
VERTREK  kerk Essene
& AANKOMST 

LENGTE 6,46 km

WEGEN 3,12 km verharde weg
 3,34 km onverharde weg

TYPE Niet geschikt voor rolstoelen en buggy’s  

HORECA Frituur de Boerenschuur, Ternatsestraat 10
 Café Steylemans, Kespier 28 
 

 Pastorie Essene

 Bastaertshoeve

 De Papeter

 The Whisky House

 Kapel van Augustinus

 Radiobaken van de burgerluchtvaart

 Hof te Eekhout

 Molen van Asbeek

 Hoge Kamer

 Kerk Asbeek
  

We starten vanaf het Kerkplein waar zich vroeger twee duivenlokalen bevonden: ‘Pajottenland’ 
en ‘De Kroon’. Voorbij  de kerk stappen we richting gemeentelij ke begraafplaats langs het patronaat 
en volgen de Assestraat, voorbij  de school De Klimming, het kerkhof en de kapel van Augustinus 
(knooppunt 109). We volgen de veldbaan rechtdoor (route 245) en op het hoogste punt kij ken 
we rechts naar de modernistische woning van architect Jo Crepain (in de volksmond de moskee). 
We stappen tot de volgende kruising en daar naar rechts (route 246) waar we voorbij  de boerderij  
‘Hof te Eekhout’ gaan. We wandelen tot de Hogeweg die we rechts volgen en zien de woningen van 
2 (gewezen) duivenmelkers: Willy Van den Eynde, Hogeweg 42 (wit optrekje overkant) en André 
Verdoodt, Hogeweg 27 (woning inmiddels te koop gesteld). We slaan links een veldbaantje in (rou-
te 246) tot aan de bloemenserres (knooppunt 246). Hier gaan we links en volgen de asfaltweg tot 
vóór het bosje, wandelen links over de beek en komen langs het kerkhof van Asbeek (graf K. Tilley). 
Voorbij  het kerkhof houden we links en komen bij  het oversteken van de Kespierstraat in de Asbeek-
straat. Die straat volgen we tot we in de Beekstraat komen die we rechts inslaan. Vanaf de Beekstraat 
komen we opnieuw aan de Kespierstraat die we rechts inslaan. Even verder slaan we links Elshout in.  
We blij ven Elshout volgen; even voorbij  huis nummer 10 kunnen we een klein baantje rechts inslaan 
dat ons naar de Pullewouwestraat brengt. Als alternatief kunnen we Elshout blij ven volgen om even 
verder op de Pullewouwestraat rechts te nemen. We zien een huisje met duivenhok en verder links 
het ‘Overnellebeekbekken’ van 3,93 ha groot. We blij ven de Pullewouwestraat volgen tot we rechts de 
Dokkenstraat inslaan; aan huis nr 14 blij ven we links houden tot einde van de straat. Hier zien we de 
boomkapel van het H. Hart die in 2017 onthuld werd. We wandelen links het smal pad in en iets verder 
rechts nemen we het knuppelpad die ons naar de Assestraat brengt en naar ons beginpunt.

                er is een parking aan de kerk en het patronaat.     

DUIVENMELKERSWANDELING  
DUIVENHOK

5 2
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De duivensport heet een Belgische uitvinding te zijn. De huidige reisduif werd tussen 1820 en 
1840 in onze contreien gekweekt. De Antwerpse baron Ulens en zijn knecht André Bernaerts 
waren de grondleggers van deze soort. Begin 19de eeuw werden er al wedstrijden gehouden. 
In de jaren 1950 kende ons land 250.000 duivenmelkers. Deze wandeling stuurt ons langs 
weidse landschappen in Essene en Asbeek met prachtige vergezichten met hier en daar nog 
duiventillen in het landschap.  

6.41 km (rond trip)
Totale stijging: 42 m, Totale daling: 42 m

Hoogteverschil 33 m (Hoogte van: 28 m tot 61 m)
© ToerismeAffligem | © Mapbox | © OpenStreetMap contributors | iText 4.2.0 | ID: ubuixtywthcwshwy
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 1 Pastorie Essene

  2 Bastaertshoeve /  De Papeter

  3 Whisky House

  4 Kapel van Augustinus

  5 gvbs De Klimming

  6  Radiobaken / Kerkhof  Essene / 

  6 Trommelbos / zicht Kravaalbos / kerk Asse

  7 Postmodern huis Jo Crepain

  8 Hof te Eekhout

  9 Molen van Asbeek

10 Hoge Kamer / Kerk Asbeek

  A Frituur de Boerenschuur

  B Café Steylemans
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DORPSKERK O.L.V.-BEZOEKING 
Oorspronkelijk was dit een burchtkerk uit 12de eeuw. In 1664 werd de toren in 
witte zandsteen gebouwd. Tot de bezienswaardigheden behoren het 
geklasseerd Van Peteghemorgel en het schilderij van Theodoor Van Thulden 
(1606-1669). Theodoor Van Thulden was een Vlaams schilder uit de school 
van Rubens. Jaarlijks heeft de Sint-Antoniusviering plaats op zondag 17 
januari of de daaropvolgende zondag. Deze viering gaat gepaard met de 
verkoop van varkenskoppen. 
Tot de bezienswaardigheden behoort het oorlogsmonument met o.a. Frans 
Neukermans. Hij was één van de eerste gesneuvelden op 10 mei 1940 bij de 
inname van fort Eben-Emael. 

PASTORIE 
De pastorij werd opgericht door de abdij Affligem 1758. Zij diende als woon-
huis voor de pastorie tot 1971, en werd daarna het gemeentehuis van Essene, 
waar ook de OCMW-diensten gevestigd waren.Daarna werd het gebouw 
terug pastorie met pastoor Janssen, die een grote duivenliefhebber was.
De pastorie werd in 1975 beschermd als monument en aangekocht door de 
groep Michiels.  

BASTAERTSHOEVE   
Deze hoeve had vroeger een brouwerij en staat dichtbij de kerk van Essene. 
Sinds 1702 werd ze bewoond door de familie Bastaerts, en heeft in de volks-
mond deze naam gekregen. In de woonkamer is er een zeer mooie open haard 
te bezichtigen. Jozef Bastaerts was de eerste burgemeester van Essene na de 
onafhankelijkheid van België. Deze hoeve werd bewoond door een paar gene-
raties van de familie De Baerdemaeker. In 1827 brandde een groot deel van de 
bijgebouwen af door een blikseminslag.

DE PAPETER    
“Papeter” is de bijnaam van de Essenaren. Het beeld is van keramist Patrick 
Van Craenenbroeck. De Essenaren danken hun spotnaam ‘papeters’ aan hun 
rijke hopverleden. Volgens de overlevering was het de regel dat op de kleine 
kermis (2 juli of zondag erop) een teil (rijst)pap werd gemaakt voor elke hop-
staak waar de hop gegroeid was tot het eindpunt. Op 29 juni, de feestdag van 
Sint-Pieter en Sint-Paulus, was de hop meestal gegroeid tot een meter van het 
eindpunt.

THE WHISKY HOUSE 
“The Whisky House” is gelegen in de Assestraat 17 en wordt uitgebaat door 
Geert De Bolle. Hij beperkt zich tot de Single Malt.  Op twee na zijn alle 120 
distilleerderijen hier te bekomen. Hier worden 450 verschillende flessen 
uitgestald, maar er is ook een privécollectie van ruim 500 flessen te bewonderen.  

KAPEL VAN AUGUSTINUS   
De Onze-Lieve-Vrouwkapel is gekend als veldkapel en wordt in de volksmond 
“Kapel van Augustinus” genoemd. Het was een schuiloord  voor de boeren bij 
onweer. Evidius Augustinus Van Mulders, landbouwer te Essene, liet in 1860 
een kapel bouwen op de Trommelveldweg als belofte voor de genezing van een 
ziekte. De kapel werd meermaals beschadigd en afgebroken in 1936. Zij werd 
vervangen in 1939 door een nieuwe kapel dank zij de zusters van Vorselaar. 
Achteraan is een glasraam met beeld van Sint-Augustinus te bewonderen, dit 
ter ere van de bouwer van de eerste kapel.

DE KLIMMING    
“De Klimming” is de vrije basisschool van Essene. In 1995 werd het klooster na 
117 jaar gesloopt. Deze school was verbonden met de zusters van Vorselaar.
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RADIOBAKEN BURGERLUCHTVAART 
Een radiobaken van het Bestuur der Luchtvaart. Het zendt een signaal uit dat 
opgepikt wordt door het intern navigatieplatform van het vliegtuig. Door een 
wereldomvattend netwerk van dergelijke bakens vinden vliegtuigen hun 
weg door van baken tot baken te vliegen. 

TROMMELBOS     
De benaming “Trommelbos” komt vermoedelijk van “’t Rommelveld”. Het was 
een vindplaats van Romeinse munten en puin.  Vanaf het “Trommelbos” 
worden wij bekoord door een landschap met het Kravaalbos, St.-Hubertuskerk 
van Asse-Terheide, Molen van Neerheide, Sint-Martinuskerk van Asse, de 
Morette, huis van Jo Crépain … 
Het is ook ideale plek om de duiven  te “lossen” voor een oefenvlucht. 

HOF TE EEKHOUT     
Tijdens de middeleeuwen werd hier een eikenbos gerooid en door de abdij 
Affligem een pachthof opgericht. Volgens een vrome legende zou hier de 
minnaar van de Heilige Wivina gewoond hebben. De Heilige Wivina was de 
patrones van Groot-Bijgaarden, aanroepen tegen keelpijn, koorts, oogkwalen, 
pest, pleuritis, een slecht humeur, mond- en klauwzeer en andere veeziekten.
Tot de bezienswaardigheden behoren: staf, boek en brandende kaars. Uit oude 
schriften over de geschiedenis van de heiligen citeren wij: “hier woonde ook 
Jan Leemans, de zoon van de Leemansen van het Hof van Montenaken”.
Onderweg zien we de duiventillen van Willy Van den Eynde, Hogeweg 42 en 
André Verdoodt, Hogeweg 27.  

KERK ASBEEK   
Parochie van de Heilige Familie Kapelanie sedert 1930. Het duivenmelkerslokaal 
van de Duivenmaatschappij “Verenigde liefhebbers” uit Essene was in het 
café “’t Boerken”  Kespierstraat 20, Asbeek. Is heden geen café meer!  

MOLEN ASBEEK (CAMPOMOLEN)     
Deze molen was in de 12de eeuw een leen van de Hertogen van Brabant. 
Nadien werd hij geschonken aan de abdij van Affligem. In 1614 werd hij verkocht 
aan de heren van Asse. De laatste bewoonster was Kaat Tilley (1959-2012). 
Zij was een begrip in de Belgische modewereld, ze was meer kunstenares dan 
modeontwerpster. In de tuin was een duiventil voor sierduiven te zien. Deze 
unieke historische eigendom is gelegen op een vier hectare groot groen do-
mein ‘De Campomolen’ met twee private vijvers in Asbeek in een van die zachte 
glooiingen van Brabant. Van op de straat valt het groepje gebouwen reeds op 
door zijn kleur, oker. De buitenmuren zijn gekleurd met botermelk en ijzersul-
faat, een heel oude techniek. Het hoevecomplex bestaat uit diverse delen ver-
spreid over het gehele perceel. Er is een groot woonhuis van 370 m² bewoon-
baar, origineel 17 de-eeuwse hoeve met een oude watermolen (Campomolen) 
aan de Broekebeek. In 2018 werd het domein verkocht door de twee dochters 
van Kaat Tilley.

HOGE KAMER      
Dit is een boerenhuis met een “hoge kamer” uit de 17de eeuw met een dienst-
gebouw uit de 19de eeuw. D. De Grave vermeldt een vanouds gekende herberg 
genoemd “In de hoge kamer”. Het heeft een balk met opschrift: “Dit is gebouwd 
naar brouwerszin en daar heeft niemand sprekens in”. Er werd ook toneel ge-
speeld, en het gebouw is geklasseerd sedert 1983. Vanaf de Beekstraat hebben 
we een prachtig zicht op de kerk van Asbeek. Eens werd de pastorie bewoond 
door pastoor Frans Janssen, een verwoed duivenmelker.

DE REUZEN VAN ASBEEK       
In 2011 werd het  75-jarig bestaan van Manse en Kalle, en hun zoontje Suske 
gevierd. Het zijn de oudste reuzen van het land. 
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Knuppelpad Pelinkbos

Hoge kamer

Radiobaken

Kerk Asbeek


