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DE FUSIEGEMEENTE LONDERZEEL IN EEN NOTEDOP 
door Frans Vranckaert met medewerking van Jozef Verheyden. 

 

LONDERZEEL 
¨ Provincie Vlaams-Brabant, arrondissement Halle-Vilvoorde  

¨ Deelgemeenten: Londerzeel, Malderen, Steenhuffel 

-          De helft van de fusiegemeente is zandleem, de andere zand. De gemeente ligt op de  

            uitlopers van het Brabants plateau die uitmonden in de alluviale vlakte tussen de  

            beide Molenbeken. Reliëf van 29m naar zones van 7m van zuid naar noord. 

¨ 3655ha; 17.435 inwoners (1.01.2006) 

-           Londerzeel: bedrijvigheid de laatste 10 jaar gewijzigd; landbouw naar grootschalige  

            bedrijven, sterke aanwinst van wooneenheden (reserve reeds opgebruikt volgens  

            woonstudie van structuurplan) 

-          Ligt op het snijpunt van A12 en spoorlijn Mechelen-Dendermonde-Gent. Aan het   

            NMBS-station is er ook een eindstation van verschillende buslijnen van DE LIJN,  

            verbindingen met Brussel, Aalst, Dendermonde, Puurs/Bornem, Boom, Mechelen   

 

GESCHIEDENIS 

 

Algemene opmerking: sinds 1997 werden nieuwe bronnen over de geschiedenis van de 

deelgemeenten  aangeboord dankzij de inbreng van nieuwe freelance medewerkers. Eén van 

de belangrijkste bronnen was het ontdekken van het archief van Marselaer met de nota’s van 

Adriaen van Marselaer (1570-1595). Andere archieven moesten herlezen worden… en 

vandaag nog moeten wij regelmatig onze gegevens bijstellen. 

 

Situering van de dorpen: Steenhuffel en Malderen liggen vermoedelijk op de oude heirbaan 

van Asse over Hellegat Niel (overgang Rupel), richting het Steen Antwerpen. Op deze weg 

sloot de baan van St.-Gillis Dendermonde – Merovingische site - aan te Malderen. Later 

vinden wij een hoofdweg van Aalst over Merchtem, Steenhuffel, Londerzeel naar Mechelen. 

Van uit Londerzeel komt een weg richting Briel tussen St.-Amands en Buggenhout. De Briel is 

de oude haven op de Schelde voor onze regio. 

 

Aangenomen wordt dat de deelgemeente Londerzeel  ontstaan is aan de burcht van de 

Berthouts, gelegen op het snijpunt van de wegen Asse-Mechelen en Grimbergen-Puurs. 

 

De drie dorpen liggen op de grens met het Land van Dendermonde en het oude hertogdom 

Brabant. Feodaal is het een kluwen omdat de heren van het huis Grimbergen verwant waren 

met de heren van Dendermonde, de kasteleinen van Gent. 

  

De drie dorpen hebben fel geleden onder de Geuzentijd. Veel van het bestaande kerkelijk 

kunstpatrimonium ging verloren, vooral de glasramen in de oudste kerken. Deze glasramen 

vertelden ons meer over de lokale heren, de schenkers. Ook de archieven waren verdwenen en 

de griffies van de schepenbanken moesten opnieuw samengesteld worden evenals een serie 

cijnsboeken , maanboeken, proprietaris- en kohierboeken van de parochies. Afbeeldingen 

hiervan met beschrijvingen werden gevonden bij Adriaen van Marselaer samen met 

uittreksels uit de eerste boeken en zijn thans in publicatie bij GHK - Londerzeel vzw. 

 

Londerzeel 1840 
¨ in 1139 Lundersella; persoonsnaam Lundher? en sele = zaal 

¨ Londerzelenaar; Londerzeels 
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¨ 1830 ha; zandleem en zand; vlak; aan de Grote en de Kleine Molenbeek; aan de  

            autoweg A12 Antwerpen-Brussel 

¨ Economisch knooppunt; industrie: productie, overslag en transport 

            Verstedelijkt deel en woongebieden 

-           Londerzeel St.-Kristoffel:  7981 inwoners, St.-Jozef: 3421 inwoners 

            Totaal: 11.312 inwoners        

 

De belangrijkste hoven zijn: Oudenhoven, het Hof Asschrijhane of Asscherayen, van de 12de 

tot de 17de eeuw bezit van de familie van Ursene. Zij noemden zich Heren van Asschrijhane. 

Ze werden verwant met het Hof ten Broke en gingen de tak van Ursene-van den Broeck 

vormen. Er zijn nieuwe gegevens gevonden door Baudouin d’Ursel, die verder moeten 

uitgewerkt worden over van Ursene-Londerzeel en Ursene-Malderen.  Ze bouwden op de 

grens met Londerzeel de Herbodinnemolen, samengesteld uit een afzonderlijk aangedreven 

korenmolen en een olieslagmolen. De Van Ursene werden in Londerzeel opgevolgd door de 

families Van Doetinghem, de Boot, de Spoelberch, die vanaf 1786 tot nu de burggraven van 

het kasteel Drietoren zijn. 

 

BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 

Het kasteel de Drie Torens kreeg een classicistisch karakter, dat bij het afbikken van de 

bepleistering grotendeels verloren ging. Aan het kasteel waren in de Middeleeuwen een hoeve 

en een watermolen verbonden . De watermolen is verdwenen en het molenhuis met hoeve is 

omgebouwd tot woning. In de tuin vinden wij nog een ijskelder. Hendrik Beyaert bouwde er 

in 1884 een neo-romaanse kapel, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. 

In Londerzeel zijn bekende hoeven: de Hendolf, het Hof Altenaken, het Hof ter hellen of 

`D" Helhoef", vroeger het Hof Tusschenbeke genaamd, het Hof Verrenrode, later het 

Schaliënhuis genaamd, waar de kleindochter van Rubens woonde als vrouw van Marcus 

Van der Veken, de Kruishoeve, het Hof ter Locht, het 

Hof ter Winkelen enz.. 

De oudste afbeelding van de kerk van Sint-Christof-

fel vindt men op een plan van de `Vaart van 

Willebroeck" van 1565. In 1582 werd de kerk door 

brand verwoest, samen met de burcht. De 

Spanjaarden legden veel gebouwen plat die be-

hoorden tot het goed van Willem de Zwijger van 

Oranje. Hij was als heer van Grimbergen heer van 

Londerzeel. De kerk zou nog  afbranden. De laatste 

grote brand dateert van 1855. Nadien werd in fasen 

een nieuwe kerk gebouwd. Ze is van zandsteen, telt 

drie beuken, heeft een welfsel dat teruggaat tot 1858. 

In 1898 werd een nieuwe toren geplaatst nadat de 

bovenste rij galmgaten was afgebroken. In 1730 was 

de toren al eens vernield en werd herbouwd in 1736. 

Bij een windhoos in 1990 werd de toren samen de 

Heidemolen van Malderen vernield. Beide werden 

heropgebouwd. In de kerk zijn enkele kunstschatten: 

een gepolychromeerd stenen Christoffelbeeld (1401- 

1500), en misgewaden van omstreeks 1530, versierd  

             Barokke preekstoel                      met mooi borduurwerk: taferelen uit het leven van 

Christus. Koorgestoelte, altaren zijn van omstreeks 1875, en het grote Christoffelbeeld is van 



 80 

 

 

(1841-1860). De preekstoel dateert van 1651-1700 en is een vrij bescheiden barokmeubel 

waarvan het klankbord door engelen gedragen wordt, terwijl personificaties van geloof, hoop 

en liefde de kuip ondersteunen. In de buitengevel van de sacristie zit de grafsteen van 

Engelbert van Doetinghem (1643), Heer van Asschrijhane. Algemeen kan men stellen dat de 

kerk een gotische indruk geeft, maar bij nader toezien ontbreken typische kenmerken van de 

laat-Brabantse gotiek. 

De Berch van Calvariën of de Bergkapel, een laatgotische bedevaartplaats, werd omstreeks 

1525 gebouwd; hij lag aan het eind van een kruisweg die vanaf het Pilatushuis dwars door het 

veld naar de kapel liep, door pastoor Van Steenbergh gebouwd als aandenken aan zijn 

pelgrimstocht naar het H. Graf. De kapel, die drie verdiepingen telt, heeft  

diverse beelden uit de 17de en 18de eeuw. Gillis van Marselaer 

stuurde zijn 3 zonen met paus Adrianus VI, die op de kosten 

van Gillis in Leuven gestudeerd had, mee naar Rome  bij de 

paus. Er werden merkwaardige linken vastgesteld tussen de 

voorvaderen van Adriaen van Marselaer, Mattheus van 

Steenberch en de ridders van Jeruzalem. Met de hulp van de 

pauselijke  vloot onder leiding van Willem van Marselaer  

konden de hospitaalridders of Johanieters van Rodos 

ontsnappen naar Malta in januari 1523 met toelating van sultan 

Suliman. Daarna kregen zij de naam van de “orde van Malta”.   

In 1985-1986 werd deskundig gegraven naar de burcht op de 

feodale motte. Naast het bekende torentje vond men een grote 

bakstenen woontoren en een stortkoker uit de 13de eeuw. Die 

leverde heel wat informatie over de eetgewoonten. Er                    

    Berch van Calvariën           werden ook nog oude zandstenen muren uit een vroegere fase  

gevonden. De motte was omgeven door water en een aardewal. Sinds haar verwoesting in 

1582 blijft er van de burcht niets anders over dan een 19de-eeuws herenhuis, het torentje en 

een afgeplatte motte. 

Alle grote hoeven waren vroeger omwald met water en de gebouwen stonden op een platte 

motte. Alleen de burcht was op een verhoogde motte gebouwd. Tegenwoordig zijn er nog een 

paar hoeven met hun omwalling. 

In de wijk Sint-Jozef staat de driebeukige neogotische Sint-Jozefkerk van 1876, ontworpen 

door architect Caluwaerts, en ernaast de ruime pastorie in dezelfde stijl van 1872. 

Londerzeel is het geboortedorp van letterkundige Gerard Walschap, van schilder Edward 

Van Esbroeck, van beeldhouwer Leopold Van Esbroeck, en van Lode Meeus, componist van 

muziek voor fanfare en harmonie. 

 

Malderen 1840 
¨ in 1125 Malre 

¨ Malderenaar; Malders 

¨ 820 ha; zand; tamelijk vlak, 7 à 21 m 

¨ landelijk woondorp; landbouw. Een paar grote bedrijven. 

-          3319 inwoners 

 

GESCHIEDENIS 

 

Malderen vormde met Opdorp een parochie tot in 1732. Malderen is bekend om de roots van 

het geslacht Marselaere, opgevolgd door De Rijcke. Zij bouwden eerst de Quadenmolen in het 

begin van de 14de eeuw, vermoedelijk 1314 en in 1381 bouwde Jan van Marselaere de  

Coevoetmolen op de kleine Molenbeek, die de grens tussen Malderen en Londerzeel vormt. In 
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1757 bouwde Arnulf Van Nuffel, de Heer van Marselaere, de smoutmolen op de andere oever 

aan de Coevoet. Het Marselaerekasteel werd in 1831 afgebroken. 

 

BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 

De driebeukige Sint-Amanduskerk met laatgotisch koor uit 1456, grotendeels vernield in de 

Geuzentijd, werd in 1786 aangepast en vergroot in classicistische stijl. De preekstoel is ver-

sierd met afbeeldingen van Sint-Amandus en Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans, 

beeldhouwwerk uit de 18de eeuw. Bezienswaardig zijn het hoofdaltaar van 1782, de biecht-

stoelen, de doopvont en het doksaal. Het orgel werd in 1774 aangekocht bij Egidius Frans 

Van Peteghem. François Loret restaureerde het in 1874. Onlangs kreeg het opnieuw een res-

tauratiebeurt en nu is het volledig 

in orde. De kerk bezit 

verscheidene kunstschatten. 

Het oude “Hof ten Broke” 

groeide uit tot het erflaathof met 

kasteel Groenhoven; tegen-

woordig bezit het nog een zeer 

mooie Engelse tuin met water-

partij. Het oude kasteel is 

verdwenen en  

vervangen door een wit 

neoclassicistisch gebouw met een 

Frans dak en ronde vensters. Een 

jaar terug heeft de huidige 

eigenaar het kasteel grondig paar              

               Oude vijvers van het oude kasteel                            verbouwd, zodat het idyllische 

aspect volledig verloren is. 

De oude Heidemolen waaide in 1990 omver; hij werd in 1994-1995 herbouwd; zijn oudste 

versie gaat terug tot het ontstaan van de parochie. 

 

De nota’s van Adriaen van Marselaer waren aanleiding tot de herziening van de geschiedenis 

van “Het Hof van Marselaer” in de 17
de
 eeuw. Dit Hof was een leengoed van 36 bunder. De 

heren van Marselaere en van Groenhoven waren heren te Malderen. Het waren kleine 

heerlijkheden die allemaal moesten leven van het water van de Grote of Kleine Molenbeek. 

Een proces over waterrechten heeft ons geleid naar de verhouding van deze heren, de heer van 

het Hof te Melis op Lippelo en de parochieoverheid. Dit werd in een afzonderlijk werk 

uitgegeven. In feite was de ontdekking van de nota’s het begin van de herschrijving van de 

geschiedenis, met belangrijke gevolgen voor Steenhuffel (Ridderhof van Marselaer te 

Steenhuffel en grote vraagtekens i.v.m. met de vermaarde glasramen van Steenhuffel.) 

 

Steenhuffel 1840 
 

¨ steen = (grens)paal, en heuvel 

¨ Steenhuffelaar; Steenhuffels 

¨ 1005 ha; vlak, 15 à 25 m; Klein-Brabant; aan de Molenbeek 

¨ woondorp; landbouw, bedrijvigheid daalt 

-          2804 inwoners 
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GESCHIEDENIS 

 

In de 14de en 15de eeuw was de familie Bouchout eigenaar van Diepensteyn. Eind 17de eeuw 

werd Diepenstein tot graafschap verheven onder de familie van Maldeghem, die niet begraven 

werd in een crypte te Steenhuffel. Er werden geen holten gevonden in de kerk bij controle met 

grondradar. Begin 12de eeuw was de parochie van Steenhuffel al zelfstandig. Het 

begevingsrecht had de abt van Affligem, de tienden voor tweederde de heer en de rest de 

pastoor. 

 

BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 

De Sint-Genovevakerk (weekkapel) is een merkwaardige kerk, enerzijds omdat deze 

weekkapel, het oude hoogkoor, een 15de-eeuwse gotische kerk op een Romaanse basis is, 

anderzijds omdat de geveltoren later omgebouwd werd tot een vieringtoren, wegens 

uitbreiding van de kerk met een nieuw schip. Dit werd in 1826 en in 1913 verlengd. De kerk 

kreeg een eclectische gevel. In 1992 werd bij een grondige restauratie het schip ingekort tot  

de toestand van 1826 met een nieuwe aangepaste gevel, ontworpen door architect G. De 

Pauw. In 1516 kwam Diepensteyn  in het bezit van Alvaro Almara en Anna van Bouchout-

Boelaere. Ze bezit twee beroemde glas-in-loodramen: het eerste is Onze-Lieve-Vrouw van 

Zeven Weeën, uit 1535, het tweede de H. Drievuldigheid, uit 1552, geschonken door de 

familie Almaras. Ze zijn dringend aan restauratie toe. Uit nota’s van onze Adriaen moeten wij 

afleiden dat de kerk van Steenhuffel eens door andere heren zou kunnen gefinancierd zijn, 

omdat hij in zijn notaboekje een 10-tal wapenschilden in 1595 tekent en niet spreekt over de 

twee mooie glasramen. Ook in het visitatieverslag van 1577 is er geen sprake van deze 

bijzondere ramen. Dit dilemma is nog niet opgelost.. Wij vermoeden dat de verwanten van de  

Glymes eerder moeten beschouwd worden als belangrijke sponsors voor de bouw van de kerk 

in die tijd. Nog geen definitieve conclusies. De kerk bezit nog andere kunstschatten, zoals het 

altaar van Sint-Genoveva. 

 

Het Kasteelke is thans volledig in zijn 

vroegere glorie heropgebouwd door de 

huidige eigenaar. Het is een 

waterburcht met een paardenstoeterij 

geworden. Alle gebouwen staan op de 

oorspronkelijke funderingen. 

Archeologische opgravingen hebben 

het geïdentificeerd als de grote water-

burcht Diepensteyn, gebouwd door de 

Bouchout, tak Meise  De recent 

gerestaureerde Diepensteynmolen 

staat op de Grote Molenbeek, die dwars 

door het kasteeldomein vloeit. In de  

                Het nieuwe Diepensteyn                                 richting Malderen komen we het 

18de-eeuwse Keeshof tegen, het eerste stenen huis van Steenhuffel. Stroomopwaarts de 

Molenbeek op de grens met Merchtem staan de watermolen van Marselaere. Aansluitend 

hierop bij de grens met Merchtem moet het Ridderhof van Marselaer gestaan hebben, 

verdwenen rond 1500, ruim beschreven in de nota’s van Adriaen van Marselaer. In het zuiden 

vinden wij de Robbroekhoeve. De oude Brandewijnhoeve en het Hof ter Trappen sluiten de 

rij. 
      


