Bezienswaardigheden
1

tot

20

1

De sluis en het waterrad werden in 1991 hersteld.
De schuur en een deel van het molenhuis doen nu
dienst als tentoonstellingsruimte van het Museum voor de Oudere Technieken (MOT). Hier kan
je ook wandelen rond de vele vijvers.

op kaart

01 Kasteel Diepensteyn
Gebouwd in de 17de eeuw vormde deze burcht ooit een
machtig geheel. Na de Franse Revolutie werd het
“Hof Diepensteyn” niet meer bewoond en raakte het
in verval. Eind vorige eeuw werd het domein eigendom 2
van brouwerij Palm die het kasteel, het park en de vijvers min of meer in de oorspronkelijke staat herstelde.
Het wordt nu gebruikt voor feesten en evenementen.

12 Charleroyhoeve

Aan het einde van het fietspad even links afslaan.
De fraaie inrijpoort van de Charleroyhoeve ligt
aan de Lierbaan en vermeldt 1741, het jaar waarin
de boerderij werd vernieuwd.. Ze is een restant
van het meest prestigieuze pachthof van de abdij
van Grimbergen. De hoeve werd in 1665 gebouwd.
Haar naam verwijst naar Karel II, die in de 17de
eeuw koning van Spanje was en landsheer van de
Spaanse Nederlanden. Nu huist er de gemeentelijke bibliotheek.

02 Domein Drietoren

Het landhuis uit de 18de eeuw wordt momenteel bewoond door de adellijke familie de Spoelberch. In het
domein zien we o.a. nog een koetshuis (rechts van de
hoofdingang), een ijskelder, een hoeve, een tuinhuis en
een kapel(foto). Het kasteel is omringd door een park
met een uitzonderlijke flora (privé).
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De gebouwen van deze voormalige abdijmolen
stammen gedeeltelijk uit de 17e eeuw en werden
14
verbouwd in 1759 en 1762. Hij was tot eind 1971
bewoond en werd op het einde van de jaren 1970
gerestaureerd. Sinds 1980 is hier de afdeling malen
van het MOT in ondergebracht. De bedrijfsklare
watermolen heeft een intact binnenwerk en wordt
draaiende gehouden voor maaldemonstraties.

Herinnert aan de “Slag van Neeravert”, die hier op 29
september 1914 werd uitgevochten. Maar liefst 130
militairen verloren hier het leven. De Duitse opmars
was niet te stuiten.
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Werd in 1988 aangeplant. Vroeger was het een wat
onverzorgde woestenij en hier situeerde Gerard Walschap zijn roman ”Houtekiet”.

14 „s Gravenmolen

05 Brouwerij Moortgat

Sssst...hier rijpt den Duvel

V. U. : vzw Leireken - Brouwerijstraat 29 1840 Steenhuffel - www.leireken.be

06 Kerk Tisselt

De Sint-Jan-Baptistkerk werd bij de vergroting in
1783 helemaal herbouwd en kreeg er een paar jaar later
nog een grote toren in Romaanse stijl bij.

De Sint-Brixiuskerk is van oorsprong een gebouw
uit de 13de eeuw. In de loop van de geschiedenis is
het herhaaldelijk aangepast. Op het einde van de
19de eeuw was de kerk bouwvallig en in 1907 werd
ze gerestaureerd naar de neogotische stijl.
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16 Kasteel van Imde

Op het einde van de dreef rijden we langs een
witgekalkte, gesloten hoeve: de kasteelhoeve
Het kasteel werd in de 19de eeuw gebouwd op de
ruïnes van het slot van de prinsen van Turn en
Taxis. Model stonden de villa‟s aan het Gardameer.
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08 Sluis Zemst
De sluis op het Zeekanaal vervangt sinds 1975 de oude sluizen van Willebroek en Kapelle-op-den-Bos en
kan een duwkonvooi tot 10 000 ton versassen. De
sluis is 205 m lang en 22 m breed en heeft een verval
van 9 m.

09 ‟s Gravenbos en kasteel
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10 Lintkasteel

11 Tommenmolen

Is een graanwatermolen op de Maalbeek Het huidige
molengebouw dateert uit de 16de eeuw, maar werd in
de 19de eeuw grondig verbouwd.
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17 Koutermonument

In dit bijna 100 ha. groot gemengd bos met machtige
dreven staat het 's Gravenkasteel, een waterkasteel
opgetrokken in bak- en zandsteen. De oudste delen
dateren uit de 15de en 16de eeuw. In de 19de eeuw werd
het kasteel gerestaureerd en uitgebreid.
Is een overblijfsel van een waterkasteel uit de 17de
eeuw en was dan de woonplaats van Hélène Fourment (foto) , de weduwe van Rubens.

Dit is de oudste watermolen van Grimbergen.
Hij wordt reeds vermeld in 1220, maar is zeker nog
ouder. De molen brandde af in 1991. Hij werd
15
dan omgebouwd tot woonhuis. Van het waterrad
blijven nog enkel de spaken over.

15 Sint-Brixiuskerk
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07 Zeekanaal Brussel-Schelde

Of de Willebroekse Vaart is een van de oudste bevaarbare kanalen van België en zelfs van Europa. Het
oorspronkelijke kanaal verbond Brussel met Willebroek, waar het uitmondde in de Rupel. Het Zeekanaal Brussel-Schelde is de nieuwe naam nadat er in
1997 een rechtstreekse verbinding kwam met de Schelde door de opening van de zeesluis in Hingene.
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13 Liermolen

03 Gedenksteen 1914

04 Boske van Neeravert
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TRAJECT langs fietsknooppunten

Het monument herinnert aan de bloedige “slag
van Imde” die hier in 1914 werd uitgevochten.

:

18 Kerk Rossem

De Sint-Medarduskerk en het dorpsgezicht van
Rossem werden eind 2010 beschermd.Het is één
van de meest gave gehuchten in Vlaams-Brabant.
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19 Kerk Steenhuffel

De Sint-Genovevakerk is een merkwaardige kerk.
In de buitenarchitectuur kan men verschillende
bouwstijlen onderscheiden. In 1994 werd de kerk
ingekort en de monumentale voorgevel werd vervangen door een modern ontwerp.
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20 Brouwerij Palm
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De grootste onafhankelijke familiebrouwerij in
België staat geregistreerd sinds 1747.
Het bier “waar Brabant trots op is” werd al in
1929 gelanceerd. In het domein Diepensteyn startte de brouwerij een stoeterij van Belgische trekpaarden, het symbool van Palm.

