WANDELROUTES GROOT NINOVE

Nederhasselt
Kapel op een heuvel
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WANDELING
Startplaats van onze wandeling is de
witte Sint-Amanduskerk 1.
Dit mooie kerkje, vrij onbeduidend
op architecturaal gebied, was ooit de
hulpkapel van de parochie Aspelare
waaronder Nederhasselt eertijds
ressorteerde. Het oorspronkelijke
eenvoudige laatromaans zaalkerkje werd
in de 15de eeuw uitgebreid met een
zijbeuk en een kleine klokkentoren. Nadat
ze in 1803 tot zelfstandige parochiekerk
was verheven werd ze, wegens
plaatsgebrek, met twee nieuwe zijbeuken
vergroot. Kerk, trappen en omheining zijn
beschermd als monument. Binnenin vind
je geen grote kerkschatten maar wel een
stemmig interieur met mooie glasramen
en muurschilderingen van o.a. de vier
evangelisten.
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Nederhasselt

We nemen we het pad rechts palend aan de kerk en
wandelen tot de kalvarie aan de achterzijde. Via het
padje rechtdoor komen we op de Beekstraat. Het uiterst
rechtse statige huis is de voormalige pastorij 2. Wij gaan
links en kruisen vervolgens de Nederhasseltstraat.
We wandelen rechtdoor de Keukenstraat in en verlaten
op het einde het verharde pad. Aan de Y-splitsing nemen
we links de veldbaan.
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Op de T-splitsing gaan we opnieuw links en komen op de
Winkelstraat uit.
We volgen de gekasseide Winkelstraat rechts en wandelen
tussen velden en weiden met als beloning een heerlijk
vergezicht op het hele koutercomplex. Zo komen we op
de Groenstraat die we links verder volgen. De kant met
de pare huisnummers is grondgebied Nederhasselt, de
overkant is Outer. We zijn hier in de “Outerse Lebeke”,
het gehucht van “de Mannen van het houten geloof” dat
zich deels op Nederhasselt, deels op Outer, deels op
Denderhoutem (Haaltert) en zelfs deels op Ninove bevindt.
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Een eind verder komen we aan het kruispunt met de
Vogelzangstraat en de Kerkstraat, we steken over en
nemen links -tussen de huizen met nummers 136-144de brede buurtweg die ons snel in het groen van de
Dommelbeekvallei brengt. Aan de splitsing gaan we rechts.
50 meter voorbij het huis met nr. 12, nemen we aan de
elektriciteitspaal het eerste pad links (let op, je bent er zo
voorbij!) en gaan aan de viersprong rechtdoor. Kuierend
door de smalle veldwegjes en het groen en genietend
van zoveel landschappelijk schoon komen we uit op de
Geraardsbergsesteenweg en stappen links verder over
de Vogelenzangbeek. Op het muurtje (maar misschien
overgroeid) bevindt zich een prachtig gekapte arduinsteen
uit 1957 met de naam van de beek.

Even verder zien we aan de overkant, op de hoek
Geraardsbergsesteenweg - Vogelzangstraat het
‘Vlasschaertshof’ 3, een 19de eeuwse voormalige
hoeve met U-vormig grondplan. Rond 1860 werd
deze boerderij getroffen door een brand. Het huidige
Vlasschaertshof verraadt nog sporen van een oudere kern.
Het imposante woonhuis onder schilddak met een stal en
een dwarsschuur, deed herhaaldelijk dienst als café maar is
nu een woning. In de Vogelzangstraat staat links van deze
hoeve een landelijk kapelletje.

Na het
oversteken
van de drukke
steenweg
nemen
we het
Krekelenbergwegbaantje
(tussen muur
en omheining
van nummers
89 -93). We
volgen deze
avontuurlijke
buurtweg,
gaan aan de
splitsing links
langs het
paadje met
knotwilgen
(let op: dit pad helt vervaarlijk schuin af), steeds volgen
tot het einde, op de T-splitsing links in de richting van het
huis om zo in de Koffiestraat te belanden. Hier draaien we
onmiddellijk rechts de hoek om, wandelen de Koffiestraat
door en komen in de Keienbergstraat. Rechts op deze hoek

staat de grote moderne Hoeve Van Der Schueren.
Wandel even tot het eind van dit gebouw en ontdek het
kleine kapelletje verdrongen achter een elektriciteitspaal.
Aan de overkant is het Wijwaterstraatje, zou dit de mooiste
straatnaam van groot Ninove kunnen zijn? En, zie je
verderop in de velden de Buyssemolen van Sint-Antelinks,
een houten staakmolen, ooit in het bezit van de Ninoofse
abdij?

Met de rug naar de molen keren
we even terug op onze stappen,
laten de Koffiestraat links
liggen en gaan via de Keienberg
rechtdoor, alweer genietend van
een prachtig vergezicht. Aan de
splitsing stappen we links de
Bertstraat in die we volledig verder
volgen. We komen aan de drukke
Geraardsbergsesteenweg, steken
die over en stappen links. Net vóór
de nieuwbouw (nr. 180) nemen
we rechts het pad dat langs de
achterkant van het schooltje door
het groen slingert. We houden links
aan (de 2 wegjes die naar rechts
gaan gewoon voorbijstappen en
naar het eind het brede pad dat
rechts afbuigt volgen, dus niet het
kleine paadje dat naar links gaat)
om zo in de Paellepelstraat te
komen waar we rechts wandelen.

Daar staat de fiere Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel
4. Op zomerdagen waan je je -met wat verbeelding- even
in een Toscaans landschap met wuivende korenvelden met
in het open landschap deze kapel op een heuvel, bewaakt
door vier statige ritselende populieren. Ooit moesten de
grote bomen
noodgedwongen
worden
vervangen
door nieuwe
exemplaren
nadat een storm
een van hen op
het torentje van
de kapel blies.
Binnenin staat
een typische
Lourdesgrot
waar Bernadette
en Onze-LieveVrouw sinds
mensenheugenis in mekaars vrome gezelschap verkeren.
Opgericht door de Nederhasseltse gemeenschap in 1875
als dank voor bekomen genezingen in een periode dat
cholera de streek teisterde, is de gerestaureerde kapel
nu eigendom van de stad Ninove. De inplanting van deze
prachtige Lourdeskapel, vanwaar we een uniek uitzicht
hebben over de vier windstreken, geeft ons ook een mooie
kijk op het gehucht Lebeke met de moderne Sint-Antonius
Van Paduakerk.

In de volksmond spreekt iedereen over “Steppe’s kapel”,
verwijzend naar het bijhorende grootse maar nu vervallen
en desolate ‘Hof van Steppe’ 5 aan de Vogelzangstraat.
Van hieruit gezien verschuilt het zich achter hoge bomen
midden velden en weiden.

Verder in de straat die richting dorp afdaalt bevindt zich,
op nr. 52, B&B Paellepelhoeve en even verder links de
ingrijpend gerestaureerde boerderij ‘Hof van Latte’ 6,
een voormalige gesloten hoeve. Het woonhuis is door
middel van muurankers ‘1728’ gedateerd maar op een
steen in de gevel aan de straatkant lees je het jaartal 1606.
Nog wat verder rechts kan je (leren) paardrijden in de
manège “Hof Van Mulders”, ook gekend als Paellepelhof”.
We slaan de volgende straat rechts, de Reaalstraat in.

In alweer een kapelletje hangt er een calvarie en helemaal
op het einde van de straat staat de kapel van het
voormalige klooster 7 er mistroostig bij. Waar vroeger
de nonnetjes verbleven biedt het kloostergebouw
nu onderdak aan vzw Amon die hier op de “Campus
Raveling” verblijf en opvang biedt aan jongeren met
een problematische opvoedingssituatie. We stappen
links de Vanderschuerenstraat in en komen via de
Nederhasseltstraat opnieuw aan de kerk, eind van een
heerlijke landelijke wandeling.
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