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LINDEKENSWANDELING

VERTREK  parking Bellekouter,     
& AANKOMST Bellestraat 99   Affl igem  

LENGTE 6 km

WEGEN 1 km verharde weg
 5 km onverharde weg

TYPE Niet geschikt voor buggy’s en rolstoelen.

HORECA Er zij n geen horecazaken op het traject 
 van deze wandeling.

Kapel van Sint-Gertrudis
 Lindeken 
 René Mertens
 De Montil & beeldentuin
 Rabauwweg
 Ankerhof
 Blakmeershoeve

We vertrekken van de parking en nemen de trapjes in de rechterhoek; we stappen links de Geertruidebaan 
op en slaan, direct voorbij  de ingang van het containerpark rechts de veldweg in. Eens we de wieler-
piste gepasseerd  zij n stappen we links in de richting van het Geertruidebos. Wij  blij ven deze weg door 
het bos volgen tot de Molenstraat die we rechts instappen om een eindje verder links de veldweg in te 
slaan. Die brengt ons naar de Moortelstraat die we links inslaan en rechts blij ven volgen tot we op de 
verharde straat komen (parking voetbalveld) links de Rabauwweg instappen (volg 107). 
Aan de Molenstraat slaan we links in (volg 107) en even verder stappen we rechts een veldweg in, de 
Kleineksterenberg (volg107). Die weg brengt ons naar de Eksterenberg die we links instappen om 
even verder, eveneens links de Blakmeers naar beneden te nemen. We volgen die straat tot de Blak-
meershoeve (knooppunt 107, volg 111). We dalen af richting Geertruidebos en eens beneden aan 
de beek nemen we rechts voorbij  de wielerpiste. Aan het containerpark zien we links ons vertrekpunt 
liggen.  

LINDEKENSWANDELING 

5 2

Deze wandeling is genoemd naar een boomkapel in een lindeboom langs de Moortelstraat. Het verhaal 
gaat dat het op het einde van de 19de eeuw voor het jonge mansvolk van Teralfene moeilĳ k was om 
een meisje te vinden in hun eigen dorp. De pastoor raadde hen daarom aan om eens naar een lief uit te 
kĳ ken in het naburige Essene. Als gevolg werden er heel wat afspraakjes gemaakt aan deze linde langs 
de Moortelstraat……  
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KAPEL VAN SINT-GERTRUDIS 
De kapel van Sint-Gertrudis is de oudste kapel en bedevaartplaats van Essene. 
Gertrudis van Nijvel (632-665), was de jongste dochter van Pepijn van Landen, 
hofmeier van koning Dagobert. Deze populaire heilige werd aanroepen voor 
de plaag van ratten en muizen, koorts, krankzinnigheid en reisgevaren. 
De kronieken van de abdij Affligem vermelden dat er op 17 maart 1650, 
feestdag van Gertrudis, een grote begankenis was naar de kapel. Er werd 
melding gemaakt van een uitreiking van 800 hosties.
Spijtig genoeg is dit kapelletje regelmatig het voorwerp van vandalisme.

 

LINDEKEN 
Deze oude linde staat aan het kruispunt van Moortel en Belleweg. De 
boomkapel is toegewijd aan O.-L.-Vrouw. Volgens de overlevering was 
de bliksem eens ingeslagen boven de kapel. De kapel werd gespaard, 
maar de boom werd beschadigd. Rond het einde van de 19de eeuw 
was het een ontmoetingsplaats voor jongelingen op vrijersvoeten. 

RENÉ MERTENS 
René Mertens (1903-1995) woonde in de Moortelstraat in het huis met 
nummer 22. Hij was erg geïnteresseerd in heemkunde en publiceerde 
heel wat over de geschiedenis en folklore van Essene en omgeving.  
Wandeling nummer 16 is naar hem genoemd; ze leert de wandelaar Essene 
kennen, zijn dorp dat hij innig koesterde. 

DE MONTIL & BEELDENTUIN   
Met de bouw van de Montil werd in 1979 gestart op de terreinen van 
de vroegere melkerij EMI. Naast vier overdekte tennisterreinen en twee 
squashbanen werden er ook feestzalen gebouwd. Aan de hand van stelsel-
matige investeringen werd de Montil uitgebouwd tot een vermaard con-
grescentrum met verschillende grote en kleinere zalen, uitgerust met de 
modernste vergader- en presentatietechnieken.
In de beeldentuin en binnen in de gebouwen van de Montil bevinden zich 
kunst- en beeldhouwwerken van Roger Raveel, Frans Minnaert, Hubert 
Minnebo, Roel D’Haese, Fred Bervoets, Jan Fabre e.a. Deze beeldentuin 
is vrij te bezoeken.
 

 

RABAUWWEG 
De ‘rabauwstichel’ staat reeds in 1698 geboekt in de kerkrekeningen; ‘rabauw’ 
is het middeleeuwse woord voor een vagebond, ruwe kerel. Vanop deze weg 
heeft men een prachtig vergezicht over de Dendervallei.  
Op deze weg stap je richting het bos op de Eksterenberg. De winter van 1917 
was zeer streng. Omdat er in Essene geen brandstof meer te vinden was om zich 
aan te verwarmen werd het toenmalige, prachtig beukenbos gezamenlijk door 
de Essenaren gerooid. 

ANKERHOF 
Was oorspronkelijk een hoeve van de abdij Affligem, het ‘hof ter Borcht’. Vanaf 
de 16de eeuw woont hier de familie Wambacq, een voorname familie uit het 
Groothertogdom Luxemburg. De hoeve werd door de Franse troepen van maar-
schalk de Villeroy platgebrand in 1695; heropgebouwd in 1702 en opnieuw 
geplunderd tijdens het Franse bewind. Boven het poortgebouw uit de 19de 
eeuw is er een fries met brouwersmotieven. 

BLAKMEERSHOEVE  
Dit hof was, zoals het ‘Hof ter Saele’, tot het einde van 18de eeuw (Franse 
Revolutie) één van de vele hoeven van abdij Affligem. De eerste geschreven 
bronnen dateren van het jaar 1615. Na de verwoesting, in 1689, door Fran-
se troepen werd ze op deze plaats heropgebouwd. Omstreeks 1800 kreeg 
ze haar huidige naam. Voorheen sprak men over ‘Hof te Broekagie’ omdat 
de eerste hoeve op moerasgrond of broekagie was gebouwd. Van het groot-
ste pachthof (60 ha) van abdij Affligem bleef er in 1978 nog 1 ha over. De 
huidige eigenaar Dirk De Nul liet de totaal vervallen hoeve met enorme 
schuur smaakvol restaureren.
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