is een landelijke gemeente ten zuidoosten van Leuven, aan de rand van het Hageland, het
Dijleland, Brabants Haspengouw en het Meerdaalwoud. De heuvelruggen tot meer dan 100 meter
hoog bieden je prachtige vergezichten.
Onze gemeente heeft een rijke geschiedenis. Er zijn niet alleen de restanten van voorhistorische en
Romeinse bewoning, Bierbeek kende ook al een bloei tijdens de middeleeuwen. Getuige daarvan is
de opvallende grotendeels romaanse Sint-Hilariuskerk. Er staan ook tal van monumentale
vierkantshoeves, die de rijkdom van onze landbouwstreek benadrukken. Tussen de uitgestrekte
velden liggen tal van holle wegen, typisch voor onze streek.
Meer weten over de geschiedenis van Bierbeek, het erfgoed, de monumenten, oude foto's, het
Bierbeek gedicht, ons bier, enz.? Klik hierboven op tabblad OVER Bierbeek.
Bierbeek: nergens anders zo anders
De huidige gemeente ontstond in 1977 en is de samenvoeging van 4 dorpen: Bierbeek, Korbeek-Lo,
Lovenjoel en Opvelp. Bierbeek ontwikkelt zich verder zonder afbreuk te doen aan de landelijke
eigenheid en de overweldigende natuur. Maar Bierbeek spettert ook van het leven: er zijn tal van
verenigingen actief in cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. En vrijetijdscentrum de borre heeft voor
elk wat wils.






Wil je komen wandelen en/of fietsen?
> Fiets- en wandelroutes
Wil je blijven overnachten?
> Overnachten in Bierbeek
Of gewoon lekker gaan eten of wat gaan drinken? > Eten en drinken in Bierbeek
Meer lezen over Bierbeek?
> Boeken en brochures
Met de auto het Hageland verkennen?
> Hagelandse autoroutes

Je bereikt Bierbeek via de E 40 (afrit 23 Haasrode of 24 Boutersem), via de N 3 (nationale weg N 3
Leuven-Tienen), met het openbaar vervoer (bus 6, 7 en 8 en 380 vanaf Leuven station) of met de
fiets. Voor meer info, klik op stratenplan bovenaan.
De streek rond Bierbeek
Bierbeek ligt op de grens tussen het Hageland, het Dijleland en Brabants Haspengouw.




Meer info over het Hageland?
> website toerisme Hageland
Meer info over het regionaal landschap Dijleland? > website Dijleland.
Nog meer toeristische informatie over onze streek? > website toerisme Vlaams-Brabant

Meer informatie in het gemeentehuis van Bierbeek – dienst toerisme – Dorpsstraat 2 – 3360
Bierbeek – tel: 016 46 87 83 - toerisme@bierbeek.be.

