
Toerisme in 

Zandhoven zomert 
Een boekje vol inspiratie voor een zomer vol plezier! 



Gemeente & OCMW Zandhoven
Liersebaan 12 
2240 Zandhoven
03 410 16 20
info@zandhoven.be 

#zandhovenzomert
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Wandelen

Wandelen in Zandhoven is een echte 
aanrader. We hebben immers een prachtige 
groene gemeente met afwisselende 
landschappen. 
Permanente wandelroutes:
• Schoutvorstpad (Zandhoven): 7,5 km
• Molenpad (Pulderbos): 9,6 km
• Lovenhoek (Pulderbos): 5,5 km

De routes kan je terugvinden op onze 
website! www.zandhoven.be. 

Verder zijn er ook de wandelingen per 
deelgemeente. 
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Zandhoven is in de vierde of vijfde eeuw door de Franken gesticht. Vandaar de 
typische driehoekige dorpspleinen. De eerste vermelding dateert echter van 1183. 

Sinds 1329 is er in Zandhoven een hoofdbank van leenmannen van de hertog van 
Brabant, een restant van de gouwrechtbanken uit de Karolingische tijd. Op 13 
augustus 1795 werd de hoofdbank van Zandhoven opgeheven door het Franse 
bewind en vervangen door een vredegerecht.



           Sint-Amelberga

De patroonheilige is Sint-Amelberga; zij is de 
patroonheilige van de landbouwers en van de zeelui.
De gotische kerk dateert uit begin 16de eeuw en de 
toren van witte zandsteen werd verhoogd in 1689. 
De kerk werd in de 20ste eeuw tweemaal vernield en 
heropgebouwd. 

In de kerk bevindt zich onder meer de arduinen 
grafsteen van Arnold van Liere en zijn echtgenote. 
Arnold Van Liere was burgemeester van Antwerpen en 
is gestoven in 1529.

            Bautersemhof

Oorspronkelijk -in de 13de eeuw- was dit kasteel een 
omheinde hoeve, genoemd naar het geslacht van 
Bautersem waarvan Hendrik IV van Bautersem reeds in 
1270 vermeld wordt als heer van Zandhoven. 
In de 17de eeuw werd het verbouwd tot hof van 
plaisantie; en ook in de 19de eeuw waren er 
verbouwingen waaronder een aanbouwsel aan oost- en 
westzijde, zuidgevel en dak.
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Bautersemhof
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 Barmharttuin

Deze Barmhart-tuin is de eerste samentuin in Zandhoven. 

De Barmhart-tuin opgericht in 2017 is een ecologische samentuin waar de 
buurtbewoners samen lekkere en gezonde groenten en vruchten kunnen kweken. 
Tegelijk wil men met deze tuin de mensen dichter bij elkaar brengen. Het is een 
win-win-situatie voor iedereen, óók voor het landschap en het plattelandskarakter 
blijft zo behouden.

3

Tag de gemeente en gebruik de #inzandhoven en deel je mooiste foto’s met 
ons! Je kan ze ook altijd doormailen naar communicatie@zandhoven.be 



 Schoutvorsthoeve

De Schoutvorsthoeve is gelegen, op het erf van een 
hoeve uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, aan het 
oude binnenpad naar Pulderbos. De hoeve werd reeds 
vermeld in 1566, maar volledig herbouwd in 1715.

Vermoedelijk was hier destijds de zetel van de 
Hoofdrechtbank van Zandhoven en mogelijk tevens 
woonplaats van de vorster, helper van de schout. 
In de besloten tijd werden er in 1798 geheime 
godsdienstoefeningen gehouden. Binnen heb je nog 
altijd de zogenaamde ‘gerechtszaal’. 

 Kapelletje

Dit kapelletje uit 1878 is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw 
van Lourdes.

 Sportcomplex ‘Het Veld’

In september 2013 is Sportcomplex ‘Het Veld’ 
feestelijk geopend. Naast allerlei sportwedstrijden kun 
je ook gezellig iets eten of iets drinken in de cafetaria.
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 Brandweerkazerne

In 1889 kwam de tram naar Zandhoven: 
de lijn Antwerpen-Berchem-Zandhoven-
Lier en in 1896 kwam er nog een tramlijn 
tussen Zandhoven en Oostmalle. De trams 
vervoerden zowel mensen als goederen. 
In de jaren ’50 werden de tramlijnen 
afgeschaft en vervangen door bussen. 

De brandweerkazerne was de voormalige 
tramstatie. Nu is de Brandweer Post 
Zandhoven hier gehuisvest die deel uit 
maakt van de Brandweerzone Rand.

 Fontein

Zandhovenaars worden al spottend 
doppenrapers genoemd. 
Waarom? Die bijnaam kregen de inwoners 
van Zandhoven omdat ze tijdens de 
harde oorlogsjaren massaal dennenappels 
of doppen gingen rapen in de vele 
dennenbossen van Zandhoven. Hout voor 
de kachel was immers erg schaars en veel 
te duur. Deze spotnaam wordt dan ook 
extra in de verf gezet door deze fontein.
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Fontein in het centrum
van Zandhoven 



 Gemeentehuis

Dit neoclassicistisch dubbelhuis dateert uit 1844 en fungeerde aanvankelijk als gemeentehuis én 
vredegerecht. Waarschijnlijk is de gemeente Zandhoven gegroeid rond de vestiging in 1329 van 
leenmannen van de hertog van Brabant, die een oudere Karolingische gouwbank opvolgde. In de 
loop van de eeuwen won deze rechtbank zodanig aan belang, dat het grootste gedeelte van de 
provincie Antwerpen en een deel van de Nederlandse provincie Noord-Brabant behoorde tot het 
rechtsgebied van de rechtbank van Zandhoven.
Vermoedelijk hield het gerecht haar zittingen in open lucht en naderhand in zalen van omliggende 
afspanningen of in de zogenaamde Schoutvorsthoeve.

 Pleinen

Zandhoven telt enkele driehoekige pleinen. Dat duidt op bewoning in de Frankische Tijd. Toen 
werden er driehoekige pleinen aangelegd.  Dit plein was ‘den blijk’, hier werd namelijk de was te 
bleken gelegd.

 Afspanning Sint-Christoffel

Sint-Christoffel is een vroegere afspanning. De laatste waard Joannes Ant. Fonteyn overleed in 
1831 in Zandhoven. Later deed het dienst als slagerij en bakkerij, voor het een woonhuis werd. 

9

10

11



W
a

n
d

e
lin

g
 Z

a
n

d
h

o
ve

n
 

 Vredegerecht

Het huidige vredegerecht was vroeger Dekenij De Wildeman uit 1650. Het gebouw 
is opgetrokken in bak- en zandsteenarchitectuur. Vroeger zetelde het vredegerecht 
in het gemeentehuis.

 Amelbergastraat 20: Hotel De Zwaan

In huisnummer 20 was vroeger een hotel. De deur aan de linkerkant -nu nummer 
18- was de ingang voor diegenen die er werkten.

 Tramhalte

De tramhalte was gevestigd op dit plein. 

 Sint-Jozef

Hoewel de patroonheilige van Zandhoven Sint-Amelberga is, zijn er veel 
verwijzingen naar Sint-Jozef in Zandhoven. 

Rond 1930 was er een grote verering voor Sint-Jozef en Zandhoven heeft daar volop 
aan meegedaan. Vandaar veel verwijzingen naar Sint-Jozef (vb. Sint-Jozefzaal, Sint-
Jozef beeldjes,…).
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Vredegerecht 
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l Viersel is één van de vroegste Frankische nederzettingen in de Zuiderkempen. Men 

vond er tal van bronzen en stenen wapens en werktuigen van de voorhistorische 
mens. Over het grondgebied van het huidige Viersel liep tijdens de middeleeuwen 
-en vermoedelijk zelfs sinds de Romeinse tijd- de zogenaamde Keulsebaan, ook 
genaamd Herentalsebaan, de slagader van het toenmalige handelsverkeer met 
Duitsland. 

Eeuwen geleden waren er twee gehuchten: het piepkleine Viersel en Voorschooten… 
Voorschooten was destijds belangrijker dan Viersel. Toen Voorschoten op het einde 
van de 16de eeuw verwoest werd, verdrong de naam Viersel deze van Voorschoten. 

Er is reeds sprake van de parochie Viersel in de 12de eeuw en deze werd in 1839 
onafhankelijk. Vierseldijk -aan de overkant van het kanaal- ontleent zijn naam aan 
de parochie en het dorp Viersel.



 Sint-Willibrodus

De parochiekerk van Viersel is gewijd aan Sint-Willibrordus. 
De oorspronkelijke gotische kerk dateerde uit de 15de eeuw. Ze werd mettertijd vergroot en kreeg 
in de 19de eeuw haar neogotisch uiterlijk. De kerk wordt aangeduid als Kempische gotiek. 
Aan de binnenzijde van de kerk bevindt zich een houten spitstongewelf dat in 1888-1989 ver-
nieuwd is. Na de twee wereldoorlogen moest de kerk hersteld worden; namelijk in 1921 en in de 
periode van 1945 tot 1949. 

Op het kerkhof vind je een aantal graven van gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog en de 
oorlogsgraven van korporaal David Thursby en soldaat Ronald Charles Bird van het Gemenebest.

 Oud-gemeentehuis

Na de fusie van 1976 kreeg het gemeentehuis een andere bestemming. 
In de rechterkant bevond zich de bibliotheek en in de linkerkant het postkantoor. Zowel het 
postkantoor als de bibliotheek zijn inmiddels verdwenen. Momenteel is men het gebouw aan het 
restaureren.
 
            Pastorie

De pastorie is een dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak met be-
kronend klokje. Het gebouw is gebouwd naar ontwerp van architect Eugeen Gife in 1857 – 1858.

          Pissijnen 

Ze zijn met uitsterven bedreigd… Pissijnen aan de kerk, maar in Viersel zijn ze er nog!
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l  Erixhoeve

De Erixhoeve in Straateinde dateert uit 1755. 
Boven het keldervenster zie je een geschilderd afweerkruis. Het afweerkruis komt 
vaak voor boven vensters van melkkelders. Dit werd aangebracht om onheil af te 
wenden van de opgeslagen zuivelproducten. Daarnaast ook tegen het ‘boze oog’; dit 
is de blik waarvan geloofd wordt dat hij anderen letsel kan berokkenen en zelfs in 
staat is om iemand te doden, denk aan het spreekwoord ‘Als blikken konden doden’. 

 Henri Rulstraat

De Henri Rulstraat verwijst naar kunstschilder Henri Rul die in Viersel heeft 
gewoond.

Hij werd in 1862 geboren in Antwerpen. Henri Rul studeerde rechten, maar ging 
zich toeleggen op de schilderkunst en hij verhuisde van Antwerpen naar Viersel. 
Rond de jaren 1927 was Viersel trouwens vrij bekend in de kunstwereld, mede door 
de kunstzinnige vriendenkring ‘Als ik kan’ waartoe ook Paul van Ostaijen behoorde. 

          Viersels Gebroekt

Het Viersels Gebroekt ligt vrij goed verborgen tussen de dorpskern van Viersel en 
het Netekanaal. Het is een juweeltje van ongeveer 50 hectaren. In het voorjaar 
veranderen de beemden in bloemrijke graslanden met pinksterbloemen, echte 
koekoeksbloem, scherpe boterbloem,... In de winter als het veel regent staat het 
gebied onder water. Het Viersels Gebroekt is namelijk een overstromingsgebied.
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 Netekanaal

Het Netekanaal werd gegraven in de jaren ‘50’. Het 
verbindt het Albertkanaal met het bevaarbare deel van 
de Nete, die op haar beurt even verderop uitmondt in 
de Rupel, de verbindingsweg naar de Schelde. Op die 
manier kunnen schepen uit het zuiden en het westen 
Antwerpen vermijden om het Albertkanaal te bereiken. 
Tijdens de aanleg van het kanaal stootte men op het 
skelet van een mammoet dat nu bewaard wordt in het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
in Brussel.

 Albertkanaal

In 1939 -dus meer dan 75 jaar geleden- werd het Albert-
kanaal in gebruik genomen. Er was nood aan een vlotte 
waterverbinding tussen Antwerpen en Luik en de be-
staande kanalen waren hiervoor niet geschikt.

Er waren eveneens 24 sluizen op het traject, met de 
hand te bedienen. Nu duurt de vaartijd ongeveer 15 uur 
en de 24 sluizen zijn vervangen door 6 sluizencomplexen 
die het hoogteverschil overbruggen: Wijnegem, Olen, 
Kwaadmechelen, Hasselt, Diepenbeek en Genk. 

Viersels Gebroekt
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l   De Scheepvaart

Dichter Paul Van Ostaijen logeerde hier van juni tot augustus 1927. In het voorjaar 
van 1927 was tuberculose vastgesteld bij de 31-jarige dichter. In afwachting van 
een plaats in een sanatorium kon hij via tussenkomst van zijn vriend René Victor 
-die de eigenaar van De Scheepvaart kende- hier ‘kuren’. In het gebouw hangt een 
herdenkingsmonument. 

 Oorlogsmonument

In de vroege avond van 9 september 1944 ging een patrouille van het 4th Battalion 
Welch Regiment met korporaal David Thursby, soldaat Ronald Charles Bird en een 
- tot nog toe - onbekende soldaat vanuit Broechem op weg naar Viersel om daar te 
onderzoeken of men een geschikte locatie kon vinden om het Albertkanaal over te 
steken. Ze werden verschalkt door de Duitsers en zijn daar gesneuveld.

          Kapelletje

De Onze-Lieve-Vrouwekapel op de hoek dateert van 1826. Boven de rechthoekige 
deur vind je een Latijns opschrift  ‘SUCCURRE NOBIS MISERIS SANCTA DEI GE-
NITRIX’ in rode en zwarte letters. De rode letters stellen het bouwjaar voor. 
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 Klooster

Einde jaren 1800 was er een schoolstrijd. Het was een strijd tussen het rijksonderwijs en het 
katholieke onderwijs. Er werd een wet uitgevaardigd: elke gemeente werd ertoe verplicht 
minstens één lagere school te hebben en kosteloos onderwijs aan de arme kinderen te 
verstrekken. Ook hier in Viersel -een toch wel klein dorp- was deze strijd duidelijk. Op een 
bepaald moment had men hier zelfs drie scholen! Een gemengde gemeenteschool, een 
aangenomen jongensschool en een vrije aangenomen meisjesschool. De scholen werden opgericht 
door de adellijke familie van de Werve. Een van deze scholen was het klooster dat gebouwd werd 
in 1894 door de familie van de Werve. Momenteel staat het pand helaas in verval.

 Gemeentelokaal

Dit was destijds de gemeentelijke school, maar wordt nu gebruikt als een gemeentelokaal voor 
allerlei gemeentelijke feestelijkheden.

 Kerkhof

Hier op het kerkhof bevindt zich de laatste rustplaats van kunstenaar Henri Rul.
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gemeente Pulderbos hangt samen met de gemeente Pulle. Vermoedelijk ontwikkelde 
Pulderbos zich rond een Mariakapel in het bos van de parochie Pulle. De aangroei 
van de bevolking rechtvaardigde de afscheiding, die omstreeks 1200 plaatsvond.
Pulderbos was van oudsher een leengoed of heerlijkheid: eigendom van 
verschillende heren. Het was en is nog steeds een landbouwgemeente waar men de 
typische langgevelige Kempense hoeve kan terugvinden.



 Molen

De zogenaamde Bergmolen is een stenen windmolen 
gebouwd omstreeks 1840. De molen bleef in gebruik tot 
1935. En in 1995 maalvaardig hersteld. 

In 1987 werd de gemeente Zandhoven eigenaar. Naast 
de bergmolen hebben we ook de mechanische maalderij, 
een karkot en een bijenhal. In het karkot wordt oud 
molenaarsmaterieel en een prachtige verzameling van 
antiek landbouwalaam tentoongesteld.

 Kapelletje

Dit dubbel-kapelletje ligt verscholen. Kan jij het terug-
vinden?

 Dorp

Het plein en omgeving is een beschermd 
cultuurhistorisch landschap.

1

Molen in Pulderbos
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 Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen

De kerk is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. De vroeg gotische westertoren is 
opgetrokken in zandsteen en dateert vermoedelijk uit de 13de eeuw. Het koor, 
schip en transept werden opgericht in de 16de eeuw. De kerk werd vergroot 
in 1913-1914 naar ontwerp van Ernest Dieltiens. 

In de oorlog -meer speciaal in 1914- brandde de kerk uit en werd deze her-
steld in 1922-1924 naar ontwerp van architecten Ernest Dieltiens en Jef 
Huygh. Het interieur is in neogotische stijl en beschilderd met pasteltinten. 
Het gebouw heeft sedert 1924 spitsbogen op bundelpijlers met krulbladkapite-
len, kruisribgewelven met bakstenen gewelfvlakken. 

 Pastorie

De zogenaamde pastorie Sint-Huybrecht zou van ‘1663’ zijn en is opgetrokken 
met gesinterde baksteen. Een gesinterde baksteen is een steen die te heet 
gebakken werd. Die steen heeft dan een grijzige kleur (de kant van het vuur).

Het huis is de vroegere pastorie, maar werd vanaf de 18de eeuw gebruikt 
als onder-pastorie en nadien als kosterswoning. Sinds 1986-1987 maakt 
het gebouw deel uit van het U-vormig geheel van de nieuwe pastorie door 
toevoeging van de nieuwbouw. 
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 Hemel, Hel en Vagevuur

De kleinste zijde van de driehoek, gevormd door het Frankisch dorpsplein, is nu ingenomen door 
drie merkwaardige gebouwen; ze kregen hun bijnaam in de volksmond omdat ze alle drie binnen 
‘de vest’ liggen, een gracht die in ovale kring rondom deze huizen en tuinen loopt. Vanwaar de 
namen? De Hemel was de vroegere pastorie, de Hel de brouwerij en het Vagevuur was Dieltjens 
Hof.

De vroegere pastorij of ’t Hofke (de Hemel-nummer 11) werd oorspronkelijk opgetrokken 
rond 1600 in opdracht van Jan Baptist Van den Kieboom. Vanaf 1627 logeerden er de Paters 
Minderbroeders uit Antwerpen die in de parochie de ‘missies’ kwamen preken. De volgende 
eeuwen (tot na 1773) werd het huis door de pastoor gehuurd, omdat Pulderbos geen pastorij had. 
In 1842 was pastoor Verstreken niet tevreden met de toestand van het gebouw en hij verhuisde 
naar het huisje naast de kerk…In de periode 1973-1976 -in afwachting van het klasseren als 
monument (1976)- hebben de huidige eigenaars het prachtig gerestaureerd.

Joachim Grootjans kocht in 1590 ‘den Arent’ (de Hel- nummer 13). Zijn dochter Margaretha 
huwde in 1630 met Corneel Rombouts die meteen met een brouwerij startte. Hij gebruikte de 
naam die het domein nu nog heeft: ‘den Zwarten Arent’. Dat is zo 315 jaar gebleven! Vanaf 
1930 verkocht men bier in flesjes: ’ IJzerband’ en limonade onder de naam ‘Cito’.  Vanaf 1945 
schakelde men over op de drankenhandel. Klassering en restauratie duurden tot juli 1988, maar 
het resultaat in en om het hoofdgebouw mag zeker gezien worden.

Rond 1830 liet H. De Meulder de gebouwen (het Vagevuur -nummer 16) slopen en bouwde het 
prachtig classicistische herenhuis dat we kennen als  ’t Wit Hofke” of Dieltjenshof. Achter het 
huis was een ruime binnenkoer met huisjes voor het personeel, paardenstallen en een remise 
(koetshuis).  Dieltjenshof verwijst naar Frans Dieltjens, architect in Antwerpen, die het gebouw in 
1892 kocht.
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 De Klok

Voor de klok heeft de tram een tijdlang 
gepasseerd. Tegenover de kerk was 
vroeger een tramstation ter hoogte van 
het café (nummer 35).

 Oud gemeentehuis

Op het plein bevindt zich het vroegere 
gemeentehuis uit 1867 in neo-
classicistische stijl. Later huisvestte hier 
een apotheker in. Momenteel doet het 
gebouw dienst als bibliotheek. In de 
kelder bevindt zich nog steeds een cachot, 
namelijk een gevangeniscel.

 Hoeve

Deze hoeve dateert uit de 19de eeuw en 
bestaat uit een bakstenen woonstalhuis 
en schuur. Het heeft een gekalkte 
daklijst onder een zadeldak (Vlaamse en 
mechanische pannen, nok parallel aan de 
straat).

7
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Het oude gemeentehuis
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Bodemvondsten tonen aan dat Pulle al in de Romeinse tijd bewoond was. De eerste 
vermelding van dit plaatsje dateert echter pas van het begin van de 13de eeuw. De 
naam is afgeleid van pul of puldre wat moeras betekent.



 Sint-Petrus en Paulus

De gotische Sint-Petrus en Pauluskerk heeft een westertoren die dateert uit de 15de 
eeuw. Het koor, het transept en het driebeukig schip dateren uit de 17de eeuw. De 
toren was oorspronkelijk een vestingstoren, waar bij gevaar de mensen bescherming 
zochten in de toren. In 1602 woonde de pastoor in de kerk die toen erg vervallen was. 

Voor de oorlog 1940-1945 bevonden zich twee klokken in de kerktoren. De kleinste 
klok van 1835 werd op 13 september 1943 meegenomen door de Duitsers. De Duitsers 
haalden uit de meeste kerken de klokken mee. Ze namen deze mee om te smelten en 
er oorlogsmateriaal van te maken. 
De andere klok ‘Maria’ genaamd -die zich nog altijd in de kerk bevindt en die toen ge-
spaard is- is een unicum. Het zou de op één na oudste klok van België zijn die dateert 
van 1309. 

 Sint Rochuskapel

De Sint-Rochuskapel werd gebouwd in het midden van de 17de eeuw. Ze werd toege-
wijd aan Sint-Rochus. Deze heilige werd aanbeden ter bescherming tegen besmettelij-
ke ziektes zoals de pest.
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 Fatima-oord

Dit Mariapark gelegen aan de Fatimalaan werd opgericht in 1935 ter ere van Onze-Lieve-Vrouw 
van Fatima en wordt bezocht door vele mensen die er komen bidden of er gewoon wat stilte 
zoeken. 

Maar hoe is dit bedevaartsoord tot stand gekomen? Het is allemaal begonnen met een droom 
van Remike Van Beirendonck halfweg de jaren 30. Hij overtuigde pastoor Dom om toelating te 
vragen aan het bisdom tot het ‘oprichten van een bedevaartsoord ter ere van Onze-Lieve-Vrouw 
van Fatima’. Er kwam een nogal negatieve brief terug met veel voorwaarden en restricties… 
maar Remi samen met Gust Van Loock gingen rustig verder met het aanleggen van een eerste 
plantsoen in de toenmalige straat ‘het Vroegeinde’, nu de Fatimalaan. 

 Weiden en velden

Pulle is een landelijke gemeente bestaande uit veel weiden en velden. 

              Kinderboerderij

Kinderboerderij ’t Groenhof dompelt je helemaal onder in het echte boerenleven.  Samen met 
enthousiaste begeleiders verzorg je de dieren, werk je in de moestuin en leer je van alles maken 
in boeiende workshops. 
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 Oude tramstatie

Op de hoek van de Cauwenberghlei en de Boudewijnlaan -aan ‘den driehoek’ 
in de volksmond- stond van oudsher een boerderij. Er was een tijd dat op de 
Boudewijnlaan een tram reed en dit huis zou dienst gedaan hebben als het 
tramstation.

  Krabbels en Lovenhoek

Krabbelshof een groot, groen gebied van circa 350 hectaren is eigendom van de 
familie van de Werve d’Immerseel. Op dit domein stond er vroeger een immens 
kasteel. 
Ten gevolge van enkele vijandige voltreffers gedurende de Tweede Wereldoorlog 
en het gebruik door het Duitse en Canadese leger werd dit prachtig bouwwerk 
herschapen tot een puinhoop. Gaëtan van de Weve D’Immerseel liet in 1946 het 
kasteel door een groep paracommando’s vakkundig opblazen. 

Lovenhoek is een groot natuurgebied van meer dan 145 hectaren. Het ligt 
grotendeels op het grondgebied van Vorselaar, maar het ligt ook voor een stuk in 
Pulle en Pulderbos. 
Lovenhoek was destijds een gehucht van Vorselaar. Ooit stonden daar zeventien 
boerderijen en een café. Het was een gehucht dat men zo veel mogelijk probeerde 
te vermijden omdat er verschillende illegale jeneverstokerijen waren en er werd 
bijgevolg heel wat gedronken.

 Kerkhof

Op het kerkhof liggen een aantal edellieden begraven van de familie van de Werve 
d’Immerseel en er bevindt zich een ereplaats voor de oorlogsveteranen.
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Massenhoven eigendom van Filips IV, die haar toen doorverkocht aan Adriaan 
Brouwers. Massenhoven heeft in talrijke oorlogen een trieste hoofdrol gespeeld. 
Zo werd het dorp tijdens de Tachtigjarige Oorlog in 1585 totaal verwoest en 
uitgemoord, op zes inwoners na. Tijdens de Boerenkrijg (1798) verzamelden 
de verzetsstrijders uit de buurt zich in Massenhoven en ook tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd er veel schade aangericht: op 12 mei 1940 maakte het Belgisch 
leger zelf de dorpskern onbruikbaar voor de vijand.



 Albertkanaal

In 1939 -dus meer dan 75 jaar geleden- werd het Albertkanaal in gebruik genomen. 
Er was nood aan een vlotte waterverbinding tussen Antwerpen en Luik en de 
bestaande kanalen waren hiervoor niet geschikt.

Er waren eveneens 24 sluizen op het traject, met de hand te bedienen. Nu duurt de 
vaartijd ongeveer 15 uur en de 24 sluizen zijn vervangen door 6 sluizencomplexen 
die het hoogteverschil overbruggen: Wijnegem, Olen, Kwaadmechelen, Hasselt, 
Diepenbeek en Genk

 Gemeentehuis

Midden op het plein staat het oude gemeentehuis van Massenhoven. Juist zoals in 
de andere deelgemeentes heeft ook dit gebouw een nieuwe bestemming gekregen. 
Momenteel is er een strijkatelier gehuisvest.

 Sint-Stefaan

De Sint-Stefaan kerk is een neogotisch gebouw van 1857-1858 en is in de plaats 
gekomen van een kleinere kerk die dateerde uit 1562. Tijdens de oorlogen heeft 
de kerk heel wat schade opgelopen. Maar ook door de natuur werd de kerk zwaar 
beschadigd; op 25 januari 1990 beschadigde windstoot van 170 km/per uur de kerk.

 Tettenboom

Op dit plein stond de gekende tettenboom. Het was een boom met nogal wat 
uitstulpingen. Helaas is deze boom inmiddels gesneuveld en vervangen door een 
gaver exemplaar.
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Het huidig uitzicht van Kasteel Montens, ook gekend als het Hof van Massenhoven, 
gaat voornamelijk terug tot de 18de eeuw. 
Het kasteeldomein omvat naast het kasteel ook een park met vijver, prachtige 
dreven, akkers en weilanden. 

De gebogen oprijlaan en het sierlijk ijzeren hek met een ijzeren poort tussen 
geblokte hardstenen pijlers met topvazen geven toegang tot een statsieplein. 
Het kasteelgebouw is een classicistisch herenhuis van zeven plus drie traveeën, 
een kelderverdieping en twee bouwlagen onder een leien schilddak, waarvan 
de nok parallel loopt aan de straat. Links en rechts heb je de koetshuizen met 
paardenstallen. Het koetshuis met paardenstallen aan de rechterkant was voor de 
gasten, links voor eigen gebruik. 

 Begijnenbos Massenhoven

In het Begijnenbos werden in de 19de eeuw een 70-tal urnen gevonden die dateren 
uit de periode 450 tot circa 50 voor Christus. Dat wil zeggen dat er al bewoning was 
in die tijd. Het Begijnenbos maakte vroeger volledig deel uit van 2 kasteeldomeinen: 
Kasteel Montens en het Hof van Liere.
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 Composterf

Het composterf is een trefplaats waar de compostmeesters of kringloopkrachten elkaar vinden 
en praktische ervaring opdoen. De demo-plaats is ook een uithangbord van het gemeentelijke 
preventiebeleid, de mogelijkheden van thuiscomposteren en afvalarm tuinieren worden daar 
uitgelegd tijdens de verschillende opendeurdagen.

 Evenementenhal De Populier

In 2011 is evenementenhal De Populier feestelijk geopend. Er worden verschillende cursussen en 
lezingen georganiseerd en uiteraard staan er altijd tal van evenementen op het programma. 
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Kan je niet stoppen met wandelen?

Van 6 juli tot 17 augustus zijn er 
ook begeleide wandelingen. Steeds 
volgens de coronamaatregelen (max 

20  personen).

6 juli: om 14.00 uur & 19.00 uur Viersel
13 juli: om 14.00 uur & 19.00 uur Pulle
27 juli: om 14.00 uur & 19.00 uur 
           Zandhoven
10 augustus: om 14.00 uur & 19.00 uur 
                   Pulderbos
17 augustus: om 14.00 uur & 19.00 uur 
                   Massenhoven


