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01 Buggenhoutbos 

Oorspronkelijk was het vooral een beukenbos. 

Van het ooit bijna 1.000 ha groot bos blijft niet veel 

meer over. In 1933 kocht de Belgische staat wat er nog 

restte. Vandaag is het bosgebied 190 hectare groot. 

Het is nu vooral gekend voor zijn wintereiken. 

02 Boskapel 

In 1504 verongelukte Jan De Rycke tijdens een 

everzwijnjacht. Zijn weduwe liet een kapel bouwen op 

de plaats van het jachtongeval. Al snel werd het een 

bedevaartsoord. De barokke kapel werd in 1644-1667 

verbouwd. Jan de Rijcke is hier trouwens begraven. 

03 Seghers Toren 

De bovenste verdiepingen bieden een prachtig zicht 

over Baasrode, Buggenhout, de Schelde (foto) en 

Kastel. De Seghers Toren in Den Briel is alleen open 

op zon- & feestdagen van 14 tot 18 uur. 

04 Scheepvaartmuseum Baasrode 

Het huidige museum is gevestigd in de authentieke 

meesterwoning van de vroegere werfeigenaar , een 

beschermd gebouw uit 1830 met prachtige 

plafondschilderingen en waardevolle muurfresco’s.  

De collectie schetst een globaal beeld van de 

scheepsbouw in Vlaanderen gedurende de 19de en 

20ste eeuw en omvat tientallen scheepsmodellen  

evenals een reeks gereedschappen die bij de houten en 

ijzeren scheepsbouw gebruikt werden.  

05  Baasrode: kerk en veer 

Vlakbij de St. Ursmaruskerk met haar geklasseerde 

toren uit 1677 kunnen we ons met de veerboot laten 

overzetten naar Kastel, met een mooi zicht op 

Baasrode 

06 Vlassenbroekse Polder 

Het landschap van Polder en Broek wordt gekenmerkt 

door gebieden met kreken en sloten, weilanden beplant 

met canadapopulieren en rietvelden. De 

verscheidenheid aan fauna en flora is zeer groot.  

07 Scheldedijken 

Here God van hemelrijken, 

Schoner dingen dan de dijken, 

Schoner dan de Schelde, prijken 

Onder heel de hemel niet!  

 Jan Hammenecker  

08 Vlassenbroek 

Zeer idyllisch dorpje aan de Scheldedijk.  

Het prachtige St. Getrudiskerkje dateert uit de 11de 

eeuw en ligt maar 3 m boven zeeniveau. Rond de kerk 

staan enkele unieke huisjes met kunstgalerijen en heel 

wat gezellige cafeetjes. 

09 Dendermonde 

Met de bouw van het gerechtshof werd in 1923 

begonnen.Het markante gebouw is 100 meter lang en 

50 meter diep. Op de hoge toren prijkt een beeld van 

het Ros Beiaard met op zijn rug de Vier Heems-

kinderen. 

Stadhuis - Lakenhalle en Belfort  

De  voormalige Lakenhalle  is een juweel van 

Vlaamse middeleeuwse bouwkunst. 

Het Belfort, dat in 1999 door UNESCO beschermd 

werd als Werelderfgoed, herbergt sedert de 16e eeuw  

een beiaard met 49 klokken en een totaal gewicht 

van 6.800 kg.  

In het Vleeshuis (foto 9b), een gotische halle uit de 

15de eeuw, is nu een oudheidkundig museum 

ondergebracht 

10 Tragel 

De Dender in de binnenstad, de 'Oude Dender' , is 

een afgesloten gedeelte en is beschermd als 

landschap. Binnenschepen werden vroeger 

getrokken door paarden . Dit gebeurde hier langs 

de linkeroever. Daar bevindt zich dus een trekweg, 

Tragelweg genaamd, nu een geasfalteerd fiets- en 

wandelpad.  

11 Sint-Martinuskerk Denderbelle 

Het oudste gedeelte van de kerk dateert van 1539. 

Na de beeldenstorm in 1572 bleef enkel het koor 

overeind. In de 18de eeuw kreeg de kerk een nieuwe 

voorgevel. 

12 Kasteelpark Wieze 

In dit park stond tot 1962 het kasteel. Deze burcht 

was de woonplaats van de Heren van Wieze. 

Het park is ruim 12 hectaren groot. De westelijke 

hoekgevel van het middeleeuwse kasteel, de 

ijskelder en de oranjerie zijn de enige resten van 

een groots verleden. 

13 Het Neerhof 

De oude herberg “Het Neerhof”  was ook een 

eigendom van de Heren van Wieze.  Het 

imposante woonhuis zou dateren uit 1669. 

14 Wiezeplein 

De dorpskern van Wieze is sinds 1981 als 

dorpsgezicht beschermd.Tot dat geheel behoren 

de laatgotische Sint-Salvatorkerk  waarvan de stijl 

en uitzicht dateren van eind 1800 toen de kerk met 

7,5 m verlengd werd, de pastorie en de herbergen  

Oud-Gemeentehuis en het Muzieklokaal , het 

Kelderke en de Ster. ’t Oud Gemeentehuis (foto) 

is een langgestrekt, bakstenen gebouw aan de 

oostzijde van het plein. De herberg, die dateert uit 

het laatste kwart van de 18de eeuw, deed dienst 

als gemeentehuis tot 1871.  

15 Leirekensroute 

Leirekensroute is aangelegd op de bedding van de 

oude spoorlijn 61: Londerzeel-Aalst 

De weg naar Santiago de Compostela loopt een 

heel eind over Leirekensroute. 

Regelmatig zie je het  merkteken: de gele schelp. 

Op weg naar Steenhuffel fiets je voorbij een 

mijlpaal: Santiago de Compostela: 2000 km. 

16 Leireken: vzw en Eetcafé 

Het vroegere station van Steenhuffel is ook 

bekend onder de naam “Leireken”. 

Na 1952 werd de gemeente Steenhuffel eigenaar 

van het station dat stilaan verkommerde. 

In 1985 werd vzw Leireken opgericht om het 

gebouw  te restaureren. Met succes. 

Dit kan de vzw u vandaag aanbieden: 

Het pittoreske Leireken Eetcafé met ruim terras 

en speeltuintje 

Een infobalie met kaarten en brochures 

Een heuse 1ste  klasse treinwagon uit 1935 

Optredens & begeleide fiets– en wandeltochten 

Alle info: www.leireken.be  

Contact: info@leireken.be 
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