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Strombeek-Bever

Lengte: 9.26  km

Stijging: 72  m

Moeilijkheidsgraad: 5/10

Sint-Amandsplein, 1853 Strombeek-Bever, 
België

Sint-Amandsplein, 1853 Strombeek-Bever, 
België

Routebeschrijving

Van Sint-Amandsplein, 1853 Strombeek-Bever, België
Naar Sint-Amandsplein, 1853 Strombeek-Bever, België
Routering Wandel - mooiste

Bezienswaardigheden

Landhuis

1  - Afstand langs route: 0.15  km

Afbeelding 1: Landhuis (Bron: Van Damme, Marjolijn, 
01-01-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

Naar verluidt voormalig landhuis Van der Noot van 
1734, hoewel de mutatieschetsen van het  kadaster, 
stijlkenmerken en het huidige uitzicht verwijzen naar 
een 20ste-eeuwse constructie met een oudere, 19de-
eeuwse kern.  Aan het begin van de 18de eeuw 
besloeg het domein Van der Noot nagenoeg het 
volledige bouwblok tussen het Sint-Amandsplein, de 
De Villegas de Clercamp-, de Van der Noot- en de 
Meisestraat met uitzondering van het stuk gelegen op 
de hoek van het Sint-Amandsplein met de 
Meisestraat. Het bestond toen uit een hoeve, hof en 
boomgaard op de hoek met het Sint-Amandsplein, 
zoals blijkt uit de kaart van J. van Acoleyen van 1724. 

In 1734 zou het huidige nummer 12 gebouwd zijn als 
eerste landhuis.

Neoclassicistisch herenhuis

2  - Afstand langs route: 0.22  km

Afbeelding 2: Neoclassicistisch herenhuis (Bron: Van 
Damme, Marjolijn, 01-01-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

Achterin gelegen, neoclassicistisch herenhuis van 
1906, zie geschilderd jaartal in de deurtravee. 
Omringende tuin met aan de straatzijde een haag en 
centrale toegang via smeedijzeren hekken tussen 
gecementeerde, witgeschilderde pijlers.    Breedhuis 
met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee 
bouwlagen onder schilddak (leien) met twee 
dakkapellen. Als toren uitgewerkte deurtravee in 
risaliet, voorafgegaan door een arduinen steektrap 
met betonnen balusterafsluiting; ingesnoerde spits 
met ijzeren bekroning. Met schijnvoegen 
gecementeerde en witgeschilderde lijstgevel, 
gemarkeerd door imitatiehoekkettingen. 
Rechthoekige muuropeningen in een geriemde 
omlijsting, ten dele met uitgewerkte sluitsteen. Deur 
met oorspronkelijk  schrijnwerk.

Vrijstaand landhuis

3  - Afstand langs route: 0.94  km

Afbeelding 3: Vrijstaand landhuis (Bron: Van Damme, 
Marjolijn, 01-01-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)
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Vrijstaand landhuis (nummer 165) met neo-Lodewijk 
XVI-reminiscenties met omringende, omhaagde tuin, 
opgetekend in het kadaster in 1915. Koetshuis / 
orangerie (nummer 163) ten zuidoosten.  Centraal 
toegankelijk via een smeedijzeren hek tussen 
gecementeerde pijlers met vaasbekroning; ruime 
voortuin door een breed toegangspad  gesplitst in 
twee symmetrische perken. Kleinere achtertuin 
grenzend aan de nieuwe begraafplaats in de Jozef De 
Vleminckstraat.    Nummer 165. Breedhuis van drie 
traveeën en twee bouwlagen met souterrain onder 
leien mansardedak. Eerste bouwlaag  toegankelijk via 
10 arduinen treden en terras met balustrade. 
Lijstgevel van artificiële steen met 
dubbelhuisopstand. Houten kroon- en tandlijst.  
Voorgevel verticaal geritmeerd door geblokte lisenen 
en een middenrisaliet waarvan het verticalisme wordt 
benadrukt door een breed dakvenster onder 
gebogen kroonlijst met gestrekte uiteinden. 
Verhoogde begane grond met  korfboogvormige 
deurvensters, ingeschreven in een geprofileerde 
spiegelboog met als medaillon uitgewerkte sluitsteen 
en rocailles in de  uitgespaarde zwikken. Op de 
bovenverdieping gekoppelde steekbogige  
deurvensters in een bandomlijsting met balustrade, 
met uitzondering van de middentravee waar een 
breed steekbogig deurvenster wordt voorafgegaan 
door een klein balkon met gelijkaardige balustrade. 
De sober uitgewerkte achtergevel vertoont een 
inspringende middentravee met een centraal 
korfboogvenster met glas in lood ter verlichting van 
de trapzaal;  voorliggend terras met ijzeren hekwerk, 
toegankelijk via dito trap met arduinen aanzettrede. 
Symmetrische zijgevels, geritmeerd door geblokte 
lisenen en voorzien van een halfronde erker. 
Interieur met oorspronkelijke  indeling, vloer-, 
plafond- en muurdecoratie, doch overwegend 
eenvoudig uitzicht.  Nummer 163. Voormalig 
koetshuis met stalling en orangerie, heden ingericht 
als woning: eenlaags breedhuis van vier traveeën 
onder mansardedak met de nok loodrecht op de 
straat; in het zuiden lagere aanbouw van vijf traveeën 
met uitspringende eerste travee. Rond- en  
korfboogvormige muuropeningen.

Nieuwe begraafplaats

4  - Afstand langs route: 1.1  km
Nieuwe begraafplaats aangelegd in 1933 zoals 
aangegeven op een gedenkplaat aan de inkom, ter 
vervanging van het kerkhof rond de Sint-Amandskerk 

Afbeelding 4: Nieuwe begraafplaats (Bron: Van 
Damme, Marjolijn, 01-01-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

(Sint-Amandsplein). Omgeven door een bakstenen 
omheiningsmuur en toegankelijk via een ijzeren hek 
tussen bakstenen pijlers.  Hoofdas met onder meer 
een 18de-eeuws arduinen grafmonument met  
schilden van de familie de Faucon Deukem, eigenaars 
van kasteel Blommendael (zie Sint-Amandsstraat) en 
enkele neogotische grafkapellen onder meer van de 
familie Timmermans en familie Huughe-De 
Outenaere.

Potaardehof

5  - Afstand langs route: 1.49  km

Afbeelding 5: Potaardehof (Bron: Van Damme, 
Marjolijn, 01-01-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

Gesloten vierkantshoeve, aanvankelijk "'t Hof ván 
Prince de Berges" en vanaf de 18de eeuw 
"Potaardehof" genoemd. Opgetrokken  in het derde 
kwart van de 18de eeuw, zie gevelsteen "1768", en 
aangepast  in de 19de eeuw, ter vervanging van een 
ouder hof. De Potaardehoeve  situeert zich op het 
Potaardeveld in het uiterste zuidwesten van de  
gemeente nabij de grens met Strombeek-Bever en 
ligt gevat tussen de Maalbeek en de straat.  
Voormalig pachthof van de heren van Grimbergen die 
minstens tot de  17de eeuw hun naam, "'t Hof ván 
Prince de Berges", aan het hof hebben  gegeven (zie 
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kaartboek van de gemeente, 1696 en de abdij, 1699). 
De hoeve was gelegen op het meest zuidelijke deel 
van het Sprietveld, genaamd de Verste Spriet, waar 
Brusselse pottenbakkers ten vroegste in de 17de 
eeuw potaarde ontdekten. Stilaan werd de naam 
Verste Spriet verdrongen door Potaardeveld en ging 
men ook spreken van "Potaerde Hof" (zie 
Vandermaelenkaart circa 1859).  Volgens de huidige 
eigenaars in een akte van 1636 beschreven als een 
lemen huis met laaghangend rieten dak. Op het einde 
van de 17de eeuw bestond de hoeve uit drie 
vrijstaande, U-vormig opgestelde volumes (zie  
kaartboeken) die in de loop van de 18de eeuw 
evolueerden naar een semi-gesloten geheel (zie 
Ferrariskaart 1771-1778). In 1768 gedeeltelijke of 
geheel heropgebouwd met als enige getuige hiervan 
het poortgebouw, de voetgangersdoorgang en een 
stuk van de noordelijke zijgevel van het woonhuis 
met jaarsteen. Volgens een jaartal op een hoeksteen 
werd de schuur in 1842 opgetrokken. Een volgende 
grote verbouwingscampagne vond vermoedelijk 
plaats in 1863, zie gedateerde gevelkapel en werd 
kadastraal  ingetekend in 1866. Hierbij werd het 
woonhuis verhoogd en verbreed; de koeienstal in het 
verlengde van het woonhuis alsook de haakse 
varkensstallen volledig vernieuwd en achter de 
voetgangersdoorgang een tweelaags 
dienstgebouwtje opgetrokken. In de jaren 1980 
werden de zuidwestelijke stallen aan de achterzijde 
uitgebreid met een  aardappelschuur. Aan de 
noordwestzijde werd vrij recente een manege 
gebouwd.  Aan de straat gelegen gesloten 
vierkantshoeve bestaande uit deels gewitte 
bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken met 
overwegend groen geschilderd schrijnwerk rond een 
rechthoekig geplaveid erf met mestvaalt. Ten 
noordoosten het poortgebouw geflankeerd door een 
voetgangerspoortje, aan de erfzijde uitgebreid met 
een dienstgebouw; ten noordwesten het woonhuis 
met aanpalende koeienstal; haaks hierop stallen die 
door  middel van een rondboogpoortje verbonden 
zijn met de zuidoostelijk gelegen  langsschuur.  
Poortgebouw met duiventil onder vernieuwd pannen 
zadeldakje  vermoedelijk uit 1768. Hoge rondbogige 
inrijpoort met omlijsting in kalkzandsteen voorzien 
van regelmatig geplaatste negblokken, imposten en 
een verankerde sluitsteen. De schamppalen bleven 
bewaard. Verankerde zijgevels afgewerkt met aandak, 
vlechtingen en kalkzandstenen schouderstukken op 
dito consooltjes. Het linker topstuk werd verwijderd 
bij het recent vernieuwen van de dakpannen. Identiek 
opgevatte  voetgangersdoorgang rechts van de poort 

waarachter circa 1866 een tweelaags gebouwtje 
onder pannen zadeldak werd opgetrokken, naar 
verluidt voor het "werkvolk". Aan de erfzijde heeft dit 
volume rechthoekige openingen onder houten 
lateien en getoogde ontlastingsboogjes.  Loodrecht 
op de straat onderkelderd boerenhuis van vijf 
traveeën (zie muurankers) en één bouwlaag onder 
vernieuwd pannen zadeldak. Behouden  straatgevel 
van 1768, voorts volledig verbouwd in het derde 
kwart van de 19de eeuw. Langsgevel aan de veldzijde 
met beluikte en getraliede  rondboogvensters en dito 
deur in een nieuwe zandstenen omlijsting. Erfgevel 
met oorspronkelijk beluikte rechthoekige 
vensteropeningen onder hardstenen latei en getoogd 
ontlastingssysteem en een steekboogdeur met 
arduinen rechtstanden. Zijpuntgevel aan de straat 
met rechter hoekketting en sporen van vlechtingen 
die wijzen op een vergroting van de constructie.  
Kalkzandstenen gevelsteen "ANNO/1768" boven een 
later aangebracht (laad?)venster (zie sporen van 
diefijzers en tweeledige dorpel) met dito  omlijsting 
van geprofileerde hoek- en negblokken. Centraal 
tegen de onderbouw fraai, gewit bakstenen Onze-
Lieve-Vrouwkapelletje onder een zadeldakje 
bekroond door een uitgewerkt gesmeed ijzeren kruis. 
Rondboognis met ijzeren hekje boven een arduinen 
ruitvormige steen met opschrift "AVM/1863".

Hoeve De Dry-Pikkel

6  - Afstand langs route: 1.74  km

Afbeelding 6: Hoeve De Dry-Pikkel (Bron: Van 
Damme, Marjolijn, 01-01-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

De "Dry-Pikkel" is een groot gesloten complex dat 
oorspronkelijk bestond uit een afspanning,  
brouwerij, kuiperij en boerderij. Heden zijn de sterk 
gerenoveerde en heropgebouwde gebouwen in 
gebruik als woonhuis en wijnopslagplaats. De  
huidige gebouwen dateren uit de 19de eeuw, zie 
jaarsteen taverne "1820", maar de site was al 
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bebouwd in de 17de eeuw, (zie Ferrariskaart van  
1771-1778, de gewelfde kelders en een op het erf 
gevonden jaarsteen  "1640"). De naam verwijst naar 
het krukje "een dreipikkel" en refereert naar de 
ligging van het goed in drie gemeenten: (Strombeek-
)Bever, Meise en Wemmel.

Sprietmolen, vervallen buitenwerk.

7  - Afstand langs route: 1.96  km

Afbeelding 7: Sprietmolen, vervallen buitenwerk.

Sprietmolen, vervallen buitenwerk: Sluiswerk is 
verdwenen. Het waterrad grotendeels: In het midden 
onderaan ligt de as van het schoepenrad met nog 
één draaiarm, rechts de deels ingestorte sluismuren.

Bijkomende informatie over deze molen vind je hier: 
h t t p : / / w w w . m o l e n e c h o s . o r g / m o l e n . p h p ?
AdvSearch=998

Nekkermolen, vooraanzicht

8  - Afstand langs route: 2.51  km

Afbeelding 8: Nekkermolen, vooraanzicht

Nekkermolen in de Sint-Annastraat Meise, 
vooraanzicht.

Deze molen is bij mijn weten nergens 
gedocumenteerd. Volgens betrouwbare bronnen zou 
deze molen volgens de verkoopakte nog eigendom 
geweest zijn van koning Albert I.

Watermolen

8  - Afstand langs route: 2.51  km

Afbeelding 9: Watermolen (Bron: Vlaamse 
Gemeenschap, 01-12-1971, ©Vlaamse Gemeenschap)

Watermolen op de Kelkebeek. Eénlaagse constructie 
van baksteen op een onderbouw van zandsteen, 
afgedekt met een zadeldak (pannen); behouden 
oudere kern doch sterk gewijzigd in 19de-20ste eeuw: 
gevelsteen "BDM 1835" links aan de beekkant. De 
zijgevel aan de waterkant met zandstenen 
onderbouw en gecementeerd bovendeel, bewaart 
twee getraliede rechthoekige venstertjes met 
kwartholle stijlen van zandsteen. In de voorgevel, 
twee beluikte rechthoekige vensters met lekdrempels 
(19de eeuw) en een ingekaste deur: afgeschuinde 
negblokken van zandsteen en hergebruikte(?) 
steekbooglatei van arduin met gebeitelde 
wapensteen (zie Drytorenhof) en jaartal 1766. 
Overigens recente muuropeningen; rechts, in de 
stapelplaats, troggewelfjes met ijzeren liggers. 
Ertegenover, karrenhuis met zadeldak (pannen), en 
drie bakstenen rondbogen in de voorgevel (19de 
eeuw).

Polderhoeve

9  - Afstand langs route: 3.65  km
Landelijk gelegen langgestrekt hoevetje, 
"Polderhoeve" genaamd, in kern mogelijk 
opklimmend tot de 17de eeuw, doch met uitzicht dat 



Afbeelding 10: Polderhoeve (Bron: Van Damme, 
Marjolijn, 01-01-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)
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refereert aan de tweede helft van de 18de eeuw. 
Ingeplant ten oosten van het dorpscentrum in de 
Maalbeekvallei op het Roostveld, tegenover de 
polderweide waaraan het zijn naam ontleent. De 
Polderhoeve is één van de weinig overgebleven 
voorbeelden van een kleinere langgestrekte hoeve 
die minstens teruggaat tot de 18de eeuw.   Het 
betreft een historische site met reeds bebouwing in 
de 17de eeuw, mondelinge informatie van de 
eigenares betreffende een jaarsteen "1640" en het 
kaartboek van de abdij, 1699. De Ferrariskaart 
(1771-1778)  geeft een hoeve weer bestaande uit een 
L-vormig volume en een kleiner dienstgebouw 
gelegen in een omhaagd perceel. Circa 1913 werd het 
laatste restant van de dienstgebouwen gesloopt, 
enkel het woonstalhuis bleef bewaard. In de 19de 
eeuw werd de stal annex schuurtje ten westen van 
het  woonhuis vernieuwd. De stal ten oosten van het 
woonhuis, nog te zien op een tekening van circa 1946 
(zie Van Heusden), werd in de loop van de tweede 
helft van de 20ste eeuw verbouwd tot woonhuis. De 
huidige eigenares heeft in de jaren 1960-1970 de 
gevel laten bepleisteren waardoor de steen met 
jaartal "1640" boven de deur niet meer zichtbaar is.  
Achterin gelegen en zuidelijk georiënteerd 
boerenhuis met aanpalende westelijke schuur van 
één bouwlaag onder Vlaams pannen zadeldak met 
doorlopende nok evenwijdig aan de straat. 
Bepleisterd en wit geschilderd  boerenhuis van vier 
traveeën. Lijstgevel met dubbelhuisopstand op een 
(verhoogde?) kalkzandstenen plint. Drie aangepaste 
kalkzandstenen (zie  boogstenen) en beluikte 
steekboogvensters en twee hoge rechthoekige  
keldervensters met imitatie-negblokomlijsting. 
Kalkzandstenen korfboogdeur met imposten, 
sluitsteen en rechtstanden van negblokken met 
kwarthol beloop, bereikbaar via drie treden. Gezien 
de regelmatigheid van de negblokken werd de 
deuromlijsting vermoedelijk eveneens aangepast. 

Witgeschilderde achtergevel op een grijs geschilderde 
plint. Naar verluidt eertijds gelijkaardige vensters als 
de voorgevel, heden rechthoekige vensters onder 
houten lateien. Bewaarde rechthoekige 
kalkzandstenen  deuromlijsting met kwarthol 
geprofileerde negblokken en lateiconsooltjes. 
Opkamer in de zuidoostelijke hoek boven een kelder 
met dubbel tongewelf.     19de-eeuws bakstenen stal 
en schuurtje met rechthoekige openingen  onder 
houten lateien. Gedichte rechthoekige inrijpoort in de 
zijgevel.

Polderkapel

9  - Afstand langs route: 3.71  km

Afbeelding 11: Polderkapel (Bron: Van Damme, 
Marjolijn, 01-01-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

In 1847 opgericht in de Polderweide en in 1947 door 
Jan Pirein heropgebouwd op de hoek met de 
Roostbaan ter  nagedachtenis aan de Tweede 
Wereldoorlog en toegewijd aan Maria. Bakstenen 
kapel met natuurstenen onderbouw op plintje van 
blauwe hardsteen onder een kunstleien zadeldak 
bekroond door een ijzeren kruis.

Grimbergen 's Gravenmolen

10  - Afstand langs route: 3.79  km
Grimbergen 's Gravenmolen, privébezit.
Sluiswerk is verdwenen. Het waterrad is er nog deels 
(as en spaken), maar het schoepenwiel is verdwenen. 
Strekdam en bakstenen sluismuren intact.

Bijkomende informatie over deze molen vind je hier: 



Afbeelding 12: Grimbergen 's Gravenmolen
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h t t p : / / w w w . m o l e n e c h o s . o r g / m o l e n . p h p ?
AdvSearch=974

Spiegelhof

11  - Afstand langs route: 3.79  km

Afbeelding 13: Spiegelhof (Bron: Van Damme, 
Marjolijn, 01-01-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

In de Maalbeekvallei gelegen semi-gesloten hoeve 
waarvan het woonhuis opklimt tot het begin van de 
17de  eeuw; heden "Spiegelhof" genaamd, met als 
oudere benamingen "Hoff te  Spieghel" en 
"Hoefakker". Dit voormalige pachthof is gelegen ten 
westen van het dorpscentrum, in het noorden 
begrensd door de Maalbeek, in het oosten door de 
Beekkant en aan de andere zijden door het 
Potaardeveld.

Hof ter Weerde of Hof ter Spriet

12  - Afstand langs route: 4.35  km
Gesloten hoevecomplex genaamd "Hof ter Weerde" 
of "Hof ter Spriet" waarvan het woonhuis en de 
langsschuur  opklimmen tot het derde kwart van de 
17de eeuw (zie jaartal 1661 boven schuurpoortje) en 
de overige gebouwen dateren uit de 19de eeuw. 
Gelegen in  het zuidwesten van de gemeente op het 

Afbeelding 14: Hof ter Weerde of Hof ter Spriet 
(Bron: Van Damme, Marjolijn, 01-01-2001, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

voormalige Sprietveld, omringd door  weilanden, 
doch oprukkende bebouwing vanuit het centrum.

De Lucashoeve

13  - Afstand langs route: 4.66  km

Afbeelding 15: De Lucashoeve (Bron: Van Damme, 
Marjolijn, 01-01-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

De "Lucashoeve" bestaat uit drie volumes rond een 
volledig gekasseid erf waarvan het hoofdvolume 
opklimt tot circa 1909. Het woonhuis en aanpalende 
stal werden ingericht als handelszaak, de 
achterliggende schuur verbouwd tot atelier.    
Gedeeltelijk vrijstaand breedhuis van vier traveeën en 
anderhalve bouwlaag met links aanpalende stal van 
drie traveeën onder doorlopend  pannen zadeldak, 
nok parallel aan de straat. Bepleisterde en 
witgeschilderde lijstgevel op vernieuwde plint van 
blauwe hardsteen. Aangepaste rechthoekige 
muuropeningen onder ijzeren I-balkjes (deze van  het 
woonhuis met rozetjes) en vernieuwd schrijnwerk. 
Achtergevel met  uitbouw onder lessenaarsdak.

Tuin van de psychiatrische kliniek Sint-
Alexius

14  - Afstand langs route: 4.96  km
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Afbeelding 16: Tuin van de psychiatrische kliniek Sint-
Alexius (Bron: Deneef, Roger, 01-01-2006, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Domein van psychiatrische kliniek, circa 6 hectare, 
gebouwd in 1906 naar een traditionalistisch ontwerp 
van Jules Coomans, één van de laatste instellingen 
naar het model van een gesloten blok met 
binnenpleinen; binnentuinen met afgezwakte 
geometrie, buitenpark in landschappelijke stijl; 
grotendeels vernield door verbouwingen en 
nieuwbouw na 1978.

Tuin van de psychiatrische kliniek Sint-
Alexius

14  - Afstand langs route: 4.96  km

Afbeelding 17: Tuin van de psychiatrische kliniek Sint-
Alexius (Bron: Van Damme, Marjolijn, 01-01-2001, 
©Vlaamse Gemeenschap)

Kliniek naar ontwerp van architect Jules Coomans 
(Ieper) opgetrokken tussen 1906 en 1909 in een 
eclectische stijl met reminiscenties aan de 
traditionele  stijl. Het domein is gelegen ten zuiden 
van het centrum, nabij de grens met Strombeek-
Bever en ingeplant op het hoogste punt van de 
gemeente, met name de Potaardeheuvel (67 meter).  
De cellebroeders of broeders alexianen van 
Grimbergen waren  afkomstig uit Mechelen. Reeds 
vanaf 1305 hielden enkele leken zich daar bezig met 

het verzorgen van zieken en begraven van doden. In 
1458 werden ze als orde erkend, legden de drie 
geloften af en leefden volgens de  regels van Sint-
Augustinus. Eind 15de eeuw dook de naam alexianen 
op naar hun patroonheilige Sint-Alexius. Vanaf de 
16de eeuw legden zij zich steeds meer toe op de 
krankzinnigenzorg.

Het Mot

15  - Afstand langs route: 5.66  km

Afbeelding 18: Het Mot (Bron: Erfgoed)

De Gordelwandeling gaat nu verder door de mooie 
vallei van de
Maalbeek. Hier is het Museum voor de Oudere 
Technieken gevestigd in drie beschermde 
monumenten: de Tommenmolen, de Liermolen en de 
voormalige paardenstallen en koetshuis: ‘Het 
Guldendal’. Ze liggen op wandelafstand van elkaar. 
Een wandeling door het groen verbindt de 
watermolens.
Het museum bezit vermoedelijk de rijkste 
verzameling van
handwerktuigen in ons land. De tentoonstellingen die 
er worden georganiseerd betreffen dagdagelijkse 
onderwerpen, zoals het ontstaan van een boterham, 
de was en de plas of het gebruik van hout. Het MOT is 
een echt beleef-museum, waar de nadruk ligt op het 
‘zelf doen’. Bezoekers kruipen in de huid van een 
timmerman, bakken zelf brood of gaan aan de slag 
met zeep en wasbord.

het MOT - Museum voor de Oudere 
Technieken

16  - Afstand langs route: 5.66  km

Het Museum voor de Oudere Technieken (het MOT) is 
een technisch museum dat focust op de natuurlijke 
aandrijving: de kracht van spieren, water en wind. Het 
MOT bezit een unieke collectie handwerktuigen, 
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machines en zelfs twee watermolens.

Dreefkapel of Kapel van Onze-Lieve-
Vrouw van Alten

16  - Afstand langs route: 5.66  km

Afbeelding 19: Dreefkapel of Kapel van Onze-Lieve-
Vrouw van Alten (Bron: Van Damme, Marjolijn, 
01-01-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

Opgericht in 1734 in opdracht van prinses Marie 
Honorine van Bergen, echtgenote van Louis d'Albert 
de Luynes, derde prins  van Grimbergen; 
oorspronkelijk met een kopie van het miraculeuze 
beeld van  Onze-Lieve-Vrouw, van Altötting (Beieren). 
In 1849 werd  het beeld een eerste maal gestolen. 
Naar aanleiding van het tweede eeuwfeest in 1934, 
werd besloten de sterk verweerde kapel naar 
oorspronkelijk model te laten hermaken en een 
nieuw beeldje uit Altötting aan te kopen. Dit beeld 
werd naar verluidt tijdens de Tweede Wereldoorlog 
eveneens gestolen en opnieuw vervangen door een 
kopie uit Altötting.  Barokke niskapel van blauwe 
hardsteen op rechthoekige plattegrond  omgeven 
door recent aangeplante beuken. Een lage 
geprofileerde sokkel draagt een rechthoekige schacht 
op voluutmotieven met het chronogram: "DeIparae 
MIraCULosae aLtenetensI eXtrUXIt. Maria Princ. 
Grimb. Juli  1734"; erboven een getraliede 
rondboognis eveneens geflankeerd door voluten en 
bekroond door een geprofileerde deksteen met een 
gesteelde bol waarop een ijzeren kruis. Opschrift op 
de sokkel: "PRAEN. COMA JOANNA DE MERODE 
RENOVAVIT A° 1934 ORA PRO EA". De hardstenen 
plaat voor de kapel is een rest van het vroegere 
altaar.    B.T.K. LEEFMILIEU, Inventaris kapellen 
Grimbergen, (onuitgegeven studie  van de gemeente 

Grimbergen), 1979, nummer 9. DELESTRE J.B., Uit het 
verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde 
uitgave onder leiding van H. DE  SCHEPPER, dl. II, 
Grimbergen, 1987, p. 144. VAN WETSWINKEL J.,  
Grimbergse kapellen, in Eigen Schoon, jaargang 12, 
nummer 4, december, Grimbergen,  2001, p. 4.

Kraaienberg 180° panorama met zicht op 
Brussel

17  - Afstand langs route: 5.8  km

Afbeelding 20: Kraaienberg 180° panorama met zicht 
op Brussel

Kraaienberg (hoogste punt in Grimbergen) 
uitzichtspunt, 180° observatie rchtingzuidwesten, 
met  aan de horizon de (hoogst gelegen) 
Romeinsesteenweg langsheen de noordflank van 
Brussel. 
Van hier heb je een uniek panorama over de 
noordflank van BrusseL.

Van Rechts naar Links merk je op deze panoramafoto 
(inzoomen) de Kerk van Strombeek, het Koning 
Boudewijnstadion met haar hoge verlichtingspalen, 
het blinkende Atomium, het Park van Laken, de 
Basiliek van Koekelberg, de hoogbouw aan het 
kruispunt van de Sint-Annalaan met de 
Romeinsesteenweg, de Chinese toren aan Paleis te 
Laken, de kerk van Koningslo, de watertoren van 
Neder-Over-Heembeek.

Met een verrekijker merk je nog ettelijke andere 
gebouwen die boven de Romeinsesteenweg uitsteken.

Riooldeksel boven Tangebeek aan de Ring.

18  - Afstand langs route: 6.37  km
Riooldeksel boven Tangebeek aan de Ring. 
Tangebeek stroomt in deze koker 5 meter dieper

Tangebeekbos

19  - Afstand langs route: 6.85  km



Afbeelding 21: Riooldeksel boven Tangebeek aan de 
Ring.
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Het Tangebeekbos is een oud parkbos met 
elzenbroeken en populierenaanplantingen die 
geleidelijk worden vervangen door gemengd loofbos 
met Gewone es, Zwarte els, Zomereik, Gewone 
esdoorn, Haagbeuk, Beuk, Boswilg, Berk, Lijsterbes, 
Boskers, Hazelaar en Meidoorn.
Overlevenden uit de parktijd zijn een aantal niet-
inheemse bomen en sierbomen, zoals Hemelboom, 
Reuzenzilverspar, Treurwilg, Taxus, Hemlockspar, 
Californische cipres en Robinia.In de kruidlaag van de 
Tangebeekvallei vindt men zowel typische bossoorten 
als ruigtekruiden.

Villa

21  - Afstand langs route: 8.86  km

Afbeelding 22: Villa (Bron: Van Damme, Marjolijn, 
01-01-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

Cottage-getinte villa van twee bouwlagen, uitgewerkt 
als tweegezinswoning, gelegen achter de rooilijn en 
opgetekend in het kadaster in 1918.    Bepleisterde en 
beschilderde constructie met verhoogde begane 
grond en karakteristiek volumespel onder complexe 
pannen bedaking die overkraagt op houten korbelen; 
nummer 56 met imitatievakwerk en als hoektoren 
uitgewerkte deurtravee; nummer 58 met verhoogde 
venstertravee onder afgesnuit zadeldak. Gevarieerde 
rechthoekige en getoogde muuropeningen met 
grotendeels bewaard oorspronkelijk schrijnwerk en 
roedeverdeling in de  bovenlichten. Vernieuwde 
balkonbalustrades in de vorm van  buisleuningen.

Villa

22  - Afstand langs route: 8.86  km

Afbeelding 23: Villa (Bron: Van Damme, Marjolijn, 
01-01-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

Alleenstaande, cottagegetinte villa met  omringend 
park, opgetekend in het kadaster in 1915. Ten dele 
bepleisterde baksteenbouw op onregelmatige 
plattegrond, twee à drie bouwlagen onder  
gecombineerde bedaking. Het geheel wordt 
gekarakteriseerd door pseudo-vakwerk op de 
bovenste bouwlagen en het gebruik van meerdere 
erkers met hogerop houten balkons. Rechthoekige 
muuropeningen met oorspronkelijk schrijnwerk, 
structuurglas en glas in lood. Achtergevel met loggia, 
gemarkeerd door een cementtegelvloer en figuratief 
beschilderde wanden, onderaan bezet met 
keramiektegels.
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Modernistisch burgerhuis

23  - Afstand langs route: 9.1  km

Afbeelding 24: Modernistisch burgerhuis (Bron: Van 
Damme, Marjolijn, 01-01-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

Modernistisch rijhuis van 1934 naar ontwerp van 
architect L. Lesage, zie gevelsteen; in 1995 verhoogd 
en uitgebreid onder leiding van architect Luc Maes. 
Enkelhuis, oorspronkelijk twee, heden drie 
bouwlagen onder plat dak. Lijstgevel van roodbruine 
baksteen, sterk horizontaal geleed door 
vensterregisters en wisselend uitgewerkte  
gevelvlakken, onder meer met rechtopstaande 
strekken. Eerste bouwlaag bezet met zwart 
geglazuurde vierkante tegels. Bewaard schrijnwerk.  
Art-decogetint glas in lood in het bovenlicht van de 
verdiepte deur.

Strombeek-Bever

24  - Afstand langs route: 9.26  km

Afbeelding 25: Strombeek-Bever (Bron: Funkyxian)

Strombeek-Bever is een plaats in de Belgische 
provincie Vlaams-Brabant en een deelgemeente van 
Grimbergen. De deelgemeente is 4,67 km² groot en 
telt 11.517 inwoners . Strombeek-Bever bestaat uit 
het dorp Strombeek en het gehucht Bever en ligt 
langsheen de R0-ringweg en de A12-snelweg Brussel-
Boom-Antwerpen, die het gehucht Bever scheidt van 
Strombeek-centrum. Strombeek grenst aan Brussel 
en is vergroeid met de Brusselse agglomeratie, in 
sterkere mate dan Bever.
Het riddergeslacht de Strombeke wordt reeds 
vernoemd in de 12e eeuw. Bij de verdeling van het 
land van Grimbergen in 1197 wordt Strombeek aan 
de tak Perwijs-Vianden-Nassau toegekend, die 
plaatselijke heren blijven tot aan de Franse Revolutie. 
Bever daarentegen was steeds afhankelijk van de 
abdij van Groot-Bijgaarden en het kasteel van Bever, 
dat sinds 1748 bezit was van de graven de Villegas de 
Clercamp. Op het eind van het ancien régime werden 
zowel Strombeek als Bever een gemeente. In 1810 
werden de afzonderlijke gemeente al opgeheven en 
samengevoegd tot de nieuwe gemeente Strombeek-
Bever.

Praktische informatie

Wegeigenschappen

Splitsing Drijfstraat, rechts naar 
hondenkennel en links naar de Tangebeek

18  - Afstand langs route: 6.22  km

Afbeelding 26: Splitsing Drijfstraat, rechts naar 
hondenkennel en links naar de Tangebeek

Splitsing Drijfstraat, rechts naar hondenkennel en 
links naar de Tangebeek

Zicht van de Warandelaan op de Albert-I-
laan waarboven de Ring rond Brussel. Van 
hier tot aan de Po

20  - Afstand langs route: 7.01  km
Zicht van de Warandelaan op de Albert-I-laan 
waarboven de Ring rond Brussel. Van hier tot aan de 
Poststraat was de Albert-I-laan tot in de jaren 1970 
(bij de aanleg van de Ring rond Brussel) een holle weg.



Afbeelding 27: Zicht van de Warandelaan op de 
Albert-I-laan waarboven de Ring rond Brussel. Van 
hier tot aan de Po
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Meer praktische informatie

Sint-Jozefsschool met bijhorend klooster

24  - Afstand langs route: 9.26  km

Afbeelding 28: Sint-Jozefsschool met bijhorend 
klooster (Bron: Van Damme, Marjolijn, 01-01-2001, 
©Vlaamse Gemeenschap)

Op de hoek met de Grimbergsesteenweg. Sint-
Jozefsschool met bijhorend klooster, opgericht in 
1848 door toedoen van pastoor P.J. Claes. Naar 
aanleiding van de wet op het basisonderwijs van 1842 
vatte hij het plan op hier een zusterschool voor 
meisjes op te richten. Hij kocht daarvoor een stuk 
grond tegenover de kerk van het  
Weldadigheidsbureel en begon te bouwen in 1847; 
het klooster met bijhorende school werd geopend op 
19 september 1848 en werd betrokken door enkele 
zusters van de geestelijke gemeenschap "Dochters 
van Sint-Jozef"  uit Leefdaal. In de loop van de jaren 
1850 geleidelijk vergroot tot een ommuurd complex 
dat bestaat uit vier vleugels (1856-1858) rondom een 
binnenplaats; in 1861 werd ten noordwesten ervan 

de kapel gebouwd door  bouwmeester Liekens 
(Laken); ze werd ingewijd op 17 juni 1863. In de 
omheiningsmuur aan de Grimbergsesteenweg zou 
een Onze-Lieve-Vrouwkapelletje van 1767 verwerkt 
zijn, vermoedelijk zijn de lege nis en de 
overschilderde ruitvormige (hardstenen?) gevelsteen 
hier nog een getuige van.  Het hedendaagse, 
beeldbepalende complex is gelegen op een 
ommuurd  rechthoekig perceel tussen de 
Grimbergsesteenweg en de Kloosterstraat. De 
oorspronkelijke basisplattegrond, geregistreerd op 
het kadaster in 1863, bleef behouden en bestaat uit 
vier vleugels rondom een binnenplaats met ten 
noordwesten de kapel; de oorspronkelijk langer 
uitgebouwde oostvleugel moest in de jaren 1930 
plaats maken voor de huidige schoolvleugel 
waardoor de vroegere symmetrie verdween; ook de 
noordvleugel werd vernieuwd. Bijkomende 
schoolgebouwen uit het tweede en het derde kwart 
van de 20ste eeuw ten zuidoosten. Ten noordoosten 
is het perceel ingenomen door een grote tuin die 
reikt tot de Brouwerijstraat. Hierin ligt nog een 
neogotisch kapelletje van 1874 toegewijd aan de 
Heilige-Gerard, en enkele vervallen hoevegebouwen. 
Naar verluidt zou er ook een kapel van de Heilige 
Familie en een Lourdesgrot zijn, deze werden echter 
niet teruggevonden.  De oorspronkelijke, voorheen 
volledig bepleisterde vleugels van  anderhalve tot 
twee bouwlagen zijn opgetrokken uit baksteen onder 
ten dele afgewolfde zadeldaken en klimmen op tot 
het midden van de 19de eeuw; ze  vertonen 
eenvoudige lijstgevels met rechthoekige 
muuropeningen op arduinen, al dan niet 
doorgetrokken lekdrempels; de straatgevel van de  
westvleugel is heden gedecapeerd en vertoont 
imitatiemuurbanden, de vensters zijn gevat in een 
imitatieomlijsting van hoek- en negblokken. De  nog 
steeds bepleisterde en beschilderde straatgevel 
daarentegen is uitgewerkt als een neoclassicistisch 
gevelfront met benadrukte, centrale poorttravee, 
opgevat als puntgevel met klimmende spitsboogfries 
en nis waarin beeld van de Heilige Jozef met Kind; 
korfboogpoort met bewaard schrijnwerk. Voorts 
getraliede, rechthoekige vensters in een vlakke  
omlijsting met sluitsteen. De verdere decoratie bleef 
beperkt tot imitatiehoekkettingen en paneeltjes op de 
borstweringen. Interieur met  oorspronkelijke 
tegelvloer, gangdeuren met structuurglas en enkele 
gedecoreerde schouwen voorheen voorzien van 
kachel.
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