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3000 Leuven 
 
Ten noorden van de stad, nabij de plaats waar de Voer in de Dijle uitmondt, ligt een steile ijzersteenachtige 
heuvel: de "Keizersberg". Van de drie kastelen die in de stad Leuven achtereenvolgens gebouwd werden, 
dateert het eerste uit de 9de eeuw. In het begin van de 11de eeuw ontwikkelde de stad zich rond het tweede 
grafelijke slot. Twee eeuwen later gaven de graven van Leuven er de voorkeur aan de stadskern te 
verlaten. Ze trokken een derde kasteel op boven op de heuvel, die sindsdien de "Borgberch" genoemd 
werd, nu de "Keizersberg". 
 
Keizer Karel V verbleef er af en toe. In 1618 ontving het humanisten die aan de Universiteit van Leuven 
doceerden. Ook studeerden hier Albrecht van Oostenrijk en Isabella van Spanje. In 1782 beval keizer Jozef 
II de afbraak en verkoop van de inmiddels reeds vervallen burcht. De afbraak was zo grondig dat ook de 
funderingen van het kasteel werden verwijderd. Een muur en de 36 meter diepe waterput is alles wat er nog 
rest.  
 
Aan de oostkant van Keizersberg, de Wolvenberg, bouwde graaf Godfried III van Leuven († 1190) in 1187 
een verblijf voor de Tempeliers. Toen paus Clemens V deze orde in 1312 afschafte, gingen haar bezittingen 
over aan de hospitaalridders. Dat gebeurde ook zo in Leuven. Ofschoon de commanderij nog verder 
uitbreidde tijdens de 18de eeuw, werd als gevolg van de Franse Revolutie het complex in 1798 verkocht en 
de kerk afgebroken. 
 
In 1888 kregen monniken de toelating van de abdij van Maredsous om een studiehuis in te richten te 
Leuven. Het volgend jaar werden percelen op de Keizersberg aangekocht en in 1897 werd met de bouw 
van de noordelijke vleugel gestart. De eerste abt, Dom Robert de Kerchove, liet in het begin van de werking 
van de benedictijnenabdij nog restanten van de commanderij gebruiken. Dit gedeelte werd echter volledig 
verwoest tijdens een bombardement in mei 1944. 
 
Daar het aantal monniken sterk gedaald is, werd een deel van de abdij heringericht tot studentenkamers. 
Voor het ogenblik huizen er twee gescheiden residenties, de SCK (Studenten Concentratie Keizersberg) en 
MonteCasino. 
 
(bron: wikipedia) 
 
Bieren: 
Keizersberg blond (9%) 
 
Brouwerij:  
Brouwerij Van Steenberge (Ertvelde) 
 


