
 

  
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 18 april 2019 
Te : Steenokkerzeel 

Samenkomst : aan de kerk 
Afstand : 5 km 

Aantal deelnemers : 23 
Weersomstandigheden : Mooi, 22 gr. 

 
Het was lang geleden dat wij met onze wandelclub het dorp Steenokkerzeel bezocht hadden. 
Nochtans heeft deze streek, weliswaar vlak naast de luchthaven gelegen, nog heel wat 
bezienswaardigheden te bieden.  
Vanaf de St. Remolduskerk volgden we de Ham wandeling.  De statige Hamdreef bracht ons algauw 
aan de 15de eeuwse waterburcht. “Ter Ham”.  Het adres spreekt reeds tot de verbeelding; “De 
Maillé de la Tour Landrylaan.”   
De laatste eigenaar was Jan de Croix die het verhuurde aan Zita, de laatste keizerin van 
Oostenrijk en koningin van Hongarije, met haar 8 kinderen.  Haar kleinzoon is Lorenz (echtgenoot 
van Prinses Astrid).  Zita leefde er in ballingschap van 1918 tot 1940.  De Duitsers braken tijdens 
de oorlog het zadeldak en de koepels van de torens af.  Op de binnenplaats bouwt men nu 
assistentiewoningen.  Het geheel is in erfpacht genomen voor 99 jaar door Optimum C VZW (een 
expertise centrum voor ouderenzorg).  
Vervolgens stapten we vrolijk, onder een deugddoende lentezon, verder in de richting van het 
gehucht Humelgem.  Ieder onder ons die daar nog niet eerder was, keek zijn ogen uit op het goed 
onderhouden patrimonium. 
 

 
 

Eerst stapten wij rond de Romaanse St. Catarinakerk.  De groepsfoto werd genomen op de koer van 
het authentieke parochiehuis.  Wij lieten ons onder meer verbazen door het 16de eeuwse duifhuis 
“De Vleugt” en kuierden daarna door het gemeentepark van het kasteel “de Kerchoven d'Exaerde” 
(1880), in 1954 aangekocht door de gemeente en vanaf 1989 beschermd erfgoed.  
Goed gezind vervolgden wij de wandeling tot op ons vertrekpunt.  We vlijden ons nog even neer op 
het terras van café “'t Kliekske” om te genieten van een drankje naar keuze, een enkeling bestelde 
zelfs een authentieke koffiefilter; kwestie van in de stijl van de wandeling te blijven.  
Tot de volgende! 
Lucien 



 

 
De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, evenals de verslagen, 

 terug te vinden op onze website www.okraleuvencentum.be. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


