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01 Kerk Steenhuffel 

De Sint-Genovevakerk is een merkwaardige kerk. 

In de buitenarchitectuur kan men verschillende 

bouwstijlen onderscheiden. De kerk werd in 1826 en 

1913 verlengd en in 1994 weer ingekort. De 

monumentale voorgevel werd vervangen door een 

modern ontwerp. 

02 Kerk Rossem 

Eind 2010 werd de Sint-Medarduskerk definitief 

beschermd. Niet alleen het kerkje, ook de kern en het 

dorpsgezicht van Rossem worden voor hun historische 

waarden beschermd.Het is één van de meest gave 

gehuchten in Vlaams-Brabant. 

03 Koutermonument Imde 

24 augustus 1914 werd hier de bloedige “slag van 

Imde” uitgevochten. De Belgen leden zware verliezen. 

Het monument werd opgericht ter nagedachtenis van 

de hier gesneuvelde soldaten van het “3e regiment 

jagers te voet”. 

04 Imdehof 

Het gebouw van  1768 werd tijdens de slag van Imde 

door brand verwoest en in 1923 heropgebouwd. 

05  Kasteel van Imde 

Ook bekend onder de naam Goethals. 

Het kasteel werd in de 19de eeuw gebouwd  op de 

ruïnes van het slot van de prinsen van Thurn en 

Taxis. 

Model stonden de villa’s aan het Gardameer. Toen 

een populair vakantieverblijf  van de rijke bourgeoisie. 

06 Kasteelhoeve 

Een witgekalkte gesloten hoeve uit  1673 met vierkante 

poorttoren. 

07 Kapel van Amelgem 

De  kapel van O.-L.-Vrouw Geboorte dateert van 

1637. Ze is opgetrokken in witte zandsteen en de stijl 

is typisch Brabantse Barok. De kapel heeft door de 

eeuwen heen verschillende restauraties gekend, de 

jongste in 1965. Sinds 1955 is de kapel, samen met de 

mooie platanen , een beschermd monument.  

08 Hof Groot Amelgem met Duivelschuur   

Iets verder staan twee oude boerderijen: Groot- & 

Klein-Amelgem. Zij vormden met de kapel en de 

watermolen van Amelgem één groot goed. Eind 17de 

eeuw werd  het gesplitst  in twee boerderijen. 

Het woonhuis van de  boerderij Groot-Amelgem  

dateert uit de 17de eeuw en de stal uit de 18de eeuw. 

De schuur  ligt een eind verderop: het is de beruchte 

Duivelschuur (foto). In 1636 gebouwd door de abdij 

van Grimbergen. Volgens de alom gekende legende 

opgetrokken in één nacht door de duivel in ruil voor de 

ziel van de pachter.  

Wat lager ligt dan de gesloten hoeve    Klein-

Amelgem. De schuur draagt het jaartal 1776.  

09 Nationale Plantentuin 

Opnieuw richting knooppunt 41 slaan we meteen 

voorbij het kerkhof rechts de Bosweg in. Links van de 

weg ligt de Nationale Plantentuin, een botanische 

tuin van wereldformaat. Met 18 000 plantensoorten , 

één van de grootste serrecomplexen in Europa en ook 

nog  het Kasteel van Bouchout. 

10 Molen van Amelgem 

De watermolen ligt op de zuidelijke oever van de 

Molenbeek op grondgebied Wemmel.  

De korenmolen heeft een geschiedenis die 

teruggaat tot de 13de eeuw en heeft gewerkt tot 

1947. 

11 Beverbos 

Dit natuurreservaat wordt beheerd door 

Natuurpunt en beslaat 11 hectare op de linkeroever 

van de Maalbeek.  

12 Kasteel en kasteelpark  Wemmel 

Het huidige kasteel dateert uit 1649. Toen werd de 

versterkte middeleeuwse waterburcht omgebouwd 

tot lustkasteel. Rond het kasteel ligt een pittoresk 

park met centraal een grote vijver, een restant van 

de vroegere kasteeltuin.  

Sinds 1938 doet het kasteel dienst als 

gemeentehuis.  

13 Vijver en park Balcaen 

Een rustpunt langs de drukke steenweg naar 

Brussel. 

14 Kerk  Hamme 

Onder dit  schilderachtige Sint-Gudulakerkje van 

witte zandsteen  zou in de 8ste  eeuw Sint-

Goedele begraven zijn. 

15 Spanjaardshof  Bosbeek 

Was ooit eigendom van de Spaanse  edelman Don 

Diego-Fernandez de Velasco. Heden een 

middelgrote gesloten hoeve uit de 18de eeuw. 

16 Kerk  Merchtem 

In de Onze-Lieve-Vrouwekerk staat een Piëta van 

ca. 1500.   De zandstenen toren dateert uit de 14de 

eeuw. Het koor werd in de 15de eeuw gebouwd en 

in de 16de eeuw werd de noordelijke kapel 

toegevoegd. Het schip en de zuidelijke kapel dateren 

uit de 17de eeuw. In 1838 kreeg de toren een 

arduinen portaal, afkomstig uit de abdij van 

Affligem.  

17 Lijsterbes 

Twee vijvers in het OCMW park van Merchtem 

en thuisbasis  van de gelijknamige vissersclub. 

18 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. 

19 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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