


Open Monumentendag Huldenberg focust dit jaar 
op de deelgemeente Neerijse. Neerijse is rijk aan 
verborgen parels, gerenoveerde monumenten 
die een herbestemming kregen, monumenten 
in renovatie, industrieel erfgoed en beschermde 
dorpsgezichten. Open Monumentendag Huldenberg 
is een initiatief van de gemeente Huldenberg in 
samenwerking met verschillende verenigingen en 
privé-eigenaars. Zondag 13 september 2015 maken 
we er een echt erfgoedfeest van met extra’s en 
leuke verrassingen bij elk monument!





 WANDELING DOOR CULTUURHISTORISCH NEERIJSE
 
Neerijse heeft wat met geschiedenis! Er is geen ander dorp in het Leuvense waar je nog zoveel 
goed bewaarde gebouwen en woningen uit de 15de en 18de eeuw vindt. Neerijse kende twee 
bloeiperioden. Het verhaal begint bij de abdij van Corbie, de twee torens op de kerk van Neerijse 
verwijzen hiernaar. Daarna sliep het dorp in, tot Albert d’Overschie er kwam wonen in het midden 
van de 18de eeuw. Hij bouwde er een kasteel en legde er een ‘parc à la Versailles’ aan. De familie 
bleef er tot het begin van de 20ste eeuw. 
Deze wandeling vertelt je het verhaal van de kerk en het kerkhof en brengt je naar de vroegere 
pastorij in de Dorpsstraat (bezoek). Langs de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Pui (bezoek) wandelen 
we langs de tuin van de hovenierswoning, door een pittoreske wandelweg tot aan het kasteel 
d’Overschie. Daarna klimmen we tot aan het Lindenhof, in oorsprong de hoeve van de abdij met 
een bezoek aan de paardenstallen en keren we terug naar de kerk. De wandeling duurt ongeveer 
2.30 uur.

Start om 14.00 uur 
Onder leiding van Jean-Pierre Van Binnebeek i.s.m. Davidsfonds-Huldenberg 
Locatie: Sint-Pieter en Pauwelkerk van Neerijse
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 HOEVE LINDENHOF, 
 PARADIJS VOOR PAARDEN OP RUST

Deze voormalige kasteelhoeve dateert van voor de 16de eeuw. Rondom een rechthoekig erf zie je 
het boerenhuis met één verdieping en zadeldak. De stallingen, in de gewezen priorij, gelegen aan de 
overkant van het binnenhof huisvesten paarden op rust, tijdens een verlofperiode van de eigenaars 
of paarden die moeten herstellen na kwetsuren. De eigenares licht je het verbouwingsproces van de 
hoeve en de zorg voor de paarden met veel passie toe.
Tijdens deze open monumentendag kan je genieten van ‘Uit een doosje’, een belevingsvoorstelling 
van Theater Tal en thee zonder woorden. In een levensgrote kijkdoos blader je als toeschouwer door 
plaatjes, flarden en herinneringen uit een mensenleven. Voor dromers van 0 tot 99 jaar, het leven 
samengebald in vier minuten... 

Open van 13.00 tot 17.00 uur
Doorlopend rondleidingen door Josée Vanderperren, eigenares
Uit Een Doosje door theater Tal en Thee tussen 13.00 en 17.00 uur
Locatie: Lindenhoflaan 4



SINT-PIETER EN PAUWEL KERK,  
MUZIKALE KRIEBELS EN KUNSTSCHATTEN

            

Waarom de kerk van Neerijse twee torens heeft, is niet met zekerheid gekend, maar het is beslist een 
unicum in de streek. De bouw ervan dateert uit de tweede helft van de 12e of het begin van de 13e 
eeuw. Het initiatief hiertoe kwam van de Noord-Franse abdij van Corbie die in de streek meerdere 
bezittingen had. Van de oorspronkelijke kerk is, behalve de twee torens, niets overgebleven. Naar 
verluidt werd ze in 1635 door Franse troepen in de as gelegd. In 1864 werd besloten om het 
gebouw gedeeltelijk af te breken en te vervangen door een grotere neoromaanse kerk. De huizen 
rond de kerk en het kerkhof hebben hun charme weten te bewaren en zijn net als de kerk en het 
Loretorgel erkend als bouwkundig erfgoed. Kunstschatten uit de kerk worden tentoongesteld, er zijn 
rondleidingen voorzien, het orgel wordt bespeeld en je kan samen met het kerkkoor deelnemen aan 
de workshop ‘zangkriebels’. In de kerk is tevens het infopunt voor Open Monumentendag Neerijse 
gehuisvest.

Open van 11.00 tot 18.00 uur
Doorlopend rondleidingen door Dominique Vanpée (Heemkundige Kring), Etienne D’hondt en 
Dirk Aerts (Kerkraad)
Workshop ‘zangkriebels’ Kerkkoor Neerijse vanaf 14.30 uur met aansluitend orgelconcert.
Locatie: Dorpsstraat Neerijse

 infopunt

Klassieker



Vergeet-me-
nietje

KAPEL ONZE-LIEVE-VROUW TEN PUI,  
RUSTPUNT MET KLARINET- EN TROMPETCONCERT

 
In de 17de eeuw kende de Mariaverering een hoogtepunt, ten gevolge van de Contrareformatie. De 
kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Pui werd opgericht in 1611 op initiatief van jonker Aert Gottignies. 
Meer dan een eeuw later, in 1733 liet baron Charles-Joseph d’Overschie het kleine kapelletje 
afbreken en verving het door een groter exemplaar dat tot vandaag intact is gebleven. Het gebouw 
bezit zowel stijlkenmerken van de barok als van het classicisme. Het interieur is volledig bewaard 
met ondermeer fraai rococostucwerk op het plafond, een doksaaltje in Louis XVI-stijl en een 
imitatiemarmeren altaar. De kapel bezit tevens de grootste collectie ‘obiit’s’ van de streek.
De kapel is een rustpunt op deze drukke dag. Je kan er even de stilte opzoeken of genieten van 
klarinet- en trompetmuziek gebracht door Lana Langenaeker en Jeroen Bouillart.
 
Open van 10.00 tot 18.00 uur
Doorlopend klarinet- en trompetconcert door Lana Langenaeker en Jeroen Bouillart.
Onder begeleiding van Gert Van Beneden i.s.m. Heemkundige Kring van Huldenberg
Locatie: hoek Dorpsstraat/Kapelweg
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Hoeve Hinnemeure is een grote hoeve met losstaande gebouwen rondom een binnenhof.  
De woonvleugel met één verdieping dateert uit 1736, de schuur 1850. De bouw en vroegere 
omwalling van de hoeve doen vermoeden dat ze ooit, nog voor de 11de eeuw, een militaire functie 
had in het bewaken van twee Dijleovergangen. 
In 2008 werd de hoeve door het Vlaams Gewest aan de huidige eigenaars verkocht teneinde hun 
biologisch landbouwbedrijf met fruitteelt uit te bouwen in landbouwgebied. Ondertussen kregen 
de vorige bedrijfsgebouwen van de ‘Appelfabriek’ een functie ten dienste van het natuurgebied de 
Doode  Bemde. Zo behield een historische geklasseerde hoeve een landbouwfunctie. Het Regionaal 
Landschap Dijleland en de provinciaal verantwoordelijke voor hoevevergroening tekenden mee 
voor de landschapswaardeverhoging rond de hoeve. Landschaps-en natuurwaarde verhogen zijn 
trouwens essentieel in de hele bedrijfsvoering. Meer hierover vertellen de eigenaars je met plezier. 
Tijdens de Open Monumentendag kan je een demonstratie appelsap persen bijwonen, genieten van 
strijkersorkest Violet en een rondleiding volgen op dit biologisch fruitteeltbedrijf.  

Open van 10.00 tot 18.00 uur
Doorlopend: optreden strijkorkest Violet, demonstratie sap persen en kookworkshop 
‘Vergeten groenten’ i.s.m. C.S.A. ‘t Legumenhofke
Locatie: Wolfshaegen 130

HOEVE HINNEMEURE, 
BIOFRUITTEELT IN EEN EEUWENOUDE HOEVE



Klassieker Herbestemming

Verborgen
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KOETSHUIS KASTEEL VAN NEERIJSE, EEN BIJZONDERE B&B

Het kasteel d’Overschie was oorspronkelijk een jachtpaviljoen vooraleer het in 1770 volledig 
herbouwd werd in classicistische stijl. In de 19de en de 20ste eeuw werd het kasteel een aantal maal 
binnenin verbouwd. In 1979 werd het kasteel samen met het koetshuis beschermd als monument. 
Een monument met uiteenlopende bestemmingen: van ziekenhuis naar hotel-restauranten tot luxe-
appartementen.
Het koetshuis behoort tot het bekende kasteelpark van Neerijse, gelegen in het natuurgebied de 
Doode Bemde. Het kreeg een behoorlijke renovatie, waar de eigenaars meer over vertellen, en is 
nu een bijzondere Bed & Breakfast. Tijdens de rondleidingen kan je een kijkje nemen in één van de 
kamers en de eetruimte en de mooie tuin bezoeken.

Open van 10.00 tot 18.00 uur 
Enkel te bezoeken via rondleiding (elk uur), laatste rondleiding start om 16.00 uur
Locatie: Baron’s House, Kapelweg 6



VAN BOERENBURGERHUIS TOT BARON’S BRASSERIE

Dit traditioneel langshuis met één verdieping en voorzien van halve kruisvensters (17de-18de 
eeuw) heeft zijn oorspronkelijke functie ingeruild. Het boerenburgerhuis uit de 18de eeuw is 
nu omgetoverd tot een brasserie, waarin de bakstenen en balken aan het plafond authenticiteit 
ademen en het terras uitzicht geeft op de tuin. De klassieke keuken wordt er in een landelijk jasje 
gestoken. Baron’s Brasserie ontvangt je met een verfijnde menukaart en heerlijke wijnen. Wie een 
bezoek brengt aan het koetshuis in het Kasteel d’Overschie en de gidsbeurt bijwoont, kan hier 
genieten van een gratis koffie (zolang de voorraad strekt).

Open van 11.00 tot 18.00 uur
locatie: Baron’s Brasserie, Dorpsstraat 5
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In 1897 start de familie De Coster - Depré met bier brouwen in Neerijse. In 1983 stopt de 
brouwactiviteit op de site. De brouwerij werd in 2003 als monument beschermd. De voormalige 
brouwerij is volledig intact gebleven. Het is een van de laatste ambachtelijke brouwerijen in 
Vlaanderen met een volledige uitrusting uit het begin van de 20ste eeuw. Het brouwhuis werd 
volledig verbouwd tot horecazaak. Na 30 jaar werd er opnieuw leven in brouwerij De Kroon geblazen: 
in de voormalige lager- en stockageruimte werd een hoogtechnologisch bierlabo ingericht. Het 
bedrijf geeft technologisch advies aan meer dan 20 brouwerijen uit de Belgische top 30 en heeft zelf 
ook de eigen bieren van Brouwerij De Kroon ontwikkeld. Tijdens de Open Monumentendag kan je de 
brouwerij vrij bezoeken. De Heemkundige Kring van Huldenberg zorgt voor alle nodige informatie.

Doorlopend open van 10.00 tot 18.00 uur 
i.s.m. Heemkundige Kring Huldenberg
Locatie: Beekstraat 20
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BROUWERIJ DE KROON, 
VAN AMBACHTELIJKE NAAR HOOGTECHNOLOGISCHE BROUWERIJ

Industrieel
erfgoed



Alle locaties op deze open monumentendag liggen 
op wandelafstand van elkaar. We raden sterk aan je 

wagen te parkeren en langs de bewegwijzerde voetwegen 
de locaties te bezoeken. Aan hoeve Hinnemeure is parking 
voorzien in de weide.

Parkeersuggesties: parking Donkerstraat, parking Brouwerij 
De Kroon, parking rond de St-Pieter en Pauwelkerk 
(Beekstraat en Dorpsstraat), weide hoeve Hinnemeure.

Gemeente Huldenberg | Gemeenteplein 1 | 3040 Huldenberg
cultuur@huldenberg.be | 02 686 61 70 | 
www.huldenberg.be


