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Ten gevolge van Covid-19 zijn vele verenigingen genoodzaakt hun ac�viteiten te stoppen. Ook
Hoembeka werd hierdoor getroffen.
Als heemkundekring achten wij het echter opportuun om dit najaar de draad weer op te nemen
met een mooie wandeling in eigen dorp en op die manier een aangename en leerzame ac�viteit
te kunnen aanbieden aan alle geïnteresseerden. Omdat er nog steeds niet in grote groepen kan
gewandeld worden opteren we voor een formule waarbij iedereen op eigen houtje, in familie- of
vriendenkring op gelijk welk �jds�p de goed begaanbare route zelf kan afleggen.
We vertrekken aan het dorpshuis maar zij die verderop wonen kunnen gelijk waar starten.
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Tegenover de ingang van de kerk zien we een mooie gerestaureerde hoeve.

4 Het Speelhuis van ter Nath (hoeve Doms)
In 1640 gebouwd in opdracht van Livio Invrea, een edelman uit Genua, als buitenverblijf. Hiertoe zouden
bouwmaterialen van het vernielde klooster van Leliëndaal gebruikt zijn.
Zijn dochter huwde met graaf van ter Nath, die op Releghem woonde en hier gasten liet logeren, o.m. de
schilder David Teniers. De erfgenamen verkochten het goed aan Peter Cauwenbergh die het ombouwde
tot smoutmolen waarbij olie uit raapzaad werd gewonnen. Zijn nakomelingen verkochten het in 1825
aan de weduwe van Ceulemans, Anna Maria Van Asch, die hertrouwde met olieslager Mar�nus
Slachmuylders uit Malderen, stamvader van de Slachmuyldersen in de hele streek. In 1846 bouwde haar
dochter het om tot een empire ge�nt landhuis en diende het als herberg. De zoon, Desiderius bouwde
het om tot hoeve. Frans Doms trouwde er in met de dochter Leon�ne. Na de dood van hun twee
ongehuwde zonen werd het door de huidige eigenaars in 2006 grondig gerenoveerd.

Ga nu naar rechts tot in de Sint-Mar�nusstraat en dan links rich�ng Sint Maartenschool.

5 Pastorij
Werd opgericht in 1961, op de plaats van de vroegere hoeve
'Leliehoeve', ook 'Boerkenshoef' genoemd, naar de bijnaam van de
bewoners Keuleers.
De oorspronkelijke eigenaar was baron Kogels die failliet ging met de
weddenschappen op paardenkoersen. Het geheel werd verkocht aan De
Meester de Betsebroeck, later de familie Keuleers en daarna aan Van
Goidsenhoven. Het dochtertje Elza verongelukte in 1944 omdat de muur
begaf, waartegen meststoffen gestapeld waren.

6 Sint-Maartenschool
De drie gebroeders De Laet, landbouwers op de hoeve van 'Boerkens',
schonken hun herenwoning en een perceel grond aan pastoor De
Coster. Deze maakte alles over aan het Hombeeks schoolcomité,
bestaande uit pastoor De Bruyn (zijn opvolger), dokter Van Assche, de
dames Montens-de Meester, Smets- Pansius en de hoofdonderwijzeres.
Op de verkregen gronden werden de eerste schoolgebouwen opgericht
in 1907, naast het klooster van de zusters Annunciaden van Huldenberg. De herenwoning werd ingericht
als naaischool.

Wij beginnen onze wandeling van 5,5 km. aan het Dorpshuis

1 Dorpshuis
Op deze plaats stond vroeger de oude pastorij die moest wijken voor het 'modern beleid' in de
jaren 60. Er kwam een nieuw gemeentehuis in de plaats dat na de fusie met Mechelen opnieuw
andere func�es kreeg en recent omgebouwd werd tot dorpshuis met vergaderruimtes en een
feestzaal.

We vertrekken over het brugje richting kerk en zien aan de rechterkant de hoeve ‘t Oudt school
die gerestaureerd wordt. We wandelen verder tot aan de kerk.

2 ‘t Oudt school
De naam herinnert aan een
vroegere func�e, nl.
parochiale school. Tot 1917
was het ook herberg 'In 't
Oudtschool'. Na de dood van
de laatste bewoners, de
familie Jan Goossens, werd het
verkocht aan Klaas Van Opstal
die het grondig verbouwt.

3 Sint-Mar�nuskerk
Opgericht op een verhevenheid in het landschap dateert de onderbouw reeds uit de 10 de- 11de
eeuw en was aanvankelijk een verdedigingstoren, nog geen kerk dus.
Totaal vernield �jdens de Beeldenstorm werd deze in 1620 ho�erk, met de steun van de heren
op Carmosteyn (Boccabella, Locquet,...). De kerk onderging heel wat veranderingen: in 1630 een
nieuw hoogkoor; in 1660 een totaal nieuw schip; in 1750 werd de toren verhoogd met een barok
dak. Daardoor kreeg de kerk dubbele galmgaten wat vrij uniek is. Door de sterke
bevolkingsaangroei diende de kerk vergroot te worden. De huidige kerk dateert van 1853.
Provinciearchitect Schadde wilde een neogo�sche s�jl maar kon de Romaanse vormgeving niet
negeren. Gevolg is de nogal plompe koorpar�j. De steunberen zijn er omwille van de grotere
bovenvensters.
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Voorbij de school gaan we rechtdoor in de Loquetstraat en
volgen we verder de onverharde Kasteelweg tot op het
einde.
7 Kerkhof
We kunnen er niet naast de monumentale grafzerk van de
familie Jacobs, de Mechelse brouwersfamilie, kijken.

8 Stort
van
Hombeek
Rechts van de Kasteelweg werd het huisvuil
gedumpt. Vanaf 1954 kreeg Eduard Van Rompay,
'Lange Waar', de opdracht om het op te halen
met paard en kar.

9 Verdwenen kasteel Carmosteyn
Elisabeth van Stalle huwde met Kerreman, eerste
schepen van Mechelen. Hun dochter huwde met
de la Tour. Onder Boccabello omva�e het geheel
40 ha. In 1670 werd ridder Azola eigenaar en
later burggraaf Jan Antoon Loquet, heer van
Ophombeek. Van der Linden erfde het en
woonde er tot 1794. Na de Franse revolu�e
werd het omwille van de woelige �jd door de
eigenaars verlaten, raakte in verval en werd
gesloopt in 1826. Enkel het oud pachthof bleef
nog over met de steen van de Locquets. Dat was
bewoond door de familie Lauwers en werd in
1945 door een V1 totaal vernield.
De waterput is het enige dat van de hoeve nog rest.

10 Verdwenen klooster van Leliëndaal
Opgericht door pastoor Lambertus van
Nosseghem in 1233 die al zijn goederen schonk
aan Wouter II Berthout. Bedoeling was de
invloed van de Berthouts versterken. Er moesten
heel wat problemen opgelost worden vanwege
de concurren�e met Kortenberg. De grond zou
niet �endenvrij zijn enz... De priorin van Leliëndaal moest ieder jaar cijns betalen aan
Kortenberg. Het klooster werd bevolkt door 18 zusters uit de priorij van Gempe, Sint-Joris Winge.

In 1566 werd het klooster
door de Beeldenstorm erg
toegetakeld en in 1572 door
de Spaanse Furie vernield. De
zusters waren gevlucht. Zij
kochten in 1692 grond in de
Bruul te Mechelen, bouwden
er een klooster dat zij
betrokken in 1602.
In Hombeek werd het
klooster helemaal afgebroken
in 1580 en twee jaar later
verkocht.

Schilderij Hombeek Carmosteyn van
Hendrik Frans De Cort uit de
collec�e van het Kon. Museum
Schone Kunsten van Antwerpen

Aan opa’s bankje gaan we even naar recht tot aan het kapelletje dat
ons herinnert aan het roemrijke verleden van Leliëndaal.
We komen op onze stappen terug en volgen de buurtweg 25 tot aan
de Hombekerkouter.

11 Opa's bankje
Het werd er geplaatst door Mia Van Steenwinkel en haar man Henk
omdat hun opa uit Nederland graag in de 'Bleukes' ging wandelen als
hij enkele dagen in Hombeek logeerde maar onderweg toch even
wou uitrusten. De mooie tekst die erbij geplaatst is gee� nog meer
glans aan dit kleine landschapselement dat momenteel gre�g

gebruikt wordt door de
wandelaars en fietsers.

12 Buurtweg 25
Vormt de grens met
Leest. In de 'Atlas der Buurtwegen' draagt hij de
naam Laerestraat.

We volgen hem tot aan de Hombekerkouter waar
we links afslaan. Een eindje verder nemen we rechts

de Molenweg die herinnert aan één van de vele molens die Hombeek rijk was maar die helaas
allemaal verdwenen zijn.

13 Verdwenen windmolen: Hoorde toe aan de heer van Ophombeek. Vanaf het kasteel van
Hombeek, Carmosteyn, tot aan de molen aan de Hombekerkouter loopt nog steeds een weg die
beide verbond.
De houten korenwindmolen is reeds vermeld in 1369. Na de brand van 1592 werd hij hersteld en
in 1627 verkocht aan Anna Kerremans. In de 18 de eeuw was hij verpacht aan de heren van
Hombeek, Locquet en Van der Linden, nadien steeds aan de familie Verlinden. In 1869 werd de
molen verkocht aan landbouwer Bulens-Smets en later geschonken aan Bulens-Vekemans. In
1879 vond een deling plaats tussen Keersmaeckers en Vekemans. In 1914 werd de molen
afgebrand. Op die plaats werd in 2012 een nieuwe woning opgericht.

We steken de Kapelseweg over en volgen de molenweg tot aan de spoorweg en komen toe op de
Heykensweg.
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We volgen de Heykensweg naar links en zien al gauw het silhouet
van de Sint Romboutstoren opduiken en een beetje verder eveneens
de kerk van Hombeek.
Opgelet: ongeveer 200 meter voorbij wandelknooppunt 34 loopt de
weg naar wandelknooppunt 45 naar links, wij gaan hier echter naar
rechts, tussen 2 maisvelden, voor ongeveer 50 meter, dan naar links
voor 200 meter tot aan het Pasgat.

We komen in de Rode Doornstraat en gaan onmiddellijk naar rechts
in de Vlierbesstraat tot op het einde, dan links tot aan het
Boerenkrijgpad dat we volgen tot aan de Diepestraat.
Aan de overkant zien we een nieuwbouw. Op deze plaats stond
vroeger het gemeentehuis.

15 Het oud gemeentehuis: dit werd gebouwd in 1825 als eerste
gebouw van de gemeente Hombeek, deed dienst als school tot 1878 en pas dan als
gemeentehuis.

We volgen de Diepestraat naar links en zien aan de linkerkant het huis Meuldermans uit 1902.

16 Woning Meuldermans
Het dubbelhuis werd gebouwd
in 1902 door de kinderen van
een herenboer uit de
Bankstraat. Later werd het
bewoond door een neef, Jules
Meuldermans, die dokter was.
‘Huize Kriekerije' is de naam die
recent door de huidige bewoner
werd bedacht voor het rechter
gedeelte van de woning.

Verderop aan de linkerkant merken we het dubbelhuis, gebouwd in 1880, in opdracht van de
toenmalige schepen Voet.

17 Het neoclassicis�sch dubbelhuis van schepen
Voet is momenteel bewoond door de familie
Vandevenne- Stoppie.

We slaan rechtsaf naar de kerk en gaan dan
opnieuw rechts naar onze vertrekplaats.
Bekijk misschien even het standbeeld van Sint-
Mar�nus die vroeger aan de gevel van de pastorie
stond en daar vervangen is door een paardenkop.

Hoembeka hoopt dat jullie genoten hebben van de
wandeling en ook iets bijgeleerd hebben over de
geschiedenis van Hombeek.
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Retouradres:
R. Schelkens
Bankstraat 158
2811 Hombeek

Driemaandelĳks tĳdschrift P209706

Afgiftekantoor 1980 ZEMST


