
VERTREK  parking gemeentelij k centrum Bellekouter
& AANKOMST  

LENGTE 5,54 km

WEGEN 4,8 km verharde weg
 0,74 km onverharde weg

TYPE geschikt voor buggy’s en rolstoelgebruikers, 
 mits een kleine omweg (zie routebeschrij ving) 

HORECA Cafetaria boven de sporthal
 Bellestraat 99 
 
  
   

 Hof te Brempt of Penitenciërshof
 De Bellemolen
 ‘t Sluis
 Bellebeek
 Sluisvij vergracht
 ‘t Station Essene-Lombeek
 Kapel O.L.Vrouw ter Muilen

We vertrekken vanaf de parking van de Bellekouter, wandelen links onder de autostradebrug en aan het rond-
punt blij ven we links houden en volgen de Bellestraat tot de N208 (Mie Katoen). We steken de N208 over en 
gaan vervolgens links de Stationsstraat in. We wandelen voorbij  de Bellemolen. Ongeveer 150 meter voorbij  
het historische gebouw ‘’t Sluis’ nemen we rechts het wegje langsheen de Bosbeek dat ons brengt tot 
de Spoorwegbaan.       
(Rolstoelgebruikers maken een ommetje. Ze gaan dan verder vanaf ‘’t Sluis’ tot vóór de spoorwegovergang en 
volgen rechts de Spoorwegbaan.)
De Spoorwegbaan blij ven we volgen en nemen de bochten onder de twee spoorwegbruggen tot de Hop-
straat. Hier stappen we links onder de brug en dan links tot de wandelweg; na 20 meter rechts die ons op 
de ommegang brengt. Hier links de ommegang volgen tot de Nieuwbaan. Aan de overkant brengen we een 
bezoek aan de Muilenkapel. We keren terug, volgen de Nieuwbaan links tot huisnr. 264. Daar volgen we 
rechts de Ommegang tot het infopaneel rechts en daar nemen we het knuppelpad links tot we weer in de 
Hopstraat komen. Weer gaan we verder onder de brug en steken de N208 rechtdoor over (opgelet: gevaar-
lij ke overgang!). We stappen terug onder een spoorwegbrug en volgen rechtdoor, steken de Portugeesstraat 
over en komen in de Kleine Heideweg. Die blij ven we volgen en zo komen we op de hoek gevormd door de 
Klapstraat en de Okaaistraat. We volgen 200 meter rechts de Okaaistraat tot het huisnr. 94 en nemen links 
het wegje dat ons brengt in de Steenbergwij k. We gaan verder rechtdoor tot aan de woning van kunstenaar 
Patrick Van Craenenbroeck in de Esdoornlaan 1. We gaan links de baan in en onmiddellij k rechts nemen we 
het baantje dat ons brengt in de Groeneweg. 
Hier rechts gaan en we komen aldus op de Bellestraat. Hier gaan we links tot het rondpunt, en vervolgens 
rechts tot de parking van de Bellekouter.

TER MUILENWANDELING 
OMMEGANG TER MUILEN

5 2

15/52

Deze wandeling gaat voor het grootste gedeelte over grondgebied Teralfene naar het voormalige kleine maar 
bloeiende karmelietenklooster van ‘Onze-Lieve-Vrouw van Muylen’, vertegenwoordigd door een moderne 
kapel, een eeuwenoude ommegang en een oud overgebleven stuk muur dat zich nog enkel kreupel overeind 
kan houden. Deze priorij  was de bakermat van het karmelietenklooster in Aalst en als bedevaartsoord van 
regionaal belang.

5.94 km (round trip)
Total climb: 38 m, Total descent: 38 m

Altitude range 23 m (Altitude from: 9 m to 32 m)
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Ter Muilenwandeling
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 1 Hof te Brempt of Penitenciërshof

 2 Bellemolen

 3 ‘t Sluis

 4 Bellebeek

 5 Sluisvij vergracht

 6 station Essene-Lombeek

 7 kapel OLV ter Muilen

  A Cafetaria boven de sporthal



HOF TE BREMPT 
OF PENITENCIËRSHOF  
Dateert van 1768. Thans restaurant Mie Katoen. Volgens oude bronnen 
is de naam ‘penitenciërshof’ afkomstig van het feit dat gestrafte monniken 
van de abdij Affligem in deze hoeve moesten komen werken voor hun 
penitentie. Een andere versie is dat er een kanunnik-penitenciër zou 
gewoond hebben.

  

BELLEMOLEN
     
De Bellemolen werd in 1149 door de abdij Affligem gebouwd, nadat de 
Bellebeek over een lengte van 2 km rechtdoor werd getrokken, waardoor 
het verval groter werd. Eens waren hier drie molens: de korenmolen die 
nog bestaat, de oliestampmolen en het hozemoleken.
De befaamde zandschilder Pierre Van Ransbeeck (vroegere eigenaars 
o.a. fam. Van de Putte) richtte in 1963 het molenhuis in tot  een luxe sterren-
restaurant. Na zijn overlijden heeft zijn weduwe het restaurant nog open-
gehouden. In 2001 verkocht aan FICO (Flanders Investment Company), 
gevestigd in Haaltert/Kerksken en gerund door Mieke Michiels. Er werd 
een uitbatingsvergunning voor een casino gevraagd, maar geweigerd. 
Eind 2019 starten er restauratiewerken. 

’T SLUIS 
     
Dit was een buitengoed van de abdij Affligem, het werd reeds vermeld in 
1660. Rustoord voor oude en zieke monniken. Vroeger ook gekend als 
‘’t huysken op de sluysdamme’ met bospater of -wachter.
Het jaartal 1751 in het anker wijst op de komst van de eerste monniken. 
Achteraan het gebouw waren putten voor het bewaren van levende vis, 
ook gekend als savoren.

DIENST TOERISME  I   toerisme@affligem.be   I   053 64 00 45  I   www.toerismeaffligem.be

Bellemolen hoeve vroeger

Bellemolen

Hof te Brempt 

BELLEBEEK   
Alfene of Bellebeek, waarop vijf watermolens lagen. De naam is ontleend 
aan een belle of balie, een slagboom aan een weide. Eertijds geliefkoosde 
zwemplaats voor de jeugd van Essene en de volksfiguur Sander de Ijsbeer 
(1890-1973), die hen daar leerde zwemmen.
   

SLUISVIJVERGRACHT
         
De sluisvijvergracht of de dammen rondom de vroegere vijsvijvers van de 
abdij Affligem vormen de verbinding van de Bellebeek en de Bosbeek. 
Rijk aan fauna en flora.

’T STATION ESSENE-LOMBEEK
         
Het stationsgebouw van Essene werd in 2009  tegen de vlakte gelegd. 
Gebouwd in 1869 in het Groot-Affligembos. Was belangrijk voor het vervoer 
van koopwaar van drie stokerijen en vijf windmolens, maar vooral de hopteelt 
speelde mee want de hopstaken werden aangekocht in de Ardennen en per 
spoor naar hier verzonden.

 

KAPEL O.L.VROUW TER MUILEN
     
De legende vertelt hoe de heren van Liedekerke, Raso van Gavere en zijn twee 
broers, tijdens de voorlaatste 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 de kapel gebouwd. Later werd ze 
aanzienlijk vergroot. Ze groeide uit tot een volksbedevaartoord.
De ommegang bestaat reeds sedert de 14de eeuw. Hij werd heringericht in 
1952 en bestaat uit twaalf kleine en vier grote kapellen. 
Ingevolge een visioen van Razo wordt O.L.-Vrouw afgebeeld als gezeten op 
een ezel, een muilezel en genaamd O.L.-Vrouw Ter Muilen.

       

DIENST TOERISME  I   toerisme@affligem.be   I   053 64 00 45  I   www.toerismeaffligem.be

Kapel O.L.Vrouw ter Muilen

‘t Station Essene-Lombeek
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omgeving Bellebeek - Sluisvijver

‘t Sluis


