
VERTREK  Kapel ter Muilen, Muilemstraat, Liedekerke
& AANKOMST GPS coördinaten N 50.87981° E 4.10703° 

LENGTE 10,5 km

WEGEN 5 km verharde weg
 5,5 km onverharde weg

TYPE Niet geschikt voor rolstoelen en buggy’s  

HORECA Nonon restaurant, Sluisvij verstraat 19
 St Katherina Lombeek 
 Mie Katoen restaurant, Bellestraat 164
 Essene
 Frituur Den Bos, Nieuwbaan 68
      Sint Katherina Lombeek

 

 Kapel O-L-Vrouw ter Muilen
 Station Essene-Lombeek
 Sluisvij ver
 ‘t Sluis
 Bellemolen
 Hof te Brempt
 Hof Linthoudt

  

Met de kapel van Muilen in onze rug dwarsen we de Muilemstraat en volgen de witte kapelletjes van de 
ommegang. Aan een infobord ‘Liedekerke pro info’ aan de linkerhand nemen we rechts de houten plankjes. 
Na 100 m stappen we links onder de spoorwegbrug. We vervolgen rechts de Spoorwegbaan die langs de 
spoorweg loopt.
We wandelen voorbij  de halte van het vroegere station Essene-Lombeek, dwarsen de Sluisvij verstraat en 
blij ven de Spoorwegbaan volgen. Aan de spoorwegovergang aan de rechterhand stappen we naar links in 
de Bosbaan (rechts Meersstraat).
Nadien draaien we links de Lombeekstraat in tot voorbij  het huis met nummer 120. Deze veldweg stappen 
we af en merken dat we op de dammen van de vroegere visvij vers lopen. Op de rij baan, bij  het verlaten van 
de Sluisvij vergracht merken we links aan de overkant het ‘kasteel Sluis’. Dit is een fraai buitengoed dat in 
1731 door de abdij  Affl igem werd opgericht.
We nemen wel rechts de Stationsstraat en stappen voorbij  de Bellemolen. We wandelen tot voorbij  de 
taverne ‘Mie Katoen’ en nemen daar rechts het fi ets - en wandelpad over de autosnelweg. We nemen rechts 
de Bellestraat en wandelen tot we links de kasseiweg Asbroeklos  inslaan. Na een pittig klimmetje op deze 
veldbaan gaan we naar links voetweg 38, Langeweg. 
We vervolgen nadien links de Belleweg en stappen naar het op – en  afrittencomplex. 
Tussen het lover ontdekken we links in een solitaire lindeboom de boomkapel “‘t Lindeke“ waar volgens de 
volksmond de bliksem insloeg maar de kapel wonderlij k gespaard bleef.
We slaan links de Molenstraat in en wandelen terug links door de Langhaagstraat om via het smalle wegje 
terug in de Molenstraat te komen.
We dwarsen de Molenstraat en volgen terug het fi ets - en wandelpad over de autosnelweg. Aan restaurant 
Mie Katoen steken we de N208 over, wandelen in de Bellestraat aan de linkerkant om verder de eerste 
straat links , de Okaaistraat te volgen tot het einde. Daar slaan we linksaf de Kleine Heideweg in, dwarsen 
nadien de Portugeesstraat en zo komen we terug onder een spoorwegbrugje en stappen verder tot we de 
N208 oversteken. We stappen terug onder de spoorwegbrug van het begin van de wandeling en nemen direct 
rechts het veldbaantje terug.. Op het einde rechts volgen we het vervolg van de ommegangkapelletjes. 
Aan de Muilemstraat nemen we links en na 100 m zij n we terug aan de kapel van Muilen.
    

BELLEDAALWANDELING  
KAPEL VAN MUILEN *

5 2

07/52

De devotie aan de kapel van O-L-Vrouw ter Muilen is nog zeer levendig met een kaarsen-
processie, het dagelijks bidden van de rozenkrans in de meimaand en een eucharistieviering 
op 15 augustus. Met de kapel als startplaats laat deze wandeling je de Ommegang en de 
mooi natuur in de omgeving ontdekken.  

10.41 km (rond trip)
Totale stijging: 65 m, Totale daling: 65 m

Hoogteverschil 28 m (Hoogte van: 9 m tot 37 m)
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 1 Kapel O-L-Vrouw ter Muilen

 2 Station Essene-Lombeek

 3 Sluisvijver

 4 ‘t Sluis

 5 Bellemolen

 6 Hof  te Brempt

 7 Hof  Linthoudt

  A Nonon restaurant 

  B Mie Katoen restaurant

  C Frituur Den Bos
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BELLEMOLEN   
Watermolen, gerestaureerd door de Hekelgemse zandschilder Pieter Van 
Ransbeeck. Deze watermolen, waardoor ongeveer in het midden de 
Bellebeek zich een weg baant, werd in 1149 door de monniken van de abdij 
Affligem gebouwd. Hij had een tweeledig doel en deed dienst als stamp- en 
korenmolen. Voor zijn tijd was hij heel modern en uit het ganse Brabantse 
land dat tot de abdij Affligem behoorde brachten boeren hun vlas en raap-
zaad om het te laten bewerken.
Het molencomplex met de bijhorende landerijen werd in 1798 als ‘zwart-
goed’ verkocht aan de familie Van de Putte die, plaatselijk en nadien ook in 
Hekelgem, steeds een niet onbelangrijke rol innam in het sociale en politieke 
leven. 
   

HOF TE BREMPT
         
Het woonhuis van deze eertijds gesloten hoeve heeft een zandstenen rond-
boogdeur met het opschrift “Anno 1768” in de sluitsteen. De grote schuur met 
rondboogpoort werd helaas in 1960 afgebroken. In de muren van een bijge-
bouw bevinden zich eikenhouten ankers, een zeldzaamheid. De geschiedenis 
van het hof gaat terug tot voor 1189 en was toen gekend als Hof te Belle. 
Het was waarschijnlijk de boerderij met woning voor de molenaars van de 
Bellemolen.  Ook deze hoeve kwam in abdijbezit. Op het einde van de 16de 
eeuw was ze in zeer slechte staat en pas in 1768 volgde de heropbouw en ver-
anderde de naam in Hof te Brempt. Thans is het een restaurant.   
 

HOF LINTHOUDT
     
Een semi-gesloten hoeve met oude kern waarschijnlijk uit de 18de eeuw. 
De hopast van het Nationaal Hopinstituut was nog in gebruik in de jaren 70. 
Dit was een industriële ast waar kleinere hoptelers hun oogst konden drogen. 
Hier stond ook één van de eerste hopplukmachines uit de streek.       
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Hof Linthoudt

Bellemolen 1895

Bellemolen

Hof te Brempt *
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KAPEL O-L-VROUW TER MUILEN   
De legende vertelt hoe de Heren van Liedekerke, Raso van Gavere en zijn 
twee broers, tijdens de laatste kruistocht in 1249 in de problemen kwamen. 
Zij beloofden bij een veilige thuiskomst een klooster en een kapel te bouwen. 
In 1252 werd dan ook in Liedekerkebos een kapel gebouwd; ze groeide uit 
tot een bedevaartsoord. De ommegang bestaat reeds sedert de 14de eeuw, 
hij werd heringericht in 1952 en bestaat momenteel uit twaalf kleine en vier 
grote kapellen.   

STATION ESSENE-LOMBEEK
         
Het stationsgebouw van Essene werd gebouwd in 1869 en werd enkele jaren 
geleden gesloopt. Dit station speelde een belangrijke rol voor het vervoer van 
koopwaar van drie stokerijen en vijf windmolens. De vele hopstaken die aange-
kocht werden in de Ardennen werden hier gelost.   
 

SLUISVIJVER
     
De sluisvijver diende als visvijver voor de monniken van Affligem. In het 
bijhorende huis woonde de bospater of boswachter die de visvijvers bewaakte. 
Achter het huis bevonden zich de savoren, dit zijn kleine putten waarin de vis 
levend werd bewaard. De sluisvijvergracht of de dammen rondom de vroegere 
visvijvers van de abdij Affligem vormen de verbinding van de Bellebeek en de 
Bosbeek.  

 ’T SLUIS 
     
Dit gebouw staat in de Stationsstraat en was vroeger een buitengoed van 
de abdij Affligem. In 1656 woonde reeds de boswachter van de abdij in het 
“huysken op de Sluysdamme”.   Het jaartal 1751 in het anker wijst op de 
komst van de eerste monniken. Dit gebouw is geflankeerd door twee inrijpoor-
ten. De ingang van de Sluis is afgelijnd met zandstenen muurbanden met een 
rondboogvenster en een houten fronton. 
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 ’t Sluis *

Sluisvijver *

Ommegang * 

Station Essene-Lombeek *archief


