
Kasteelsite BoutersemGEHEIMEN VAN HAAR GLORIEUS VERLEDEN

Colofon
Deze brochure is een uitgave van Regionaal Landschap Zuid-
Hageland vzw en werd gerealiseerd binnen het project
“Ontsluiting van Kasteelsite Boutersem” met financiële steun
van het subsidiekanaal “Archeologische projecten” van Provin-
cie Vlaams-Brabant.

Contact:
Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw
Schoolpad 43
3300 Hakendover
016 81 52 77
info@rlzh.be 
www.rlzh.be

Partners:
De Kasteelsite vandaag

Sinds de verschillende percelen van de Kasteelsite in de 19e eeuw werden omge-
vormd tot akker- en weiland, is de eeuwenlange cyclus van verbouwen en herop-
bouwen van het kasteel stilgevallen. Onder de grond zitten echter nog heel wat
restanten van de verschillende gebouwen en de huisraad. In 2009 werd er eenmalig
en steekproefsgewijs een archeologisch onderzoek uitgevoerd om meer te weten te
komen over de ongeschreven geschiedenis van de Kasteelsite. Maar het grootste
deel van de tastbare sporen blijft het veiligst bewaard in de bodem. Intussen wees
het studiewerk wel uit dat de Kasteelsite van grote waarde is en dat zorgde ervoor
dat de site in 2012 werd beschermd als archeologische zone.

Tegenover het vroegere kasteel, aan de overkant van de huidige dreef, bevonden
zich twee grote visvijvers. Eind 18e eeuw waren ze omgevormd tot weiland. Sinds
eind jaren ’90 worden de percelen beheerd door het Agentschap voor Natuur en
Bos. De grond raakte begroeid met inheems bos. De plek waar de oudste vijver 
lag, is echter zo drassig dat het de bedoeling is om die zone te laten vernatten: het
perfecte woongebied voor water- en rietvogels. 

Voor wie weet waar op te letten, is er echter nog veel van de historische kas-
teelsite zichtbaar in het landschap van vandaag. Wist je dat de dijkstructu-
ren waarmee het vijverwater werd ingedamd, er nog steeds liggen? Je
wandelt of loopt er misschien regelmatig bovenop: het gaat om de hui-
dige dreef langs de Velpe en het deel van de Finse piste dat loodrecht
op de dreef uitkomt. Het wegje tussen de Kasteelsite en de kerk is ook
één van de oude toegangswegen naar het kasteeldomein. De kers
op de taart is de oude motteheuvel die nog steeds -zij het afge-
vlakt- in het landschap glooit. Als je erheen loopt langs de Droge
Vijvers, zie je ook de indrukwekkende, brede grachten er rond.

Bereikbaarheid en infoborden
De Kasteelsite bevindt zich in een groene oase tussen enkele
dorpskernen en grotere wegen. Vele omwonenden gaan er
regelmatig wandelen of joggen, maar de geschiedenis van
de plek is de laatste decennia verborgen geraakt in de onder-
grond. Vanaf zomer 2015 ontdek je op de Kasteelsite zelf het
eeuwenoude verhaal via 5 infoborden! 

De Kasteelsite wordt nu al ontsloten door voetweg 41 (de dreef )
vanaf de Leuvensesteenweg, door de Linthofstraat, door de
Droge Vijvers, en door voetweg 41 aan de kerk van Butsel. Als je
met de auto komt, kan je die achterlaten op de vlakbij gelegen
parkings aan de Leuvensesteenweg (Boutersem) en aan de 
Pastoriestraat (Butsel). 
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Sinds de prehistorie kwamen er mensen langs op deze plek. Het
waren waarschijnlijk jagers die hier tijdelijk een kampplaats inricht-
ten: er werden immers stenen werktuigen teruggevonden bij op-
gravingen.
De weg die Tienen, Leuven en Elewijt met elkaar verbond in de
Gallo-Romeinse periode, liep lange tijd vlak door dit gebied. Ook
de teruggevonden Romeinse voorwerpen duiden op menselijke
aanwezigheid in deze periode.

Archeologen ontdekten dat de Kasteelsite vanaf de middel eeuwen
ook echt permanent bewoond werd.

Vroegste menselijke sporen op de Kasteelsite

Tot in de 13e eeuw was de Kasteelsite in eigendom van het 
eeuwenoude geslacht van de heren van Boutersem. De motte
werd er onder hun heerschappij gebouwd tussen 1250 en 1280:
de periode waarin net Hendrik IV, heer van Boutersem, tot de
adel werd verheven. De heren van Boutersem waren trouw aan
het hertogdom Brabant en hun domeinen bevonden zich dicht
bij het grensgebied van het prinsbisdom Luik. Ook dit is waar-
schijnlijk geen toeval voor de bouw van een motte op deze plek. 

Van motte…

Door huwelijken en schenkingen in de decennia nadien, kwam
de Kasteelsite tegen het einde van de 14e eeuw in handen van
de adellijke familie van Witthem. We weten zeker dat er tegen
dan al een burcht met slotgrachten bij de donjon gebouwd was. 
Tot in de 15e eeuw hadden kastelen een echte verdedigings- en
sociale statusfunctie, er werd weinig aandacht besteed aan fri-
vole architectuur.

Een motte was in heel West-Europa de typische voorloper van een
burcht of kasteel. De structuur was overal dezelfde: in de buurt van
een waterloop werd een aarden heuvel opgeworpen, met een
gracht er rond. Daarop stond de woning -vaak een woontoren of
“donjon”- van de lokale machthebber. Dit geheel heet het “opper-
hof”. Vlak naast de motteheuvel lag het “neerhof”: dat waren wo-
ningen en boerderijen van de lokale bevolking. Ook het neerhof
werd omringd door een gracht. Op die manier zorgde de heer voor
bescherming van de inwoners in tijden van oorlog, terwijl de inwo-
ners voedsel en delen van winst afstonden aan de heer. 

De hoogte van de motteheuvel zorgde ervoor dat de
residentie makkelijker verdedigd kon worden, maar
ook dat van heinde en verre te zien was dat het cen-
trum van de lokale macht zich net dààr bevond. 
Mottes bevonden zich typisch in grensgebieden.

… naar waterburcht
De waterburcht van Boutersem werd grotendeels verwoest door
plunderende Hollandse en Franse troepen in 1635. Enkele jaren
later verkocht Maria Elisabeth van den Bergh, prinses van Hohenzol-
lern, haar verwoeste domein aan baron Jean-Jacques van Ittre van
Caestre. Hij liet het kasteel volledig heropbouwen tot een residenti-
eel buitenverblijf. Het werd gedetailleerd afgebeeld op een gravure
van de Brusselse kunstenaar Jacob Harrewijn.

Enkele generaties later was de familie van Ittre van Caestre in de
schulden geraakt. De Kasteelsite werd enkele keren doorverkocht
en kwam zo in de 18e eeuw in handen van Willem-Joseph van der
Meere. Hij, en later zijn neef, liet grootschalige herstellingen  uitvoe-
ren aan het kasteel en het bijhorende domein. 

Vanaf de 16e eeuw -vreedzamere tijden in onze
streken- werden kastelen steeds vaker het buiten-
verblijf of de zomerresidentie van adellijke fami-
lies. Er werden gasten ontvangen en
jachtpartijen georganiseerd, vandaar wordt de
term “hof van plaisantie” ook wel eens gebruikt.
Geïnspireerd door de Franse tuinarchitectuur
zoals in de kasteeltuinen van Versailles, werden
dergelijke parkontwerpen met sierlijke patronen
en lage haagjes ook in onze streken populair. Op
de gravure van Jacob Harrewijn uit 1694 kunnen
we dat goed zien. Rechts van het neerhof, langs
het huidige wegje om naar de kerk te gaan, is
zo'n baroktuin te zien. Achter het kasteel, naar de
huidige Kerkomsesteenweg toe, lag een uitge-
strekte boomgaard die omringd werd door
grachten. 

Over het kasteel zelf in de 17e eeuw krijgen we
ook veel informatie te zien op de gravure. De ste-
nen donjontoren bestond uit 5 verdiepingen en
er was een zonnewijzer op bevestigd. Hij stond
op een cirkelvormig eiland -de voormalige mot-
teheuvel- die langs de rand was afgezet met
naaldboompjes. Tussen die heuvel en de dreef
stond het kasteel, in de 17e eeuw verbouwd tot
een residentieel buitenverblijf. Het vierkant kas-
teel omsloot een binnenkoer. Er waren twee toe-
gangspoorten, waaronder een poortgebouw
langs de dreef, waarbij een brug over de Velpe
moest overgestoken worden. Het rechtgetrokken
deel van de Velpe zie je vooraan op de gravure,
maar ook nog vandaag, langs de dreef lopen.

Hof van plaisantie
Het opperhof met de donjon en het kasteel zijn duidelijk omringd
door een slotgracht. Rechts ervan ligt het nog meer uitgebreide
neerhof: er werden meerdere gebouwen toegevoegd aan de kas-
teelhoeve, vermoedelijk andere hoevegebouwen en brouwerijen.
Van daaruit loopt er duidelijk een weg naar de kerk van Butsel: het
is de voetweg die we vandaag nog steeds gebruiken. De vijvers
waren volgens deze kaart niet meer aanwezig.

Op de 18e-eeuwse kaart van Ferraris

Rond 1800 kwam het kasteel volledig in verval en werd het afgebroken.
Geen enkel van de gebouwen komt nog voor op de kadasterkaart van 1815.
De oorzaak van de plotse neergang van de Kasteelsite is nergens geregi-
streerd, maar is waarschijnlijk in verband te brengen met interne familietwis-
ten van de eigenaars van der Meere of met de Franse Revolutie, waarbij de
adelstand en hun rijkdom zwaar het onderspit moesten delven. De Kasteel-
site werd in 1895 onderverdeeld in 55 loten om verkocht te worden. Het ge-
bied werd omgevormd tot akkers en weilanden. De oostelijke en westelijke
grachten bleven wel nog over. De gemeente Boutersem huurt tegenwoordig
het perceel waaronder de restanten van het kasteel rusten.

Van de kaart verdwenen
Wat nu binnen de gemeentegrenzen van Boutersem ligt, maakte in
de vroege middeleeuwen deel uit van het oude graafschap Brunin-
gerode. Bruningerode bevond zich ten zuidoosten van Leuven tus-
sen de Velpe, Grote Gete en Dijle. Het geheel behoorde eerst tot het
prinsbisdom van Luik. Toen de graven van Leuven in de 11e eeuw
aan macht wonnen, wilden ze meer territorium in hun bezit en be-
gonnen ze aan de verovering van Bruningerode. 

Na de verovering van het gebied werd het onderverdeeld in ver-
schillende leengebieden. Die vormden dan weer de basis voor de
huidige deelgemeenten. Elk leengebied kwam -als beloning voor
bewezen diensten- onder de macht van een volgeling van het graaf-
schap Leuven: hij zorgde er voor het lokale bestuur. Het leengebied
van het huidige Boutersem en Butsel werd echter aan een familielid
van de graven van Leuven in volledige eigendom geschonken. 

Het ontstaan van Boutersem
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WIST JE DAT?
uit archeologisch onderzoek blijkt dat de
donjon 11 meter op 11 meter mat?  Eén
van de grootste uit de Lage Landen!  

WIST JE DAT?
… de prinses van Hohenzollern in dit

kasteel trouwde op 19 maart 1630, dus nog voor het ver-
woest werd? Ze bezat nochtans vele andere kasteeldomei-
nen in Nederland en Duitsland, maar liet haar
huwelijksfeest dus in Boutersem doorgaan!

Het traject van de Romeinse weg is nog zichtbaar op een digitale
reliëfscan van het huidige landschap. Met dank aan Triharch. 
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Fictief ingekleurde tekening
naar de gravure van Harrewijn

Kasteelsite op de kaart van Ferraris (1771-1778) 
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