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INLICHTINGEN
Gemeentemuseum van Sint-Lambrechts-Woluwe

Karrestraat 40 - 1200 Brussel
- Tijdelijke tentoonstellingen worden aangekondigd in de pers.
- Documentatiecentrum over de geschiedenis van Sint-Lambrechts-Woluwe:
open van maandag tot vrijdag van 14 tot 17 uur,
na voorafgaande afspraak op het tel.nr : 02/761 27 65
De in deze brochure beschreven gebouwen zijn niet toegankelijk voor het publiek, behalve:
Kapel van Maria

Kapellaan 37 - 1200 Brussel
(alle weekdagen, behalve tijdens de diensten)
Windmolen

Emmanuel Mortierlaan - 1200 Brussel
(eerste en derde zaterdag van de maand van 14 tot 17 uur,
en eerste zondag van de maand van 10 tot 17 uur, het hele jaar)

De verschillende bezienswaardigheden van het Woluwedal zijn bereikbaar met de volgende lijnen:
Bus 28, 29, 42, 45 - Metro 1B (station Roodebeek)
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HET WOLUWEDAL

De Woluwe in Oudergem ter hoogte
van de Waverse Steenweg
(destijds Tervuurse Steenweg genoemd)
omstreeks 1900.
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GEOGRAFIE
In het Brussels gewest is de Woluwe de voornaamste bijrivier
van de Zenne. De beek ontstaat in het Zoniënwoud uit de
samenvloeiing van drie kleine waterlopen (de Verdronken
Kinderenbeek, de Vuilbeek en de Zwaanbeek), nabij de grote
vijver van Bosvoorde, en vloeit achtereenvolgens door de
gemeentes Watermaal-Bosvoorde, Oudergem, Sint-Pieters
Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe.
Vandaar dringt ze door op Vlaamse
bodem om uiteindelijk, na 21 kilometer,
in Vilvoorde in de Zenne uit te monden.
De Woluwe loopt in het Brussels gewest
grotendeels in noord-noordoostelijke
richting, evenwijdig met de Zenne. Op
het grondgebied van Zaventem buigt ze
af in noordwestelijke richting en stroomt
dan naar het noorden. De Woluwe heeft
zelf ook diverse bijriviertjes. Op de rech
teroever zijn de belangrijkste de Rood
Kloosterbeek (Oudergem) en de Struykbeek (Sint-Lambrechts
Woluwe), die over een deel van hun loop nog in open lucht
stromen. Op de linkeroever vermelden we de Watermaalbeek
(Watermaal-Bosvoorde en Oudergem), de Bemelbeek (Sint
Pieters-Woluwe) en de Roodebeek (Sint-Lambrechts-Woluwe),
die vandaag alle drie overwelfd zijn. Het hydrografisch bekken
van de Woluwe is niet minder dan 9.400 hectare groot.
De Woluwe vertoont een weinig ingesneden lengteprofiel, ten
zij in Bosvoorde waar de bovenloop redelijk smal is, met enkele
steile hellingen. De beekvallei gaat echter snel over in een
breed dal met licht heuvelende flanken. Naar haar monding in
Vilvoorde toe is de Woluwe een typische laagvlakterivier (min
der dan 20 meter hoogte).

Net als bij de Maalbeek lagen er vroeger langs de hele loop van
De bovenloop van het Woluwedal
de Woluwe talrijke vijvers. Omstreeks 1774 telde men in Sint- tussen Watermaal-Bosvoorde
en Sint-Lambrechts-Woluwe.
Lambrechts-Woluwe alleen niet minder dan 44 vijvers an
�
diverse grootte.
·
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Het economisch belang van een waterloop als de
,
Woluwe in vroegere tijden kan niet genoeg
worden onderstreept. Sinds de vroege
Middeleeuwen heeft de beek
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Rustieke brug in het Woluwepark.

Kunstig herstel van de natuurlijke
omgeving met pittoreske bijbedoelingen
na de aanleg van de Tervurenlaan (1897).
De waterval en de vijvers worden
gevoed door de Bemelbeek.
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voortdurend menselijke bewo
ning en bijhorende activiteiten
(molens, brouwerijen, veeteelt,
enz. ) aangetrokken. Hierbij
kwamen nog de rijkdom van
de bodem en de ondergrond
van de beekvallei.
De alluviale sliblagen uit het
Quartair (een mengsel van
leem, zand, klei, turf en grind),
die door geregelde overstromingen op de beekoevers wer
den afgezet, hebben de bodem van de vallei verrijkt. De
valleiflanken werden tijdens het Pleistoceen bedekt met een
laag door de wind aangevoerde, zeer vruchtbare leem (löss), die
op het einde van de 1 9de eeuw (in Sint-Lambrechts-Woluwe in
1 898) door talrijke steenbakkerijen werd uitgebaat. De onder
grond bestaat grotendeels uit een dikke laag tertiair zand die
geologisch tot het Brusseliaan behoort. De zandsteenbanken die
hier en daar dagzomen, werden eeuwenlang ontgonnen voor
de bouwnijverheid en de produktie van kalk voor het bemesten
van de akkers.
Ondanks soms ingrijpende terreinwijzigingen is het Woluwedal
een van de gaafst gebleven landschappen van het hele Brusselse
gewest. Dat is te danken aan meerdere factoren zoals de excen
trische Iigging ten opzichte van Brussel-stad waardoor de verste
delijking pas later is ingezet en minder intensief doorgevoerd, de
persoonlijke tussenkomst van koning Leopold Il, enz.
·"EEN STUKJE ARDENNEN AAN DE RAND VAN BRUSSEL"
Aldus luidde de titel van een artikel over het Woluwedal, dat in
1 938 verscheen in het Bulletin du Touring Club de Belgique.
Lichtelijk overdreven misschien, maar dat was zeker het beeld
dat heel wat inwoners van Brussel hadden van de groene hellin
gen, velden, weiden en bossen die amper een halve eeuw gele
den de charme uitmaakten van het heuvelende landschap van
het Woluweda/, ondanks de eerste aanvallen van de oprukken
de urbanisatie.

In 1 769 reeds loofde een kroniekschrijver de aangename omge
ving met zijn talrijke bronnen, akkers, weiden, vijvers, bossen
en andere plantengroei. In 1 855 schreef Alphonse Wauters in
zijn Histoire des environs de Bruxelles: "Slechts weinig dorpen
zien er zo schilderachtig uit als Sint-Lambrechts-Woluwe en
Sint-Pieters-Woluwe; de met bloemen bezaaide weiden, de vele
vijvers, de kleine bosjes her en der verspreid in het landschap,
de buitenhuizen die men overal tegenkomt, vormen een vrolijk
en kleurrijk geheel (...)". Vanaf 1 882-1883, toen de spoorlijn
Brussel-Tervuren het Woluwedal beter bereikbaar maakte, en
meer nog na de aanleg van de eerste tramlijnen op het tracé van
de Tervuren/aan (1 897) en de Vorst/aan, werd de vallei een
geliefkoosde bestemming voor zondagse uitstapjes, waar de
Brusselaars van die tijd zo van hielden. De meest gegoede
stadsbewoners bouwden er een huis of buitenverblijf en leidden
daarmee de verstedelijking in van het gebied.
DE OUDSTE SPOREN VAN MENSELIJKE AANWEZIGHEID
Het Woluwedal heeft de mens van oudsher aangetrokken. De
motieven van de prehistorische mensen om zich hier te vestigen
hadden vanzelfsprekend niets gemeen met die van de Brusselse
bourgeoisie rond de eeuwwisseling. Maar de natuurlijke facto
ren (volop water, heuvelend reliëf, vruchtbare bodem) waren
indertijd zeker dezelfde en lokten menselijke bewoning aan. De
Brusselse stadsmensen van 1 900 zagen echter alleen het pitto
reske van de omgeving, daar waar de neolithische landbouwers
in de eerste plaats geïnteresseerd waren in de mogelijkheden
om in hun primaire levensbehoeften te voorzien (verdediging,
voedsel, enz.)
De eerste vaste bewoners van het Woluwedal behoorden tot de
Michelsberg-cultuur - zo genoemd naar een neolithische vind
plaats in het Duitse Baden - en vestigden zich hier tussen 2250
en 1 900 v. Chr. De belangrijkste site van deze gemeenschap in
het Brussels gewest bevond zich op het grondgebied van
Watermaal-Bosvoorde, ten zuidwesten van de grote vijver van
Bosvoorde. Op een hoogte begrensd door de Verdronken
Kinderenbeek en de Vuylbeek lag een versterkte nederzetting
van ongeveer negen hectare die waarschijnlijke meerdere eeu-

De Woluwe ter hoogte
van het Maloupark omstreeks 1900.
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De site van de oude neolithische
nederzetting achter
de Lindekemalemolen, gekend onder
de naam Molenbos sinds de 17de eeuw.
Op het zanderige terrein werden
in de 19 de eeuw dennen

en berken geplant.
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we n be woond ble e f. In Sint-Lambre chts
Woluwe is ee n ge lijkaard ige, maar kle ine re
site be ke nd op ee n zande rige verheve nhe id
boven de same nvloe iing van de Struykbee k
en de Woluwe (nabij de molen van
Lind eke male). Door de ligging achter de twee
beken, die te n we ste n e n te n zuid en vloe i
den, was de site zee r goe d ve rded igbaar.
De Rome inse pe riode hee ft in he t Woluwedal
re latief weinig spore n nage late n. In Sint
Pie ters-Woluwe we rde n enkele losse munte n ge vonde n. In Sint
Lambre chts-Woluwe blijkt de Romeinse aanwe zighe id uit ee n
munt van keize r Ne ro, geslage n in Lyon omstree ks 6 4-66 van
onze tijdre ke ning, d ie nie t ve r van he t dorpscentrum ge vonde n
werd, en uit fragmente n van dakpanne n en tegels van een hypo
caustum (verwarmingssystee m) die in het lage ge deelte van de
Paul Hymanslaan we rden opge grave n. In de plaatse lijke topo
nomie is d aarnaast d e he rinne ring be waard aan twee grafhe u
ve ls of tumuli, die reeds lang ge lede n met de grond werde n
ge lijkgemaakt: het Tompveld (op de huidige Joséphine 
Charlottesquare) en de Tombe rg. De ze spore n kunne n e rop wij
ze n dat er in Sint-Lambre chts-Woluwe vanaf de ce ntrale
ke ize rtijd misschien een landbouwd omein be staan hee ft.
DE BEWONING TIJDENS DE MIDDELEEUWEN
Na een onderbreking van minstens zeven e euwe n ve rschijnt e r
in het begin van d e 1ode eeuw opnieuw ee n vorm van pe rma
ne nte bewoning, niet in het Woluwed al zelf maar in het d al van
de Watermaalbe ek, een van d e bijrivie rtje s van d e Woluwe. In
9 14 ve rwe rft de abdij Saint-Martin van Tours ee n dome in op
ee n ope n plek in de bosse n, Wate rmaal ge he te n, dat volgens
he t klassie ke Karolingische hofstelse l was inge richt, me t
be bouwde akkers, braaklànd, bosse n, we ilande n e n man si of
tenu res die door Iijfe ige ne n we rde n uitge baat. Het d omein
be zat toen ree ds ee n eige n parochie kerk, de Onze -Lieve
vrouwe ke rk (de huidige Sint-Clemenskerk) en ee n economische
infrastructuur in de vorm van ee n mole n. De bepe rkte oppe r
vlakte , hooguit 50 à 6 0 he ctare ontgonnen grond , lijkt e r echte r

op te wijze n dat het d ome in nog maar vrij recent was opgericht,
misschie n op het einde van de gde ee uw.
De ve rde re uitbre iding van het dome in van Wate rmaal le idt tot
de stichting van twe e nieuwe ge huchten, Ouderge m e n
Bosvoorde, beide langs de Woluwe gelege n. De bouw van de
Sint-Annakapel in Oudergem word t algemee n ge datee rd in de
11de_ 12 de eeuw, wat wijst op de aanwe zighe id van ee n ree ds
vrij ruime bewoningskern in die pe riode . Het in cultuur brengen
van d it gedee lte van he t dome in van Wate rmaal situeert zich
dus ve rmoe de lijk in het be gin van de 11de eeuw. De ze periode
valt same n me t de start van de grote ontginningsbe weging in
West-Europa, die van de 11de tot de 13 de eeuw voor e co.nomi
sche e n de mografische expansie zou zorgen. Oude rgem zou
nochtans afhanke lijk blijven van de moede rke rk van Wate rmaal
tot aan het einde van het Ancie n Régime. De twee ge mee ntes
zoude n pas in 186 3 word en ge splitst.
Ondanks de vele ontginninge n bleef Oude rgem ee n bosrijk
ge bie d dat ee n onde rkome n bood aan twe e re ligieuze ge meen
schappen: de dominicane r priorij van He rtoginnedal, in 12 6 2
gesticht door he rtogin Ale idis van Brabant, e n het Rood Klooster
van de augustijne n, opge richt in 1366 op de plek van e en oude
re ki uize naarswoning.
De ee rste vermelding van Bosvoorde gaat terug tot het begin
van de 13 de eeuw, wanneer een ze ke re Leo, zoon van God fried

De private Sint-Annakapel in Oudergem
was eertijds een kleine landelijke
bidplaats. In 1843 werd de niet meer
gebruikte kapel omgebouwd tot hoeve
en in 1910 aangekocht door
Charles-Henri Dietrich die haar
integreerde in zijn domein van
Hertoginnedal. De restauratie in
1916-1917 onder leiding van kanunnik
Lemaire heeft de kapel in zijn
oorspronkelijke romaanse vorm hersteld.

Watermaal in het begin van deze eeuw.
Een handvol huizen rond de
Sint-Clemenskerk vormen
de dorpskern die het dal
van de Watermaalbeek domineert.
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Panorama van Bosvoorde omstreeks
1900. In tegenstelling tot Watermaal
ontwikkelde het dorp Bosvoorde zich
voornamelijk beneden in het Woluwedal.
Vanaf de 19de eeuw werden de hellingen
bebouwd met villa's en buitenhuizen.

Het kasteel Charles-Albert in Bosvoorde,
een echt manifest van neo-Vlaamse
renaissancestijl en een van
de meest prestigevolle buitens die
in het Woluwedal, aan de rand van
het Zoniënwoud, werden neergezet.
Omstreeks 1900 telde het grondgebied
van Watermaal-Bosvoorde niet minder
dan 46 kastelen en buitenverblijven.
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Panorama van het dorp
Sint-Lambrechts-Woluwe vanuit
het Woluwedal omstreeks 1930.

van Bosvoorde , in e en tekst genoe md wordt. De geschiede nis
van het dorp zou altijd nauw ve rwe ve n zijn me t die van he t
omringe nde Zoniënwoud. Vanaf he t e inde van de 13de ee uw
tot he t e inde van het Ancie n Régime was hier trouwens het
Jachtrecht van Brabant ge ve stigd, de instelling die waakte over
de he rtogelijke jachtrechte n e n waaraan Bosvoorde ee n groot
dee l van zijn bloe i te danken had.
In de 13de ee uw de den nieuwe ontginninge n, de aanle g van de
stee nweg van Brusse l naar Te r Hulpe n en de houtbewe rkings
nijve rhe id de be volking van Bosvoorde dermate toe ne me n dat
he t dorp be langrijke r werd dan Wate rmaal. Dat blee f zo in de
1gde ee uw, onder mee r door de ove rbre nging van he t ge mee n
te huis in 185 1 e n de aanle g van de spoorlijn Brusse l-Name n.
H e t was de periode dat de ade l e n de hoge burgerij van Brusse l
(de familie s Bischoffshe im, Ve rhaege n, d'Ursel, enz.), aange 
trokke n door de lande lijkhe id e n de rust, in he t Woluwedal bui
tenve rblijve n lie ten bouwen e n daarmee aan de basis lage n van
de urbanisatie van dit gebie d:

Hoe we l de twe e Woluwe s ne t als
Wate rmaal, Oude rge m en Bosvoorde
in he t Zoniënwoud ware n ontstaan,
was hun e conomie vóór de ve rste de lij
king hoofdzake lijk afge ste md op de
landbouw, me er be paald de graante elt.
Dit ondersche id me t de buurdorpe n is
door historische omstandighed en te
ve rklare n.
De oorsprong van Sint-Lambre chts
Woluwe is nie t precies te date ren. Ee n akte uit 1047 ve rme ldt dat
een zeke re Balde ric (onge twijfe ld graaf Lambre cht Il van Le uve n)
opd racht ge geven hee ft voor de bouw van e en kerk in Brusse l e n
er een kapitte l van kanunnike n hee ft ge sticht dat hij be giftigd hee ft
me t dive rse goe de re n, onde r mee r met ze ve n bunde rs grond in
Woluwe. Dit Woluwe is geïde ntificee rd me t Sint-Lambre chts
Woluwe waar de kerkelijke re chten (o.a. patronaat e n tie nde n)
werden uitgeoefe nd door he t kapitte l van Sint-Goe de le . Hoe wel
deze akte een vervalsing blijkt te zijn van omstree ks 1185 -1190 ,
stemt de inhoud waarschijnlijk ove reen met de fe ite n e n mag wor
den aangenomen dat Sint-Lambre chts-Woluwe re eds in he t mid
de n van de 11 de ee uw be stond. De bevolkingsgroe i de ed in de
12 de ee uw he t ge hucht Roode bee k ontstaan (naar he t kle ine bijri
vie rtje van de Woluwe ) dat ree ds vóór 1173 wordt verme ld.
De historische bronne n be ve stige n he t be staan van Sint-Pieters
Woluwe forme el pas in 1173, wannee r de bisschop van Kamerijk
de ke rk e n de parochie re chten van he t d orp toeke nde aan d e
abdij van Vorst, die ze tot he t e inde van he t Ancie n Régime zou
behouden. Het dorp moet e chte r mee rde re de ce nnia oude r zijn,
we llicht zelfs een ee uw. Dat valt
af te le ide n uit he t fe it dat
he t ge hucht Stokke l, dat
altijd onde r Sint-Pie te rsWol uwe he e ft ge re s
sorte erd, me t name op
ke rke lijk ge bie d, ree ds in
1147 in een docume nt
wordt genoe md.

Het domein Bovenberg in Sint-Pieters
Woluwe in 1775, een grote boerderij
met akkers, weiden en t>ossen die zich in
de 1sde en 19de eeuw aan weerszijden
van de Woluwe over bijna 120 hectare
uitstrekten. Dit eigendom van het
Brusselse Sint-Janshospitaal ontstond
in het midden van de 13 de eeuw door
schenkingen en verkopen van aanzienlijke
Brusselse patriciërsfamilies. Een deel
van de hoevegebouwen bestaat nog
in het huidige domein Blaton.

De molen van Bovenberg in Siht-Pieters
Woluwe, afgebroken in 1897 voor de
bouw van de tramremise van de 'Société
anonyme du chemin de fer à voie etroite
de Bruxelles à lxelles-Boendael',
de concessiehouder van de tramlijn
Brussel-Tervuren, die in 1899
werd opgeslorpt door de 'Société
des Tramways bruxellois' (thans remise·
van de MIVB en Museum van het Brussels
openbaar vervoer).

/

Kaart van het Woluwedal in
Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters
Woluwe omstreeks 1858. Er is goed
te zien hoe de loop van het water
de plaats bepaalt van de bewoning en
de economische activiteiten in
het traditionele agrarische milieu.
(landbouwbedrijven, molens,
brouwerijen, enz.).
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DE OORSPRONG VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
WERELDLIJKE HEREN EN
GRONDEIGENAARS
Naar alle waarschijnlijkheid waren de graven
van Leuven (die vanaf 1 1 06 de titel van her
tog van Brabant aannamen) de eerste eige
naars van een groot deel, zo niet de totaliteit
van het grondgebied van Sint-Lambrechts
Woluwe, waarover ze de juridische, econo
mische en geestelijke macht uitoefenden.
Rond de dorpskern en langs de linkeroever
van de Woluwe ontwikkelde zich een doma
niale reserve (het voorbehouden gebied van
de graaf) met akkergrond, weiland, bossen,
heide, vijvers, enz. De lokale bevolking bewerkte de op het bos
gewonnen akkers en stond onder het gezag van een villicus,
een grafelijke ambtenaar die ook belast was met de uitoefening
van de lagere rechtspraak. Waarschijnlijk in de 1 1 de eeuw,
toen de bevolking groot genoeg was, werd het dorp een afzon
der! ijke parochie. Zeker vanaf de 1 2de eeuw stopten de graven
met de rechtstreekse exploitatie van hun grondbezit in Sint
Lambrechts-Woluwe.
Ook de burggraven van Brussel, grafelijke vertegenwoordigers
en gezagsdragers in Brussel en omstreken, waren grote grondei
genaars. De uitgestrektheid en samenstelling van hun domein in
Sint-Lambrechts-Woluwe valt af te leiden uit de schenkingen
van goederen in de 1 2de en 1 3de eeuw aan nieuwe klooster
stichtingen in de streek van Brussel, in het bijzonder aan de
abdij van Vorst. Die kreeg vanaf het midden van de 1 2de eeuw
een stuk Z oniënwoud tussen de Maalbeekvallei en het
Woluwedal. Dit was het bos van Linthout dat tot Schaarbeek en
Sint-Lambrechts-Woluwe reikte. Nog andere gronden (meerde
re tientallen bunders) en weiden, alle in het westelijk deel van

Sint-Lambrechts-Woluwe gelegen, werden door de burggraven
en hun vazallen aan de abdij van Vorst geschonken of verkocht.
Andere lokale grondeigenaars waren de heren van Woluwe
zelf, die hun meeste bezittingen in het oosten van de gemeente
hadden, op de rechteroever van de Woluwe. De eerste bekende
vertegenwoordiger, Gerard van Woluwe, wordt vermeld in
1 1 29. Zijn laatste afstammelingen zouden in de 1 3de en 1 4de

eeUw aanzienlijke functies bekleden in de hertogelijke adminis
tratie. Een familie Woluwe, die waarschijnlijk afstamde van de
lande! ijke tak van het geslacht, behoorde in de 1 4de en 1 5de
eeuw tot het Brusselse patriciaat.
In de 1 2de en 1 3de eeuw schonken de
heren van Woluwe zoveel gronden aan
de abdij van Park, gesticht in Heverlee
nabij Leuven in 1 1 28-1 1 29, dat het
familiale grondbezit er ernstig door
werd aangetast.

Pentekening op perkament van het Hof
van Brussel en de Sint-Lambertuskerk
in 1553. De tekening toont het zuiver
economische karakter van het hof in
die periode. Op de achtergrond een
groep boerderijgebouwen die vandaag
verdwenen zijn (hoofdgebouw,
schuur en stal).

Dezelfde site in 1831
geschetst door Paul Vitzthumb.
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DE ABDIJDOMEINEN

De gebouwen van het Hof ten Berg
in 1 71 3 gevestigd tussen de oude
Roodebeekweg in Sint-Stevens-Woluwe
en de Woluwe. Lager gelegen stond
de molen 'ten Berg' die rechtstreeks
afhing van de hoeve.
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De landbouwdomeinen van de kerkelijke instel l in gen zijn voor
een groot deel tot stand gekomen door schenkingen van adellij
ke geslachten. De b enedi ctijner abdij van Vorst, gesticht in 1 0 96
en tot 12 3 8 onder voogdij van de abdij van Affligem, was reeds
voor 1117 eigenaar van het latere Hof ten Berg. I n 12 45 werden
de eigendomsrechten van de ab dijgoederen bekrachtigd door
een pauseli jke b ul van lnnocentius IV. Z e b estonden toen
hoofdzakel ijk uit twee verschillende delen: in het westen het
b os van Linthout, dat als hout- en wildreser ve diende en
waar men varkens op eikels liet grazen; in het
noordoosten het grote landbouwdomein van
het Hof ten Ber g, b estaande uit
akkers en weiden die zich van
de Wol uwe tot aan de huidige
Leuven sesteen weg uitstrekten.
De premon stratenzer ab dij
van Park kreeg het grootste deel
van zijn goeder en in Sin t
Lamb rechts-Woluwe van de
heren van Woluwe en Wezem
b eek (die met het geslacht
Woluwe verwan t waren) tijdens
de 1 2 de en 13 de eeuw. Deze
gronden, die veel homogener waren
samengesteld dan die van Vorst, lagen hoofdzakelijk ten zuiden en ten westen van Stokkel.
Dez e verdeling van het gron dgeb ied van Sin t-Lambr echts
Woluwe en de weerslag ervan op het plaatselijke landschap
on dergingen geen wez enlijke veranderingen meer tot het b egin
van de 2oste eeuw. Negen eeuwen lang b leef het Woluwedal
een oord waar uitsluitend landelijke en ambachtelijke activitei
ten (veeteel t, visvan gst, maalderijen, brouwerijen, enz.) werden
b eoefend. De gedeel telijke overwelving van de Woluwe - in
twee fases: 19 3 2 -19 3 3 en 19 48 - b eteken de het ei nde van een
tijdperk. Het Woluwedal werd van toen af in snel tempo volge
bouwd. De opening van de Wol uwelaan in 1964 zou dit proces
alleen maar versnel len.

TOPOG RAFIE VAN DE GETUIGEN
UIT HET VERLEDEN
LINKEROEVER
DE DORPSKERN
Het huidige Heilig-Hartplein en de onmiddellijke omgeving vor
men de oudste kern van Sint-Lamb rechts-Wol uwe. De ligging
van het plein is typisch voor nederzettingslokaties in Midden
België, namel ijk op een plaats di e zorgvuldig gekozen werd op
de overgang tussen vochtige valleigron den (de aanwez igheid
van water was in een landb ouwgemeenschap essen tieel) en
hoger gelegen leemgronden (waar graanteelt mogelijk was).
Op deze plek treffen we de twee componenten aan van het loka
l e gezag. Aan de ene kant de werel dlijke macht, gematerialiseerd
door het Hof van Brussel, een hoeve die tevens zetel was van een
administratieve structuur (in de 19 de eeuw zou het gemeentehuis
deze rol overnemen) , aan de andere kant de geestelijke macht,
b elichaamd door de kerk, de
pastorie en de vandaag ver 
dwen en tienden schuur.

Het dorpscentrum omstreeks 1 900,
gedomineerd door de twee
machtscentra uit de Middeleeuwen
de Sint-Lambertuskerk en het Hof
van Brussel.
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De geestelijke macht : de Sint-Lambertuskerk

De Sint-Lambertuskerk in 1 707 voor
de ingrijpende verbouwingen tijdens
de ambtsperiode van pastoor
Filip Van der Zypen (1717-1 750).
Het primitieve grondplan van de kerk
is hier nog duidelijk herkenbaar.
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Wanneer de kanunniken van de S i nt-M ichiel-en-Goedelekerk
in B russel de parochierech ten van S int-L amb rechts-Woluwe
precies hebben gekregen, is ni et b ekend maar waarsch ijnl i jk
was h et vóór de jaren 1180. Een inventaris van 13 2 8 die de
goederen opsomt verb onden aan de verschi llende preb endes
van de twaal f grote kanunniken geeft ons een idee van de b ezit
tingen die het kapittel in Si nt-Lambrechts-Woluwe had. Naast
de opbrengsten van het patronaat, de grote en kl eine tienden en
de offerandes (waarvan een deel aan de pastoor werd gegeven)
b ezaten de geestelijken in totaal b ijna 1 6 bunders land.
De oudste del en van de kerk - het mi ddengedeelte van het oude
sch ip en de toren - dateren uit de 12 de eeuw. Hoewel het oor
spronkelij ke grondplan in de l oop der eeuwen grondig gewij
zi gd werd, was de eerste kerk van het basi l iektype met de toren
vooraan, gevolgd door een enkel voudi g sch ip van drie of vier
traveeën en een koor met rechte afsluiting.
De kerk werd voor 17 12 herh aaldelijk verb ouwd en uitgebreid.
Schip en koor werden vergroot, zij b euken en een kapel gewij d
aan Onze-Lieve-Vrouw werden aangebouwd, en in de zuidelij
ke basis van de toren werd een i ngang gemaakt. Tussen 1717 en
175 0 werden het schip en de zijb euken verlengd en onder één
dak geb rach t. In de 19 de eeuw werd h et koor h erbouwd en ver
sierd met een neogotisch i nterieur. In . 19 3 8 ten sl otte werd een
nieuwe en veel grotere kerk i n neoromaanse sti jl, ontworpen
door arch itect Gui llaume-Ch rétien Veraart (1872-195 1 ), aan de
oude kerk aangeb ouwd. De oudste gedeeltes en h et oude
kerkhof werden wettelijk b eschermd b ij koninklijk
b esluit van 27 apri l 1942.

De toren van de Sint-Lambertuskerk omstreeks 1900.
Het kerkhof rond de kerk werd pas in 1898
buiten gebruik gesteld. Links het kostershuis dat
vanaf 1824 dienst deed als gemeenteschool.

In 1938-1939 werd de kerk vergroot
om het toenemende aantal gelovigen
te kunnen opvangen. De wanverhouding
van het nieuwe schip ten opzichte
van de oorspronkelijke klokketoren
wordt gelukkig verzacht door
de eenheid van stijl.

De wereldlijke macht : het Hof van Brussel
Het Hof van B russel ontleent zij n naam aan een juristenfamili e
die er i n de 16 de en het b egin van de 17 de eeuw ei genaar van
was. Deze naam zou echter niet ouder zijn dan het b egin van
deze eeuw, want hij wordt i n geen enkel e oude tekst vermeld.
Gelegen te midden van een prachtig privé-domein naast de kerk
lijkt dit kl eine kasteel zo weggelopen uit een sprookje. M en kan
zich moeil ij k voorstellen dat het oorspronkel ij k een hoeve was.

Het Hof van Brussel gezien vanuit de
Donkerstraat omstreeks 1 890.

15

De middeleeuws uitziende,
met torentjes versierde vleugel
die het gebouw een onmiskenbare
charme geeft, is pas op het einde
van de 1 9de eeuw aangebouwd.
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De oorsprong van het gebouw is onbeken d, maar zijn ligging in
het cen trum van het dorp doet vermoeden dat we hier te doen
hebben met de hoeve van de doman iale reserve, die voor reke
ni ng van de hertog en van Leuven werd uitg ebaat. De oudste
bron vermelding dateert van 140 2 , toen de toenmalige eigen aar,
de familie van der Meeren, de hoeve te koop stelde. De van der
Meeren s stamden af van een familie van 'ministerialen' (ambte
n aren in di en st van de hertogen van Braban t) di e op het einde
van de 12 de eeuw in Sterrebeek woon achtig waren. Omstreeks
het midden van de 14de eeuw zou een van der Meeren gehuwd
zijn met een afstammelinge van de familie van Wol uwe die als
bruidsschat de g elijkn amig e heerlijkheid
op de rechteroever van de Woluwe mee
bracht. De van der Meerens bezaten ook
domaniale g oederen op de lin keroever,
die mog eli jk afkomstig waren van de
verkoop van stukken grond uit de oude
doman iale reserve (waartoe het Hof
van Brussel behoorde) door de hertog
van Braban t tijden s de 14de eeuw.
Vanaf de jaren 15 00 tot het einde van
het An ci en Régime zijn de opeen
volg en de eig enaars - van der
Noot, de Lon g ueville, de
Brouxelles, de Middelton, de
Brun eau, de Cock - gemak
kei ijk te volgen. Het waren
allemaal min of meer aan
zien lijke edel lieden uit on ze
streken , juristen , hertog elij
ke ambten aren of leden van
de poli ti eke in stellingen van
de Zuidelijke Nederlan den.
Ti jdens deze periode zou
het domein van landbouw
bedrijf evolueren n aar resi
den tieel verblijf, wat het
van daag n og altijd is.

Het Hof van Brussel en het omri ngen de park werden beschermd
in 19 9 4. I n de onmi ddellijke omg evin g bevin den zi ch sin ds
1 9 84 n og twee an dere beschermde plaatsen : het Heilig
Hartplei n en de villa ' des Ti lleuls' met bijhoren d park. Deze
villa in de Vootstraat i s een mooi buiten verblijf in n eoclassi cis
tische stijl uit 1837.

EEN ABDIJHOEVE : HET HOF TEN BERG
In een charter van 1117 bevestig t bisschop Burchard van
K amerijk aan de ben edictijn er abdij van V orst de overdracht
van een aan tal g oederen , waaron der een allodium,
Wernesberge g en aamd, gelegen te Woluwe. Dit goed zou het
zelfde zijn als het latere Hof ten Berg. Deze overdracht moet in
de jaren 1105- 1110 hebben pl aatsgevon den . De ligging van het
domei n van het Hof ten Berg aan de ran d van het oude
parochieg ebied van Sin t-Lambrechts-Woluwe (dat op deze
plaats samen valt met het g emeen telijk gron dg ebied) wijst op
een on tstaansdatum die jon g er is dan de dorpskern ron d de
Sin t-Lambertuskerk. Schenki ngen van en aan kopen bi j le den
van de Braban tse aristocratie in 112 5 , 12 0 3 en 12 3 8 deden het
domein verder aangroeien , niet alleen met aangren zende stuk
ken gron d maar ook met terreinen in het g ehucht Roodebeek.
Een document uit 12 3 8, dat spreekt over de ' curtis' van
de abdij van Vorst in Woluwe, zou de eerste expli ciete
vermeldin g zijn dat het domein door de abdij werd
geëxploiteerd. In 1 3 2 8 moest het een zeer grote pacht
betalen (3 7 mud rogge, 10 mud g erst, 2 7 mud haver)
waaruit blijkt dat de lan dbouwproduktie vooral op
de graanteelt was afgestemd. Toch krijgen we pas
i n 15 4 3 een idee van de g rootte van het
domein: de bewerkte akkers hadden toen een
oppervlakte van 105 bun der� . De produktie
was ook meer g ediversifieerd g eworden
met de teelt van vlas en koolzaad
(voor het persen van olie), de kweek
van schapen , e. d.
Dit bloeien de domein kreeg het hard
te verduren tijden s de godsdi en stoor-

Het Sas, een buitenhuis dat teruggaat

tot het begin van de 1 7de eeuw.

Eigendom van Evrard de Champaigne,
burgemeester van Brussel, in 1 648-1649.
Dit gedeeltelijk door een gracht omringde
gebouw aan de oevers van de Woluwe
werd in 1952 gesloopt in het vooruitzicht
van de aanleg van de Woluwelaan.

Het Hof ten Berg in 1 786. Bovenaan
het hoofdgebouw uit 1 750;
links koeie- of paardestallen gebouwd op
de plaats van het vroegere hoofdgebouw;
rechts de oude schuur, afgebroken tussen
1820 en 1 836.
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RECHTEROEVER

DE HEERLIJKHEID WOLUWE
Het Slot, heerlijk verblijf

Het Hof ten Berg in de winter omstreeks
1 965. Op de voorgrond braakliggende
velden en rietmoeras (rietgras).
In minder dan dertig jaar is dit landschap
een beeld geworden uit het verleden.

11

11

logen (vanaf d e jare n 15 70) en de oorloge n van Lod ewijk X IV
(tweed e helft van d e 17d e ee uw). In e en van de omhe iningsmuren
tegenover he t hoofd geb ouw is een ste en me t wape nschild inge
metse ld die de (bijna onlee sb are) d atum 165 7 d raagt, he t jaar
waarin de hoe ve wed eropgebouwd we rd. In 16 75 e n 1696 moest
de hoe ve zware schattingen betalen aan d oortre kke nd e lege rs. Een
document uit die tijd zegt d at de hoeve geruineert11 is, wat doet
vermoeden d at d e ge b ouwen zware schad e hebbe n geled en.
D e he ropleving van landb ouw en economie in onze gewesten
tijdens d e 15de eeuw liet zich ook hie r duide lijk gevoelen. In
175 0 werd de hoeve he rbouwd volge ns een volle dig nieuw
grond plan. Sind sd ien is het uitzicht praktisch niet meer ve ran
de rd , met uitzonde ring van d e grote schuur die tusse n 182 0 en
1836 afge broken werd en ve rvangen door e en kleinere.
In 179 7 we rd het Hof ten B erg door de F ranse be zetter geconfis
quee rd en als nationaal goed ve rkocht aan de pachter van he t
hof, F rans De C lerck. In d e loop van d e 19de ee uw raakten de
gronde n en de gebouwen door opee nvolgende verde lingen
ond er erfgename n gele id elijk ve rsnipperd. Hierd oor b ehield
vanaf omstreeks 19 00 e n tot op vand aag alle en nog het hoofd 
geb ouw zijn oorspronke lijke land b ouwfunctie. D e stalle n
(noorde lijke vleuge l) werde n omge b ouwd tot woninge n terwijl
de schuur b uite n ge bruik we rd geste ld.
11
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Over de oorsprong van he t Slot, d at volgens de ove rleve ring de
oud e verblijfplaats was van d e he ren van Woluwe , weten we
b itte r weinig. Zeker is dat vanaf 12 82 de lande lijke tak van de
familie van Woluwe d e b ijnaam " de C astro" d roe g (in he t mid 
de lnederland s: van der B orght). D it wijst op he t be zit van ee n
ve rste rkte resid entie en zou d e eerste ind irecte aanwijzing kun
nen zijn voor het b estaan van het Slot. Vol ge ns Alphonse
Waute rs in zijn Histoire des environs de Bruxelles (1 855) was
de woning waar Jan IV van Woluwe in 12 9 1 ve rblijf hie ld,
ge le ge n apud Tiliam" , dus " nab ij de linde". D eze ve rme lding
kan ve rband houden met d e plaatsnaam Lindekemale 11 1 waar
aan ook de nab ijgelegen molen zijn naam ontleend heeft. Nie ts
b ele t d us het kasteel van d e heren van Woluwe te veree nze lvi
ge n me t he t Slot, d es te meer daar we in de onmidde llijke
omgeving de e le mente n aantre ffen die kenmerkend zijn voor
e en midde lee uwse hee r/ ijkhe id : een watermole n (de mole n
van Linde ke male d ie in de 1 2 de eeuw overging naar de
Parkab dij b ij He ve rlee ) , een heerlijke kapel (d e
kapel van Le nne ke Mare) en een hoeve (het
Hof ten Groe nenb erg, verd wenen oms
treeks 1850).
In ee n d ocument van
he t Slot omschreven als " het
aud t castee l" , hetgeen d eze
hypothese ond ersteunt.

Het Slot omstreeks 1910, bewoond
door tuinbouwers. De stal op de
achtergrond werd pas opgericht in 1898.
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Mare, zou de voorkeur h ebben gekrege n als enig h ee rlijk ver
blijf, voornamelijk omd at h et er gezonde r was. We weten d at
h e t Slot minstens sede rt het mi d d en van de 1 9d e ee uw ee n
hoeve bezat. H et is ook in d ie tijd d at twee aanpalend e gebou
wen (waarschijnlijk met een bed rijfsbestemming) in h et noord 
oosten, naast de Vellemole nweg, werde n afgebroken.
H et Slot we rd als tuinbouwbed rijf uitgebaat tot in 1 967, toen
het wer d aangekocht d oor d e ge m ee nt e Sint-Lambr e ch ts
Woluwe. H et gebouw werd als monume nt beschermd in 1 975
en ge restaureerd tussen 1 986 en 1 988.

Het Slot omringd door weiden.
De rijen populieren, hier aan de oevers
van de Woluwe, vormden vroeger een
typisch kenmerk van het valleilandschap.

De huidige herberg "In de Kwak",
een bekende pleisterplaats voor
wandelaars, heeft alleen nog de naam
gemeen met het pittoreske café dat
in 1938 afgebroken werd voor de aanleg
van de Emile Vanderveldelaan.
Het bijgebouw achteraan werd in de
vorige eeuw opgericht op de funderingen
van een papiermolen, bekend sinds de
jaren 1560 en gesloten omstreeks 1 785.
In 1 789 werd de Kwak eigendom van
Jean-André Orban, de eerste burgemeester
van Sint-Lambrechts-Woluwe
(1 800-1808), die tegelijk herbergier,
leerlooier en landbouwer was.
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Afbee ld inge n van dit oorspronkelijke kast eel zijn h elaas niet
overgeleverd .
Arch elogisch e opgravinge n h ebben in 1 984 de funderingen aan
h et licht gebracht van meerde re gebouwen d ie hie r vóór het
huid ige gebouw gestaan h ebben. Aan de hand d aarvan kunnen
we d rie chronologisch e fases onde rsch eiden. De oud ste gaat
wel I icht te rug tot de tweede h elft van de 1 4de eeuw en betreft
de fun d eringsreste n van een gebouwtje dat op de plaats moet
h ebben gestaan van h et huidige bijgebouw met de keukens van
h et restaurant. Een tweede fase valt (ten laatste) in h et begin van
de 1 5d e eeuw e n betreft een vierkant gebouw waarvan de zui
delijke muur als funde ring voor h et hui d ige Slot h eeft gedie nd .
Talrijke sporen van hout en pleiste rspecie van leem e n ge hakt
stro d oen ve rmoeden d at de bovenbouw uit min de r duurzame
materialen bestond. De d erde fase gaat te rug tot de 1 6de eeuw
e n valt samen met de funderingen van het hui d ige gebouw. De
opgravingen h ebben zee r veel arch eologisch materiaal opgele
verd in een tijd sbestek tussen de 1 4de en 1 3 de eeuw.
De periode e n de omstand igh eden waarin h et gebouw is omge
vormd tot land bouwbed rijf, zijn moeilijk te achterhalen maar
wellicht gebeurde d it reed s· in de tijd toe n de familie Kieffelt,
h ee r van Stokkel, d oor aankopen haar bezittingen vere nigde
met d i e van de familie Armstorff, h e ren van Sint-Lambrechts
Woluwe in de 1 6de en 17de eeuw e n eigenaars van h et Slot.
H et kasteel Kieffelt, dat tot 1 935 stond op d e plaats waar nu de
gelijknamige straat loopt, niet ve r van de kapel van L enne ke

De heerlijke kapel van Lenneke Mare

De kap el van Onze-Li e v e -Vrouw van Z e ven Smarte n, b e ter
gekend onde r de volkse be naming kapel van Lenneke Mare,
beh eerst d oor zijn ligging h et Woluwed al sind s meer dan zes
eeuwen.
De kapel vormt h et d ecor van ee n vrome laat-mid d elee uwse
legende die ve rtelt d at ee n jonge kluizenares, Maria ge naamd,
mooi e n arm, h et hof werd gemaakt d oor ee n rijke maar ve rd or
ven jongeman d ie haar onde r een valse beschuld iging te r d ood

De kapel van Lenneke Mare in 1831,
getekend door Paul Vitzthumb.
Op de achtergrond zien we een vleugel
van het Hof te Groenenberg,
een omstreeks 1 850 verdwenen hoeve.
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Kapel en kluis omstreeks 1920.

Rechter pagina :

Het kasteel Kieffelt in 1892, op de plaats
van de huidige Kasteel Kieffeltstraat,
niet ver van de kapel van Lenneke Mare.
Het werd in 1935 afgebroken als gevolg
van grondspeculatie. Aangebouwd aan
een oudere boerderij, het Hof Allome,
was het kasteel vanaf de 16de eeuw het
bestuurlijke centrum van de heerlijkheid
Stokkel. De bouw rond 1630 van de
twee paviljoenen die het hoofdgebouw
omsluiten en van het lange blinde
gebouw met monumentale ingang
weerspiegelen de sociale opgang
van Georges III Kieffelt die in 1626
de hoge rechtspraak verwierf voor
22

Kraainem, Sint-Stevens-Woluwe en
Sint-Pieters-Woluwe.

liet veroord elen omdat zij niet op
zijn amoureuze voorstellen wou
ingaan. Het eerste bekende relaas
van d ez e geschie d enis wer d
geschreven door d e in 1487 over
led en ond erprior van het Rood
K l oost e r, J an Gillemans, d i e
b e ken d is om zijn hagiografi
sche werken, met name over de
heilig en van Brabant. Of d eze
legende volled ig verzonnen is of
berust op w e rk e l ijk g e beur d e
feiten (over d e authenticiteit van d e figuur van Maria is al meer
d an één polemiek gevoerd ) laten we hier in h et midde n, feit is
d at d e l e gen d e z e er go ed past in e e n welbepaal d spirituee l
kad er, namelijk d e bloei van de Mariaverering in West-Europa
op het eind e van d e Mid d eleeuwen. Deze cultus werd onde r
ste und d oor een nieuwe mystieke stroming, de 'mode rne d evo
tie', d ie gepropageerd we rd d oor d e reguliere kanunniken van
Sint-Augustinus waartoe ook Gillemans be hoorde.
Het precieze bouwjaar van d e kapel is onbekend , maar op sti
listisch e grond en kan men een d atum in d e ee rste helft van de
14d e eeuw vooropstellen. In 1 363 word t de kapel vernoemd in
een document van paus Urbanus V waarin deze aflaten verleen
de aan de bezoekers van d e bid plaats. Zeventien jaar late r, in
1 380, stichtten J an en Will e m van Mel d ert, kleinzoon van
Lionnet van der Borght, hee r van Woluwe, er een beneficie.
Drukbezochte plaatsen, vooral als ze van religieuze aard zijn,
hebben altijd al naijver opgewekt d oor de inkomsten d ie e raan
ve rbond en zijn en het psychologische overwicht voor wie d e
plaats binnen zijn invloed ssfeer heeft. Het is d us niet te verwon
d eren d at e r vaak strijd gevoerd is om d e controle over d e kapel
tussen d e heer van Wolu�e en de pastoor, d ie als verte gen
woord iger optrad van het kapittel van Sint-Goedele d at de loka
l e kerk e lijk e recht e n uito e fen d e . Het laatst e van d e ze
conflicten, waarin d e karmelieten van Brussel gemengd waren,
verhitte de gemoed eren ged urend e de hele ee rste helft van de
1 5 d e eeuw.

In d e jaren 1 920 stond de mar
ki es d e la Boëssière-Thi e nne s,
erfgenaam van d e laatste heren
van Woluwe, d e kapel af aan de
congregatie van d e pat e rs
assumptionisten. Ze werd geres
taureerd in 1 969-1 971 en heeft
een mooi interieur bewaard - o.a.
kooromh eining, preekstoel, d rie
luik met d e voorstelling van het
lev e n van Lenneke Mare met
mi d d e npan e el uit 1609 - d at
voor h et grootste d eel uit d e 1 7de eeuw d ateert en be kostig d
werd d oor Georges 1 1 1 Kieffelt, heer van Stokkel en eigenaar van
het terrein. Zijn fraaie grafsteen bevind t zich in het portaal van de
kapel. Toch kan men betreuren d at als gevolg van nieuwe liturgi
sche opvattingen alleen de werken van artistiek belang bewaard
gebleven zijn, waard oor d e kapel een soort museum van religieu
ze kunst geworden is. Alle getuigenissen van volkse vroomh eid,
bijvoorbeeld de ex-voto's, d ie integraal d eel uitmaken van h et
socio-religieuze erfgoed, zijn tijd ens de restauratie verwijde rd.
Het kleine openbare park aan de Emile Vand erve ldelaan werd
ontworp e n d oor land schapsarchitect René Péchère (1975).
Kapel en parkje werden beschermd in 1 959.

Op dit open landschap gefotografeerd
omstreeks 1920 domineert de kapel
nog de vallei. Maar aan de randen
rukken reeds de villa's op.
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De watermolen van Lindekemale

24

De molen va n Lindekema le dan kt zij n naam aan een oude
plaats naam in de omgeving, het Lindekema leveld. Hij wordt
voor het eerst vermeld in 112 9 en is daa rmee een van de ouds te
molens in het Brus s els gewes t na Wa terma a l (9 14) en Jette
(11 12).
In de 12 de eeuw was de Lin dekema lemolen gemeens chappelijk
bezit va n de heerli jke fa milies va n Wezembeek, Duffel en
Woluwe. La ter s tonden ze hun eigendoms rechten a f aan de
abdij van Pa rk, opgericht in 112 8-112 9. De ouderdom en lig
ging van de mol en la ten toe hem te bes chouwen als ba nmolen
voor de twee Woluwes (a lvorens de Bovenbergmolen gebouwd
werd in Sint- Pieters -Woluwe) en m is s chien z elfs voor
Wezembeek.
De molen heeft s i n ds zi jn opri chti ng
a ltij d graa n gema len maa r pr oduceerde in de 19 de eeuw ook papier.
De opkoms t va n de in dus triële
maa lderij en in deze peri ode bete
ken de voor de mees te molen s de
onder ga ng. De Lindekema lemolen
da nkt zij n voor tbes ta a n a a n een
gelukkige sa menloop va n oms tan 
di gheden waa rdoor hij een nieuwe
bestemming kreeg. Door de aa nleg van de Tervuren laan in 1897
en de ontwikkeli ng va n het openbaar vervoer was de la ndelij ke
omgeving van de molen on ts loten voor het da gj es toerisme van
de Bruss els e s ta ds bevolkin g. De oms chakeli n g volgde geleide
lij k. Va naf de ja ren 19 0 0 wer d de beneden ver dieping va n de
molen in gericht a ls ver bruikzaal. De meelproduktie werd s top
gezet en verva ngen door a ndere produkten di e een betere afzet
vonden op de Bruss els e markt: eerst snui fta ba k, na dien chi corei
waarvoor de gronds toffen geleverd werden door de tuinbouwbe
drijven die toen i n Si nt-Lambrechts-Woluwe overa l uit de gron d
s choten. Na de aa nkoop door het gemeentebes tuur i n 1955
werd de molen in 19 70 omgebouwd tot restauran t.
Het ouds te gedeelte van de hui di ge molen is het a fgepla tte
gebouw waartegen het watertoevoerkanaal en het schoepenrad

D e molen van Lindekemale
en de brouwerij Het Lindeke",
11

uitgebaat door Jean-François Debecker,
burgemeester van 1891 tot 1 903.
De brouwerij was in werking tot 1934.
De geplaveide weg en de velden zijn

verdwenen voor de Woluwelaan.

linker pagina

De molen van Lindekemale in 1892

vóór zijn verbouwing tot herberg.
Het waterrad was toen veel smaller.
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D e molen omstreeks 1930.
Rechts de herbouwde zuidelijke vleugel
na de brand van 1928. Een turbine is
in de plaats gekomen van
het schoepenrad dat stilaan aftakelt.
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ste une n. D it ge d e elte z o u
kunnen teruggaan to t de 1 6 de
o f z e lfs he t e inde van de 1 5 d e
ee uw. Opge trokke n in b reuk
ste ne n uit kalkz and steen - die
in d e o nd ergro nd van de
stree k o vervloed ig voo rkomt moe t d it ge bouw vro eger een
stro d ak he b b en ge had. Hier
we rd he t graan to t m ee l
ge mal en. D e o nd erbouw van
he t ho o f d ge b o uw d ate e rt
de
waarschijnlijk uit d e 1 7 e euw, d e bakste ne n ve rd ie ping i s van
late re d atum. De verbouwing van he t hoo fdge bouw to t café en
me lksalo n op he t eind e van de 1 9 d e eeuw ging ge paard me t
ee n aantal ' schilderachtige ' to evo eginge n (tand rad wie l, luiken,
rustie k ui thangbord ) bedoe ld om de sob ere gevel te verl e ve nd i
gen en de o ud erdom van he t gebouw in d e ve rf te zetten. He t
re sultaat oogt hel aas no gal kitsche rig en pse udo -o ud. Na e en
brand in 1 92 8 we rd d e z uid elijke gevel verlengd met ind ustriël e
b ijgebouwen.
De Linde ke malemo le n is ee n wate rmole n van he t bovensl agrad
type. He t rad word t aanged re ven door de ge combinee rde kracht
van he t l angs bove n instrome nde wate r e n he t effect van de
z waarte kracht waardoor he t rad ee n gro te re prod uktivite it heeft
d an e en o nde rslagrad. In de 1 9 d e ee uw we rkte de mo le n me t
twee schoe prade re n, d i e re spe ctie velijk graanmaalste ne n e n e en
papie rmachine aand re ve n. Omstreeks 1 89 3 b leef e r no g maar
één rad o ver d at na de i nstall atie van ee n turb ine in de jare n 1 92 0
gede grad eerd werd to t loute r de coratie -ele ment. De hefboom om
de kle p van de mol envlie t te openen werd voo rtaan van b inne n
uit bed ie nd door midde l van ee n ke tting. Van d e mol enste ne n en
het oude b inne nwerk bl ijft vand aag nie ts mee r o ver.
D e mo len e n omge ving we rde n be sche rmd in 1 9 89. Het schoe 
pe nrad werd in 1 9 94 z ee r moo i ge re stauree rd. De Linde ke male 
mo len is samen met de Cro ckaertmo len van Ukkel d e e ni ge
o ve rblijve nde wate rmole n in het Brussels gewest, d at er in het
mid de n van de vorige ee uw ten minste 87 teld e.

de
EEN ADEL LIJKE WONING UIT DE 1 s EEUW :
HET MALOUKASTEEL

buite nve rbl ijf
H et kaste el Malo u is e en moo i voorbe el d van ee n
ijke ho ek van he t
uit de 1 8de ee uw. Ee n stee n in de noo rdooste l
z i jn naam
gebouw draagt he t jaartal 1 776. He t kastee l d ankt
te r en fi nan
aan z ijn be roe md ste b ewo ne r, Jule s Malou, minis
886.
1
in
d
doo
cier, d ie e r woo nde van 1 85 3 to t aan z ijn
e in het d uis
Over d e be ginti jd van d it mooi e dome in tasten w
unt be vindt
ter. Merkwaardig is wel d at he t z ich o p het kruisp
k, e en kl eine
van he t Wol uwedal e n het d al van de S truykb ee
e kt en d rassig
b ijrivie r kome nd e van S tokke l. He t is ee n ui tge str
o nge schikt
n
gebi ed , gevo ed door talri jke b ro nne n d ie de gro d
is geb le
maken voo r de landb ouw, e n dat gro te nde el s ge spaard
ee n ver
in
in
e
om
d
t
i
d
ven van be bouwing. Onge twijfe ld werd
waar he t in
verle de n afge spl itst van de hee rlijkhe id Wol uwe ,
d door de
he t z uid en aan gre nsde. D e gre nsl ijn we rd ge vo rm
van de
tracé
S truykbee k, die mi n of mee r o veree nste mt me t he t
(vóór 1 5 6 4),
huid ige S tad io nlaan. D e e erste ge ke nd e e ige naar
e t d e familie
m
rwant
Albe rt Preud homme , was waarschijnli jk ve
e
d
Armstorff, here n van Wo luwe in de 1 7 e euw.

De vroegere gevel van het Maloukasteel
ademt de symmetrie en soberheid
van het neoclassicisme uit.

Het Maloukasteel en het omringende
park getekend door Paul Vitzthumb in
1831. Een zeer romantische omgeving.
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Verkoopaffiche voor het Maloukasleel
in 1851. De weiden langs de Struykbeek,
oude drooggelegde vijvers, op de plaats
van het huidige Fallonstadion,

waren in de verkoop inbegrepen.
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In 1 654 wer d het dom e in gekocht d oor d e jezuï e ten van
Brussel, die het behielden tot 1773, het jaar dat ze d oor Jozef Il
uit de Zui d elijke Ne d erland en werd en verbannen. In 1 774
bestond het d omein uit een kleine woning van één verd ieping
omringd door water - het kleine eiland je in het midd en van d e
huid ige vijver - en e en groot park met vijf vijvers. De totale
oppervlakte bedroeg niet minder dan negen hectare.
Het domein van de jezuïeten werd openbaar verkocht en kwam
zo in het bezit van een Brussels bankier en hand elaar, Lambert
d e Lamberts, d ie in 1 769 in d e adelstand verheven was. Hij liet
het kleine kasteel afbreken en op een gezondere plek el d ers in
het d omein d e mooie woning in Lod ewijk XVI-stijl bouwen d ie
er vand aag nog staat en d ie beter paste bij het nieuwe sociale
statuut van zijn eigenaar.
Van de opvolgers van d e Lamberts moeten we zeker Pi erre
Louis Van Gobbelschroy vermeld en, minister (1 825-1 830) tij
d ens d e Holland se periode, di e het d ome in tuss e n 1 836 en
1850 volledig Iiet herinrichten. De drie vijvers in d e vallei van
d e Struykbeek werd en ged empt en volgens d e mode van die tijd
werd een Engels landschapspark aangelegd met bochtige pad en
en d reven, ter vervanging van het klassieke park met zijn strak
ke, rechtlijnige grondplan.
In 1 853 werd het domein aangekocht door Jules Malou. Zijn erf
genamen, d e familie d' Huart, v erkochten het in 1 951 in zijn
geheel aan d e gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Sind s zijn
restauratie in 1 971 wordt het kasteel gebruikt voor culturele acti
viteiten, net als d e oude stal len - d e Med iatine - sinds 1 978. Het
omringend e park heeft een recreatieve functie gekregen (henge l
sport, speelwei d e). Vermel d en we ook d at de val l ei van de
Struykbeek een moerassig gebied vormt met een bijzonder inte
ressante plantengroei en d at er in het park enkele zeer mooie en
merkwaardige bomen staan, waaronder een prachtige rode beuk
niet ver van het kasteel. Het park is sinds 1 993 beschermd.
Behalve het Maloupark bezit Sint-Lambrechts-Woluwe nog een
ander park d at op biologisch gebied zeker even rijk is. Het gaat
om het Bronnenpark, d at één ge heel vormt met het Solvay
d omein op het grond gebied van Sint-Pieters-Woluwe en d at in
1 963 d oor d e gemeente werd aangekocht. Dit mooie landschap

op de plaats waar vroeger weid en lagen langs d e oevers van d e
Woluwe werd in het begin van d eze eeuw aangelegd. Rond een
grote, kunstmatige vijver groeien exotische sierplanten zij aan
zij met halfwilde vegetati evormen die karakteristiek zijn voor
vochtige milieus (rietvelden, elzenbosjes, enz.).
HERINNERINGEN AAN HET L ANDBOUWL EVEN :
HET HOF TER MUSSCHEN
Het Hof ter Musschen vormt samen met het Hof ten Berg een
van de grootste oud e land bouwbed rijven d ie nog op het grond 
gebied van Sint-Lambrechts-Woluwe bestaan. Toch kennen we
zijn geschiedenis maar slecht. Over d e period e vóór 1 800 zijn
bijna geen d ocumenten bewaard gebleven. Wel mag worden
aangenomen d at het hof nooit eigend om is geweest van een
religieuze instelling (abd ij, klooster, kapittel van kanunniken,
enz.), aang e zien d e kerkelijke archieven het nergens vermel
d en. Ongetwijfeld was het aanvankelijk een eenvoudige hoeve
d ie afhing van d e heerlijkheid Woluwe. De sociale positie van
de eigenaars uit de eerste helft van d e 1 9de eeuw (d e prins d e
Ligne, nadien d e graaf d 'Oultremont) lijkt d it te bevestigen.
De grote lijnen in de geschied enis van het Hof ter Musschen
kunnen word en afg e leid uit de architectuur van d e hoevege 
bouwen, meer bepaald uit d e gebruikte materialen en architec
tural e d etai ls. De eerste bouwfase zou teruggaan tot de

Het Hof ter Musschen omstreeks 1910.
Tot in het begin van de jaren 1980
werd hier nog rundvee gehouden.
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Zicht vanuit de hoogte op het Hof
ter Musschen, eind jaren 1970, waarop
de verschillende hoevegebouwen
duidelijk herkenbaar zijn. Links het
hoofdgebouw met drie onderscheiden
niveaus. Vooraan de stallen met
een plint in zandstenen breukstenen,
waaruit blijkt dat dit gedeelte ouder is
dan de andere gebouwen.
Rechts de schuur uit 1741.
Achteraan varkens- en paardestallen
gebouwd in 1898.

Op benzine werkende dorsmachine
op het erf van het Hof ter Musschen
in 1912. De mechanisering van het
landbouwmateriaal op de hoeve begon
in de jaren 1880 en was een reactie
op de landbouwcrisis in ons land tussen
30

1872 en 1895.

1 5de eeuw, hetgeen blijkt uit
de gotische vorm van e e n
oude schoorsteen die vroeger
in de oude broodoven stond
en nu in de hoeve is heropge
ri c h t. Ook de p l i n t e n v a n
sommige in z a n dste n e n
breukstenen gemetste muren
zouden uit die periode kun
nen datere n. De tweede e n
belangrijkste fase situeert zich
ron d 1 740. Toen werden de
meeste van de huidige gebou
we n opgericht, n amelijk h et hoofdgebouw i n h et weste n ,
bestaande uit drie delen met verschillend niveau, de paarde- e n
veestallen i n het noorden en de machtige schuur i n het oosten.
De derde fase ten slotte is slechts iets meer dan een eeuw oud.
Het gaat om de varkensstal in de zuidelijke vleugel waarmee
het vierkante erf volledig werd gesloten.
Het bouwland van het Hof ter Musschen besloeg vroeger meer
dan 50 hectare en wordt thans ingenomen door de campus van
de U.C.L. Zoals op de meeste andere boerderijen langs de
Woluwe en zijn bijriviertjes werden vooral graan en andere
voedingsgewassen verbouwd, terwijl in de vette weiden langs
de beek koeien graasden. De familie Draeck, die het Hof ter
Musschen vanaf 1 840 bewoonde, had zich in de veeteelt gespe
cialiseerd. Een op de boerderij gekweekte stier werd in 1 863 in
Rijsel bekroond. I n het begin van deze eeuw was het hof
bekend om zijn paardenfokkerij.
Hendrik Draeck was ongetwijfeld het bekendste lid van deze
landbouwersfami I ie. Hij was schepen van 1 849 tot 1 863 en
bekleedde nadien het burgemeestersambt van 1 864 tot aan zijn
dood in 1 874. Als grootgrondbezitter en belangrijke werkgever
g e n oot hij bin n e n de agrarische geme e n schap van S i n t
Lambrechts-Woluwe zeer groot aanzien. Vanuit deze sociale en
economische machtspositie was het normaal dat hij ook in de
dorpspolitiek een hoofdrol speelde. Zijn opvolger als burge
meester, Hendrik Verheyleweghen (1 875-1 888), verkeerde als

grootste p a c hter van het
geh ucht Roodebeek i n een
gelijkaardige positie.
Het Hof ter Musschen werd
beschermd in 1 988. Het semi
natuurgebied rond de boerde
rij, beschermd sinds 1 994, is
ongetwijfeld het rijkste biolo
gische milieu van het hele
Brusselse gewest. O p e e n
o p pervlakte v a n o n geveer
zeven hectare vinden we hier
de oude weiden van het hof,
waarvan de laagste zeer moerassig zijn daar ze in de bedding
liggen van een rij van drie vijvers die ten laatste omstreeks 1 800
werden drooggelegd. In dit gebied groeien minstens 1 50 ver
schillende soorten planten en leeft een gevarieerde vogelpopu
latie (torenvalk, rietzanger, watersnip, enz.).
EEN VERPLAATST ERFGOED : DE WINDMOLEN
De windmolen van Sint-Lambrechts-Woluwe stond oorspronke1 ijk in Esplechin (nabij Doornik) waar h ij vóór 1 767 werd
gebouwd (of herbouwd?). In de jaren 1 920 was deze molen met
afbraak bedreigd toen hij werd aangekocht door dokter Raoul
Duthoit, een briljant kinderarts die in 1 935 een preventorium
voor pretuberculeuze kinderen oprichtte in Arc-Ainières (noor
den van Henegouwen). Hij liet de molen restaureren en oprich
ten in de buurt van zijn instituut tot lering en vermaak van zijn
jonge patiënten. I n 1 943 verkreeg hij dat de molen beschermd
werd. Bij zijn overlijden in 1 960 kon de familie de onderhouds
kosten niet langer opbrengen en bood ze de molen aan de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe aan, die er graag op inging.
De nieuwe aanwinst werd ingeschakeld in een programma om
de oude sites van het Woluwedal toeristisch aantrekkelijk te
maken, op een ogenblik dat de Woluwelaan voor het verkeer
werd open gesteld (1 964). De win dmolen moest een soort
tegenhanger worden voor de watermolen van Lindekemale. Hij
werd heropgebouwd in 1 962-1 963 volgens de traditionele

Het Hof ter Musschen vóór de
restauratie. Foto genomen vanop
de windmolen. Het landschap vertoont
opvallende contrasten die de breuklijn
aangeven tussen de hedendaagse stad
en de agrarische wereld van gisteren.
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bouwwijze. Het gekozen terrein in het lage gedeelte van het
Woluwedal, niet ver van de beek, was echter weinig geschikt om
de molen goed te laten werken. Na een onopgehelderde brand
in 1 980, die de molen gedeeltelijk vernielde, werd hij een twee
de maal heropgericht, ditmaal op een kunstmatige en gunstiger
gelegen terreinophoging nabij het Hof ter Musschen (1 988).
Hoewel de molen tot een toeristische trekpleister is u itgegroeid,
mag men niet vergeten dat zijn aanwezigheid in het landschap
van het Woluwedal van recente datum is en dat hij bovendien
geen enkele band heeft met de geschiedenis en het verleden
van dit gebied. Er is geen enkel document bekend dat een oude,
nu verdwenen windmolen in de omgeving vermeldt en waarvan
deze molen de symbolische opvolger zou kunnen zijn.

In dezelfde collectie :

1.

H ET JUBELPARK, ZIJN GEBOUWEN EN

2.

H ET KERKHOF AAN D E D I EWEG

3.

DE G ROTE MARKT VAN B RU S S E L ( FR - NL - ESP - GB))

4.

DE B EGIJNHOFWIJ K ( F R - NL)

5.

DE HEIZEL ( FR - NL - ESP - GB)

6.

D E LOU I S B E RTRAN DLAAN EN H ET JOSAPHATPARK !FR - NL)

7.

D RI E VOORBEELDEN
VAN PASSAGES U IT DE 19de HUW ( Fe - N, - Es, - GBI

MU S EA ( FR - NL - ESP - GB)

( FR - NL)

SINT-HUBERTUSGALERIJEN - BORTIERGALERIJ - NOORDDOORGANG

8.

ANDERLECHT ( F R - NL)
DE COLLEGIALE - HET BEGIJNHOF - H ET ERASMUSHUIS

9.

DE ZAVEL

DE WIJK EN DE KERK ( FR - NL - ESP - GB)

10. DE VIJVERS VAN ELSEN E EN OMGEVI N G (FR - NL)
11. DE S I NT-KATELIJN EWIJK EN DE OUDE HAVENDOKKEN ( FR - NL)
12. H ET LEOPOLDSPARK. ARCHITECTUUR EN NATUU R (FR - NL - ESP - GB)
13. DE SQlJARESWIJK (FR - NL - ESP - GB)
MARGARETA, AMBIORIX, MARIA-LOUIZA EN G UTENBERG

De windmolen op zijn nieuwe molenberg.
Deze foto uit 1989, genomen van in

14. DE ARMAND STEURS SQlJARE TE ST-JOOST-TEN-NODE

de oude boomgaard van het Hof
ter Musschen, ademt een landelijke

( FR NL)

15. H ET KON INGSPLEIN EN DE WARAN DEWIJK (FR - NL - ESP - GB)

atmosfeer uit die in het Woluwedal
van vandaag uitzonderlijk is geworden.

16. DE O BSERVATORIUMWIJ K
17. D E TERVURENLAAN

IN U KKEL ( F R - NL)

(FR - NL)
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De collect;e "Bccs; el, Stad ,ao K,ost eo Ges ch; edeo ;;"
wordt uit gegeven om het culturele erfgoed van Brus s el
ruimere bekendheid te geven.
Boeken vol anekdot es , onuitgegeven dokumenten, oude
afb eeldi ngen, historis che overzicht en met aandacht voor
stedeb ouw , architectuur en kunsten... een echte goudmijn
voor de l ez er en wandelaar die Brussel bet er wil leren
kennen.

Deze b roc hu re neem t ons mee voo r een w andelin g in
S int-Lambrechts-Woluwe waar talrij ke gebouwen - S in t
L am b e rtu s ke rk , kas te le n, kape l van Len n e ke M are ,
Lindekem alemolen en eeuwenoude hoeven - ond anks de
verstede lij kin g nog getu igen van he t vroegere lan dschap
van he t Woluwed al, bewoond s inds de prehis torie en
eeuwen lan g een geb ied van landbouw en vee teelt.

