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01 Kasteel Diepensteyn 
Ooit vormde deze burcht een machtig ge-

heel. Na de Franse Revolutie raakte het “Hof 

Diepensteyn” in verval. Eind vorige eeuw 

werd het domein eigendom van brouwerij 

Palm die het kasteel, het park en de vijvers 

min of meer in de oorspronkelijke staat her-

stelde. Het wordt nu gebruikt voor feesten 

en evenementen. 

02 Domein Drietoren 
Het Kasteel Drietoren is een mooi gelegen 

landhuis, eigendom van de familie de Spoel-

bergh. Het domein telt verder nog een 

koetshuis, een hoeve, een ijskelder, een 

tuinhuis en een kapel. Het is omringd door 

een park met een uitzonderlijke flora 

(privé). 

03 Sneppelaar 
Sneppelaar is  de geboorteplaats van de 

voorouders van Gerard Walschap. De hoeve 

van  taverne Boskeshoeve is een goed voor-

beeld van hoe de hoevetjes er in het begin 

van vorige eeuw uitzagen. Een van de be-

woners van de vroegere Boskeshoeve werd 

in Houtekiet opgevoerd. 

04 Brugje 
Dit brugje over de Kleine Molenbeek wordt 

in verschillende werken van Gerard Wal-

schap geciteerd, ook in “Houtekiet”. 

"05  Walschapplein 
Op dit plein stonden drie gebouwen die zo-

wel in het leven als in het werk van Gerard 

Walschap een belangrijke rol hebben ge-

speeld. 

De kerk van Sint-Jozef (1) dateert van 

1876 en de "fictieve" bouw hiervan vinden 

we haarfijn beschreven in "Houtekiet".  

Het geboortehuis van Walschap (2) 

stond op de hoek van het Gerard Walschap-

plein en de Sint-Jozefstraat. 

In de pastorie leefde pastoor Vermeylen 

die figureert in "De wereld van Soo Moe-

reman" en in 1913 trok de priesterdichter 

Jan Hammenecker er in. In zijn studiekamer 

bracht de jonge Gerard Walschap ontelbare 

uren door.  

06 Jongensschool 
De gemeente Londerzeel bouwde in 1858 

een gemeentelijke jongensschool waar Ge-

rard Walschap van 1904 tot 1909 zijn lagere 

school doorliep. 

Door een fusie met de vrije basisschool ver-

loor het gebouw zijn oorspronkelijke functie 

en werd het “Cultuurhuis Gerard Walschap". 

07 Villa Vogelzang 
In de  Breendonkstraat zien we achter de 

woning met nr. 35 de “villa Vogelzang”, ge-

bouwd door Jozef Geyzen, Victor Kiek uit 

"Volk" en Nard Baert uit "Houtekiet". 

 

08 Monument 
Een herdenkingsmonument dat de herin-

nering aan de gesneuvelden van beide 

wereldoorlogen levendig moet houden.  

09 Gedenksteen 
Hier werd op 29 september  1914 de 

“Slag van Neeravert” uitgevochten tussen 
het 12de  linie en de Duitsers. Maar liefst 

130 militairen verloren hier het leven. 

Het heeft niet mogen baten: de Duitse 

opmars was niet te stuiten. 

10 Bos Neeravert 
In 1988  aangeplant door de kinderen 

van de lagere scholen. Vroeger was het 

een wat onverzorgde woestenij en hier 

situeerde Walschap zijn roman 

“Houtekiet”. 
11 Kruishoeve 
Op de hoek van de Patattestraat en de 

Maldersesteenweg, pronkte tot vooraan 

in de jaren zestig de Kruishoeve.  De be-

woners genoten in de omgeving groot 

aanzien. In "Een mens van goede wil" en 

"Moeder" werd ze het decor voor Wal-

schaps’ personages.  

12 Koevoetmolen  
Reeds  in   1390  werd  gewag gemaakt 

van  deze  "dubbele watermolen". Op de 

rechteroever zien we het graanmolenge-

bouw dat één geheel vormt met het aan-

palend woonhuis. Op de linkeroever be-

vond zich de oliemolen. Vooral in 

"Celibaat" speelt deze locatie een belang-

rijke rol als het “kasteelken Koevoet”, de 

woonplaats van André d'Hertenfeldt. 

13 Gravenkasteel Lippelo 
Bij Walschap:het “Kasteel van Upperzeel” 

14  Kasteel van Marselaer 
Het natuurgebied Marselaer behoort tot 

het grote domein van Winterpoel, rond-

om het inmiddels afgebroken Kasteel van 

Marselaer . 

15 Boswachtershuis 
Het vroegere boswachtershuis werd om-

gebouwd tot taverne. Daarachter ligt het 

geboortebos van Londerzeel. Wat verder 

rechts de installaties van de waterwin-

ning.  

16 Lippelobos 
Dit prachtige bos is slechts twee eeuwen 

oud en werd door de heren de Beughem 

aangelegd. Vroeger was het heide en de 

mensen uit de omgeving kwamen hier 

hout sprokkelen en leem uit de vennen 

steken voor de bouw van hun huisjes. 

17 Groenhofkapel 
In het domein Groenhof . In de TV-reeks 

"Ons geluk"  naar de werken van Gerard 

Walschap: de boskapel.  

18 Herbodinnemolen 
Watermolen op de Grote Molenbeek die 

al in  1321 werd vermeld. Deze korenmo-

len stond ook model voor de molen die 

Houtekiet bouwde. 
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De gemeenteraad van Londerzeel riep op 25 juni 1996, naar aanlei-

ding van de honderdste geboorteverjaardag van de auteur, het jaar 
1998 uit tot Gerard Walschapjaar. 

Aangezien de geboortestreek in de werken van Gerard Walschap 
veelvuldig aan bod komt als decor om zijn personages te laten ge-
boren worden, leven en sterven, wou men die verschillende locaties 

in een bewegwijzerde fietsroute opnemen: de Houtekietroute. 
 

Gerard Walschap 
Werd ln 1898 geboren te Londerzeel. 
Zijn geboortehuis stond in de schaduw 

van de Sint-Jozefkerk.  
In 1924 verliet hij zijn geboortedorp 

en vestigde zich in Antwerpen.  
De literaire doorbraak kwam er in 
1929 met de roman Adelaïde .Daarna verschenen verschillende 

meesterwerken als "Celibaat" (1934), "Een mens van goede 
wil" (1936), "Houtekiet" (1939), "Zuster Virgilia" (1951) en nog zo-

vele andere. Mensen en plaatsen uit zijn geboortestreek figureren in 
vele van zijn romans en verhalen. 

In 1968 kende men hem de meest prestigieuze literaire prijs toe, de 
"Prijs der Nederlandse Letteren". 
In 1982 vierde Londerzeel hem uitbundig en werd hem het erebur-

gerschap toegekend. 
Op 25 oktober 1989 overleed de auteur in Antwerpen. 
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