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Hof te Hobosch of Verbrande Hoeve (voorpagina)
Deze nu mooi gerestaureerde woning werd reeds vermeld in 1650. Waarschijnlijk was

deze hoeve in oorsprong het hof van de Hobosch-ridders die ook de Borcht in het

centrum bewoonden. De naam ‘Verbrande hoeve’ zou zijn gegeven na een brand in

de 17e eeuw, vermoedelijk aangestoken door een bende van de Bosgeuzen.

Opvallend is het zadeldak met Vlaamse pannen. 

1.  Spanjaardshof
Dit hof maakte in de 16e eeuw deel uit van één groot domein met kasteel,

watermolen en kapel, en heette oorspronkelijk Hof te Steenberg. De huidige gesloten

hoeve met rechthoekige binnenkoer dateert uit de 2e helft van de 18e eeuw.

Dit akkerbouwbedrijf teelt op de rijke zandleemgronden vooral granen, suikerbieten

en aardappelen.

2.  Hof ter Spelt of Appelkot
De geschiedenis van het ‘Appelkot’ gaat terug tot de 11e eeuw. De eerste gekende

bewoners, het geslacht ‘de Spelt’, speelden in de 12e eeuw een belangrijke rol in de

Merchtemse geschiedenis. Volgens sommige bronnen verwijst de naam ‘Appelkot’

naar de vruchtbare boomgaarden; anderen denken aan het Franse ‘Cour d’appel’. Dit

oud feodaal hof is nu een omwald domein met een19e eeuws herenhuis. Het

prachtige park herbergt tal van zeldzame oude bomen en plantensoorten.

3.  Molen van Collier of Passerel van Pipenpoy’s
De Passerel van Pipenpoy’s heeft een zeer bewogen geschiedenis achter de rug die

terugloopt tot vóór 1269. In oorsprong was het een banmolen in het bezit van de

hertogen van Brabant; niemand mocht zijn graan in een andere molen laten malen.

Doorheen de eeuwen wisselde de molen veelvuldig van eigenaar. Tot omstreeks 1970

werd er volop gemalen. In het voorjaar van 1993 werd het molengoed door de

eigenaars in zijn oorspronkelijke staat herbouwd. Alle molenwerktuigen zijn nog

intact. 

4.  Sint-Jan-de-Doperkerk van Ossel
Deze kerk was eertijds de ‘moederkerk’ of parochiekerk van Brussegem, Meuzegem,

Wolvertem, Rossem, Impde en Londerzeel. Nu is het een driebeukig, stemmig

dorpskerkje met vierkante westertoren in zandsteen (ca 1300), nog omringd door het

kerkhof.

5.  Sint-Gudulakerk van Hamme
Dit charmante kerkje in vroeggotische stijl (ca 1680) vervangt een grotere Romaanse

(ca 1200), die zelf in de plaats kwam van een houten Karolingisch bedehuis (ca 694),

waarvan het altaar – althans volgens de legende – boven het graf van Sint-Gudula was

geplaatst.

Interessant zijn de gotische doopvont in witte steen (16e eeuw), de barokke

biechtstoel, het witmarmeren beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind (17e eeuw) en de

heilige Gudula (17e eeuw).

6.  Hof ten Houte
De toren van het Hof Ten Houte, die onlangs grondig werd gerenoveerd, dateert van

het einde van de 13e eeuw. De wijk Ten Houte was ooit de bakermat van Peizegem. Zij

was heel strategisch gelegen langs de grote weg van Henegouwen naar de Schelde

(den Briel), op de grens tussen Brabant en Vlaanderen. Het was de laatste post voor

men het groot Buggenhoutbos inging, een laatste pleisterplaats voor de reizigers die

niet meer vóór het invallen van de nacht den Briel konden bereiken.

Ten Houte was eertijds een versterkte vesting, volledig door wallen omringd. De toren

is een donjon of woontoren. Donjons speelden in het dagelijks leven van de

Middeleeuwen een belangrijke rol; zij vormden het economisch, politiek, gerechtelijk

en symbolisch centrum van de heerlijkheid. Maar in de eerste plaats was de donjon

het huis van de heer waar hij zijn familieleven leidde en mensen ontving.

7.  Lijsterbespark
Deze plek is het levende bewijs dat een openbaar park dat op een natuurvriendelijke

manier wordt beheerd best mooi en poëtisch kan zijn.

Het Lijsterbespark is een zeer waterrijk gebied waardoor het een bijzondere

uitstraling heeft: de rijke verscheidenheid aan leefgebieden, zoals de heggen en

houtkanten, de takkenwallen, de natuurvriendelijke oevers, de paddenpoelen en het

ecologisch beheer ervan maken dit stukje openbaar groen tot een unieke plek.

Ook voor cultuur is hier plaats: in dit park staan permanent 11 gedichten van jonge

mensen opgesteld en tijdens de zomermaanden vindt hier een

beeldententoonstelling plaats.
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Keureroute
een poëtisch traject

Merchtem ligt in de noordwestelijke
hoek van Vlaams-Brabant in het
centrum van de driehoek Brussel-Dendermonde-Vilvoorde.

Deze 37 km-lange fietsroute doorkruist zowat onze gehele
gemeente en laat je kennismaken met het moois dat
Merchtem te bieden heeft: heel veel aantrekkelijke plekjes
ongerepte natuur en enkele opvallende historische
gebouwen.

Op een 18-tal plaatsen (op het kaartje aangeduid met een
blauw bolletje) werden borden geplaatst met gedichten van
jonge mensen, geselecteerd door Jeugd en Poëzie vzw. Deze
gedichten worden jaarlijks vervangen.

In Peizegem en Merchtem centrum is het parcours vlak, maar
in Brussegem zal de minder ervaren fietser op sommige
plaatsen flink op de trappers moeten staan.

Je bepaalt zelf waar je start en stopt. Aan de bibliotheek
(Dendermondestraat), café ’t Sas (Brusselsesteenweg, Ossel)
en op het plein aan Leireken-Kouter-Nieuwbaan (Peizegem)
staan overzichtsborden en kan je gemakkelijk parkeren.

De op het kaartje aangebrachte stippellijn tussen Reedijk en
Breestraeten geeft aan op welke manier je het traject kan
inkorten, al dan niet in combinatie met de lus Breestraeten.

Deze fietsroute is bewegwijzerd met zeshoekige bordjes.

De Keureroute, een poëtisch traject, werd uitgestippeld in

2001 naar aanleiding van de viering van 750 jaar Vrijheid

Merchtem en is een realisatie van het gemeentebestuur

i.s.m. Jeugd en Poëzie, KWB, KAV, Vakantiegenoegens,

Gezinsbond en de Landelijke Gilden.

Zij werd verder afgewerkt in september 2007 door een

werkgroep o.l.v. Kris De Pauw, schepen van Cultuur en

Toerisme, in samenwerking met Jeugd en Poëzie vzw.

Deze folder is een uitgave van het gemeentebestuur

Merchtem.

Met dank aan Heemkring Soetendaelle voor het ter

beschikking stellen van documentatie.

Foto’s: Guido Breckx
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