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De start- en aankomstplaats
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van Glabbeek.
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de gastvrije voortuin.
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Gevelkapelletje
pastorie,
Glabbeek
Start/aankomst

Sint-Niklaaskerk,
Glabbeek

DRIES 9
KERKGLABBEEK.BE/HALTE1
HOEK DRIES EN NIEUWSTRAAT
KERKGLABBEEK.BE/HALTE2
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De aanduiding boven de deur laat
vermoeden dat de pastorie gebouwd
werd in 1787.
De gevelkapel met een beeld van
Onze-Lieve-Vrouw
van
Scherpenheuvel
werd
in
2021
aangebracht aan de voorgevel.

Gevelkapelletje bij Dries 24

De huidige kerk staat niet op dezelfde plek als de
oorspronkelijke. De kerk dateert uit het einde van de
19de eeuw en werd opgetrokken op de plek waar de
dorpsvijver lag. Het is een driebeukig neogotisch
bakstenen gebouw. Het is een opmerkelijke
constructie. Het gebouw staat west-oost gericht, de
dwarsbeuk staat op 1/3 van de ingang, met andere
woorden, vrij ver naar achteren toe, en heeft drie
vensters aan beide zijden.
De kerk van Glabbeek staat in de inventaris
onroerend erfgoed vermeld als waardevol en het
orgel is beschermd.
De kerk krijgt in de toekomst een andere
bestemming,
nl.
een
woonfunctie
met
appartementen.

Gevelkapelletjes bij Dries 23-27-28
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Kerkhofkapel,
Glabbeek
HOEK DRIES EN STEENBERGESTRAAT
KERKGLABBEEK.BE/HALTE3

In deze kapel op het kerkhof van Glabbeek staat een
beeld van een Christus aan het kruis. Het is één van de
weinige kapellen die niet aan Onze-Lieve-Vrouw gewijd
is. Deze dodenkapel, staat op de plaats waar vroeger de
dorpskerk stond. De kapel werd in 1888 gebouwd met
stenen van de oude kerk.
Gevelkapelletje bij Rode 2.

Kapel
Onze-Lieve-Vrouw
met het kindje Jezus,
Glabbeek
HOEK DRIES, ATTENRODESTRAAT EN
RODE
KERKGLABBEEK.BE/HALTE4

Deze mooi ingeplante kapel, een muur in siersteen met
O.-L.-Vr.-beeld en ernaast een torentje, is gebouwd naar
een ontwerp van architect Reynaerts. Ze wordt in de
volksmond “het kapelletje van de Boerinnenbond”
genoemd. Het werd opgericht ter gelegenheid van de
viering van hun 50-jarig bestaan in 1961. Onder het beeld
staat “Lieve Vrouw zegen onze huisgezinnen”.
Gevelkapelletje bij Attenrodestraat 20,
Torenstraat 63A en 71 en Meenselsevoetweg 1B.

Kapel Onze-LieveVrouw van Lourdes,
Attenrode
HOEFSTRAAT
KERKGLABBEEK.BE/HALTE5
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De kapel werd in 1800 gebouwd uit dankbaarheid
voor een genezing. Ze werd in 1986 volledig
vernieuwd door de gemeente. Sindsdien is ze
eigendom van de gemeente.
Gevelbeeldje bij Hoefstraat 6.

Kapel
Onze-Lieve-Vrouw
van Fatima, Attenrode
HOEK DOELAAGSTRAAT EN
KWADEPLASSTRAAT
KERKGLABBEEK.BE/HALTE6
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Deze klassieke kapel werd in 1949 opgetrokken
door een aantal buurtbewoners uit dankbaarheid
voor een bekomen gunst.
Op de deur staan de klassieke letters “AVM – AVE
MARIA”.
De kapel, uit baksteen, is eigendom van de
gemeente.
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Kapel Maria Hulp
der Kristenen,
Attenrode

LANGSTRAAT 41
KERKGLABBEEK.BE/HALTE7

Deze kapel werd gebouwd door de
eigenaars van dit boerenerf in het
Mariajaar 1954. Ze werd opgericht uit
dankbaarheid voor de behouden
terugkeer van hun vader uit de Eerste
Wereldoorlog. Als opschrift staat er
“Maria Hulp der Kristenen B.V.O.”.

Sint-Andrieskerk,
Attenrode
DOELAAGSTRAAT
KERKGLABBEEK.BE/HALTE8
Voor het neogotisch gebouw van 1911 staat een
slanke westertoren van bak- en zandsteen. De toren
zou kunnen teruggaan tot 1659. Alleszins vertoont
hij gelijkenissen met de talrijke klokkentorens in
classicistische stijl, die in deze streek gebouwd of
verbouwd werden tijdens de 18de eeuw.
De kerk is waardevol erfgoed en het orgel is
beschermd.
Tegenover de kerk boven de deur van 6,
het voormalige “schoolhuis”, een opmerkelijk
Christusbeeld.
Gevelkapelletje aan het begin van het Binnenveld.

Kasteelkapel,
Attenrode
TORENSTRAAT 62
KERKGLABBEEK.BE/HALTE9
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Deze kapel behoort tot het park van het kasteel van de
familie de l’Escaille. Ze werd gebouwd in 1648,
aanvankelijk als barokke boskapel en verbouwd in
1881. De kapel werd opgetrokken uit baksteen en
arduin.
In 2015 werd de kapel gerenoveerd met steun van de
gemeente en de provincie Vlaams-Brabant. De
restauratiewerken aan de kapel werden gecombineerd
met de herinrichting van de directe omgeving.
Boven de deur staat een Latijnse tekst. Vertaald geeft
dit:
“Deze kapel, in het jaar 1648 door de doorluchtige heer
Wouter Follaerts opgericht, werd door de zorg en de
vroomheid van de weledele familie der baronnen de
Turck de Kersbeek herbouwd in het jaar 1881.”

Opmerkelijke kapelletjes ter hoogte van
Torenstraat 41 (veldweg een stukje inrijden)
en 37.
Gevelkapelletje ter hoogte van Torenstraat 29
en de hoek met de Butschovestraat.
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Kapel Onze-LieveVrouw van Lourdes,
Wever
Sint-Antoniuskerk,
Wever
SOLVELDWEG
KERKGLABBEEK.BE/HALTE10
Reeds in de 13de eeuw beschikte Wever over een
kerk, midden op het huidige kerkhof. De nieuwe
kerk werd gebouwd naast de oude en torent uit
boven de vallei van de Broekbeek. Het is een
neogotisch gebouw van architect Alexander Van
Arenbergh, die ook de kerk van Glabbeek
ontwierp. Het gebouw is opgetrokken in
baksteen. De omlijsting van deuren en vensters
evenals de plint zijn in natuursteen.
Gevelkapelletje Solveldweg 1, grotje Solveldweg
7A en 18, gevelkapelletje Solveldweg 22,
Steenbergestraat 13 en 15.

HOEK STEENBERGESTRAAT EN
HALENSESTRAAT
KERKGLABBEEK.BE/HALTE11

Deze kapel werd in 1946 gebouwd op initiatief van
een buurtbewoonster als dank voor een bekomen
gunst.
Aan de kapel wordt halt gehouden voor de zegening
tijdens de processie van 15 augustus.
Het opschrift is “AVM - OLV van Lourdes - BVO”.
Dit betekent “Wees Gegroet Maria - Onze-LieveVrouw van Lourdes - bid voor ons”.
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Kapel van de Heinkensberg,
Onze-Lieve-Vrouw
Troosteres der Bedrukten,
Wever
HEINKENSBERGSTRAAT
KERKGLABBEEK.BE/HALTE12
De kapel werd gebouwd door de Spaanse generaal Vicca uit dank voor zijn
overwinning op Willem van Oranje. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw werd
er geplaatst in 1572-1573.
De kapel staat bij vele mensen uit de wijde omgeving bekend als een plaats
van rust. Er zijn ook enkele mooie glasramen die het leven van Onze-LieveVrouw voorstellen.
In de omgeving van de kapel staan er 7 staties met bronzen platen, die de 7
smarten van Maria uitbeelden, en een beeld van Onze-Lieve-Vrouw Moeder
van de Goede Hoop.
In 2021 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, op initiatief
van de kerkfabriek, beslist om de kapel te erkennen als waardevol erfgoed.
Gevelkapelletjes ter hoogte van Steenbergestraat 36 en 39,
Pamelenstraat 22, 7 en 8, Walmersumstraat 65, 48 en 34.
Ter hoogte van 40 is er ook een grotje in de tuin.

Kapel Onze-LieveVrouw van Lourdes,
Bunsbeek
WALMERSUMSTRAAT 25
KERKGLABBEEK.BE/HALTE13
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Deze kapel staat aan de ingang van een groot
erf en werd gebouwd in 1956 uit dankbaarheid
voor een voorspoedig herstel na een moeilijke
operatie.
Vroeger werd deze kapel jaarlijks als bidplaats
bezocht tijdens de kruisdagen.
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Kapel Onze-LieveVrouw van Vrede,
Bunsbeek
HOEK BROEKSTRAAT EN
BUNSBEEKDORP
KERKGLABBEEK.BE/HALTE14
Deze kapel, met opschrift “O.L.V. van Vrede
B.V.O.”, alsook de mozaïekafbeelding van
Onze-Lieve-Vrouw met de vredesduif werd
ontworpen en gebouwd in de zomer van 1989
door de toenmalige eigenaar van de tuin, de
kunstenaar, beeldhouwer en glazenier wijlen
Fons Stels.

Boomkapelletje,
Bunsbeek
HOEK BUNSBEEKDORP EN
SINT-QUIRINUSSTRAAT
KERKGLABBEEK.BE/HALTE15
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Volgens de overlevering bestaan er twee versies
over de lindeboom:
1) Dit kapelletje is bevestigd aan de stam van een
lindeboom, geplant in 1925.
2) De lindeboom is een restant van de aanplanting
van meerdere bomen, geplaatst bij gelegenheid
van het honderdjarig bestaan van België in 1930.
Het kapelletje werd in 1947 geplaatst door de
toenmalige leidster van de BJB (boerenjeugd). De
huidige boomkapel is vrij recent. Het beeldje
dateert van 1969 en was een huwelijkscadeau van
de KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd) aan de
dochter van de hoger vernoemde leidster.

Sint-Quirinuskerk,
Bunsbeek
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BUNSBEEKDORP
KERKGLABBEEK.BE/HALTE16
Deze grote kerk is ingeplant in een omheind
kerkhof. Aan de westzijde is er een
indrukwekkende, gesloten romaanse toren uit de
eerste helft van de 12de eeuw. De toren is uit
kwartsiet. De spits dateert uit de late
middeleeuwen, het portaal uit de 18de eeuw. Aan
de oostzijde bevindt zich een gotisch koor van
zandsteen uit de 15de eeuw. In 1950 werden er
achter de toren, drie bakstenen beuken
toegevoegd, naar een ontwerp van architect Jos
Stas.
De toren, het koor en de kerkhofmuur zijn
beschermd erfgoed. In maart 2021 werd de kerk
tijdelijk gesloten omwille van instabiliteit van de
toren.
Gevelkapelletjes ter hoogte van
Houtemsesteenweg 2, Langveldstraat 7,
Oplintersesteenweg 18 en 6, en Kapelstraat 7
en een veldkapelletje in de Veldstraat.

Kapel Onze-LieveVrouw van Bijstand,
Bunsbeek
HOEK BOESLINTER EN KAPELSTRAAT
KERKGLABBEEK.BE/HALTE17

Kapel
Onze-Lieve-Vrouw
van Goede Raad,
Bunsbeek
HOEK SCHOOLSTRAAT EN VLAASSTRAAT
KERKGLABBEEK.BE/HALTE18
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De oorspronkelijk houten paalkapel werd in 1959
vervangen door de huidige kapel. Het beeld is
volgens de overlevering bij de levering gebroken.
Met de hulp van het gemeentebestuur werd de
kapel uitgebreid opgeknapt in 1989.
Aan deze kapel werd halt gehouden voor de
zegening tijdens de processies.
Gevelkapelletje ter hoogte van Schoolstraat 25 en
Baekveldstraat 24.

Deze wijkkapel heeft een torentje met daarin een klokje.
Uit oude documenten en kaarten blijkt dat er reeds in 1775 en 1845 een eerste kleinere kapel heeft gestaan,
maar waarschijnlijk is deze beschadigd of in brand gestoken tijdens de Grote Oorlog.
De huidige kapel werd gebouwd in 1930 en werd sindsdien een aantal keren vernieuwd, de laatste keer in
2008-2009 met financiële en materiële steun van de gemeente, de provincie en de kerkfabriek SintQuirinus.
Het originele notelaren beeld van Onze-Lieve-Vrouw werd in 2002 gestolen en werd vervangen door het
huidige.
Deze kapel was steeds het keerpunt in het traject van de processie die tweemaal per jaar uitging.
Gevelkapelletjes Boeslinter 11, 2 en 3 en Schoolstraat 79, 40 en 35.
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Kapel Onze-LieveVrouw der Armen,
Bunsbeek

KRUISING MOLENSTRAAT EN OUDE
DIESTSESTRAAT
KERKGLABBEEK.BE/HALTE19

Oorspronkelijk stond hier een lindeboom met een
boomkapelletje.
De huidige kapel, naar een ontwerp van architect
Jos Stas, werd gebouwd kort na de Tweede
Wereldoorlog op initiatief van pastoor Vandervelpen
uit dank voor het vrijwaren van Bunsbeek van de
vliegende bommen. Het geld voor de bouw werd
door de buurt ingezameld. De kapel is een grote nis
in beschilderde baksteen, met een klein altaar. In het
altaar staat een steen met het jaartal 1944.
In de zomer van 1989 werd het originele
Mariabeeld, dat gestolen was, vervangen,
In de kapel staat het opschrift: “Gij die hier zet den
voet, zeg Maria Wees gegroet”.
Gevelkapelletjes ter hoogte van Pepinusfortstraat
39, 32 en 23. Gevelkapelletjes op Zuurbemde 24,
39, 40, 41, 48 en 50.
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Sint-Catharinakerk,
Zuurbemde
BRONSTRAAT
KERKGLABBEEK.BE/HALTE20

Het oudste deel van het kerkgebouw (koor en
kruisbeuk) is laatgotisch en dateert uit de 16de
eeuw. Dit gedeelte bestaat uit bakstenen
afwisselend met speklagen van witte hardsteen, de
plint is in natuursteen. De gevels zijn voorzien van
neogotische
vensters.
Opvallend
is
de
sacramentstoren uit 1557 van de hand van Cornelis
Floris de Vriendt. In 1857 werd aan de zuidzijde een
sacristie aangebouwd. Het schip en de toren zijn in
1863-1864 gebouwd.
De kerk met het kerkhof en het dorpsgezicht zijn
beschermd erfgoed.

In de Bronstraat een oud gevelkapelletje, over de
poort van 1 (het Bornhof).

Sint-Sulpitiusbron, Kapel
Zuurbemde
Onze-Lieve-Vrouw
van Gedurige Bijstand,
Kapellen
BRONSTRAAT 1
KERKGLABBEEK.BE/HALTE21
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De Sint-Sulpitiusbron bevindt zich achter de
Sint-Catharinakerk van Zuurbemde in een
buitenmuur van het Bornhof, de boerderij
gelegen aan de Bronstraat. De bron en de nis
zijn privébezit.
Sint-Sulpitius werd aanroepen voor de
genezing van vee. In de periode dat monden-klauwzeer voor grote problemen zorgde,
werden de vele Waalse veehouders /
bedevaarders als een gevaar gezien door de
lokale boeren.

DORPSSTRAAT EN
SINT-KATARINASTRAAT
KERKGLABBEEK.BE/HALTE22

22

Deze kapel werd in 1961 gebouwd door enkele
vrijwilligers op initiatief en met giften van de
parochianen. De glasramen zouden een recuperatie
zijn uit de Sint-Rochuskapel van Binkom.
Deze kapel diende als rustaltaar bij de jaarlijkse
In 2007 hebben het Davidsfonds en de processie.
Heemkundige Kring Glabbeek het initiatief
Gevelkapelletje bij Dorpstraat 85 en 68.
genomen om, met de steun van een aantal
andere verenigingen, de bron en de nis te
herstellen en toegankelijk te maken. Er werd
tevens een nieuw beeldje van Sint-Sulpitius
geplaatst.
Gevelkapelletjes in de muur van
Zuurbemde 53 en 58.
Grotje in de Varenbergstraat 37 en
gevelkapel in de Varenbergstraat 41.
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Onze-Lieve-Vrouw
Geboortekerk,
Kapellen

Boomkapelletje,
Kapellen

DORPSSTRAAT 40
KERKGLABBEEK.BE/HALTE23

HOEK GROENSTRAAT EN
KATHARINASTRAAT
KERKGLABBEEK.BE/HALTE24

Reeds in de 16de eeuw zijn er sporen van een kerk
op deze plaats. Voor het bouwen van een nieuwe
kerk, een neogotisch driebeukige kerk naar de
plannen van architect Alexander Van Arenbergh,
werd er toelating gegeven in 1876.
De bouw van de kerk startte in 1877. Men noemt
deze kerk soms de “Kathedraal van het Hageland”. In
1881 werd de kerk door een brand vernield. De
afgebrande torenspits werd niet meer vernieuwd.
Het huidig stomp dakje vervangt de torenspits. De
herstelling was klaar in 1884.

Het
idyllische
kapelletje
hangt
al
sinds
mensenheugenis in de boom. Het is zeker meer dan
honderd jaar oud en wordt nog steeds onderhouden
door de familie van de bouwheer.
Enkele jaren geleden scheurde een tak van de boom.
Men verwachtte dat de boom zou afsterven en men
dacht de boom, en dus ook het kapelletje, te
verwijderen. Buurtbewoners konden dit echter
verhinderen. Elk jaar, in de meimaand, wordt het
kappelletje versierd met een bloemenkrans.

Gevelkapelletje Groenstraat 8.

Kapelletje,
Kapellen

KRUISING TWEE GROENSTRATEN
KERKGLABBEEK.BE/HALTE25

Onze-Lieve-Vrouw
van Onrust, Kapellen

HOEK STATIONSSTRAAT EN
DORPSSTRAAT
KERKGLABBEEK.BE/HALTE26
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Dit kapelletje werd opgetrokken na de
Tweede
Wereldoorlog,
uit
dankbaarheid omdat de gezinsleden en
familie zonder al te veel leed uit het
oorlogsgeweld
kwamen.
Het
oorspronkelijk
Mariabeeld
werd
gestolen en nadien vervangen. Het
kapelletje staat op privé terrein.
Naar jaarlijkse gewoonte wordt dit
kapelletje eind april gewit en
opgemaakt voor de meimaand

Eén van de oudste kapellen van de gemeente, werd
gebouwd omstreeks 1500 onder een lindeboom. De
kapel werd bij een wegverbreding in 1953
afgebroken en ernaast opnieuw opgebouwd. Men
komt
hier
bidden
voor
kinderen
met
slaapstoornissen.
De kapel deed dienst als rustaltaar en plaats van de
zegen bij de vroegere processies.
In 2017 heeft de deputatie van de provincie VlaamsBrabant, op initiatief van de kerkfabriek, beslist om
de kapel te erkennen als waardevol erfgoed.
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Kapel, Glabbeek
KRUISING KROMSTRAAT EN
TRAMSTRAAT
KERKGLABBEEK.BE/HALTE27
Deze kapel werd opgetrokken rond 1968 in
opdracht en met de hulp van een familie wonende in
de buurt van de tramlijn, die Aarschot-Tielt en
Tienen verbond. Ze werd gebouwd uit dank voor het
herstel van hun zoon, die zwaargewond was bij een
ongeluk met een stoomtram in de straat.
De kapel is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. Het is
een pijlerkapel opgetrokken in steen met een nis
waaruit
het
oorspronkelijke
Mariabeeld,
meegebracht uit Lourdes, is verdwenen. Een nieuw
beeldje werd geschonken door dezelfde familie. Het
onderhoud gebeurde jarenlang door de familie. Nu
nog zorgen mensen van de Rode hiervoor.
Gevelkapel (zijgevel) Kromstraat 10.

Kapel Onze-LieveVrouw van Smarten,
Glabbeek
KROMSTRAAT 7
KERKGLABBEEK.BE/HALTE28
Deze kleine, witgeverfde bakstenen kapel werd
gebouwd rond 1937 uit dank voor genezing van de
koeien. Volgens de eigenaar was het oorspronkelijke
opschrift: “Moeder van 7 Smarten B.V.O.”. Binnen in
een kleine nis staat een Piëta, een beeld van Maria
met de gestorven Jezus.
Gevelnis Nieuwstraat 10.

1. Neem deel aan de wedstrijd uiterlijk 31 augustus ‘21, waarmee je mooie prijzen kan
winnen. Het deelnameformulier kan je vinden op
www.kerkglabbeek.be/kapellekesfietstocht of in de bibliotheek van Glabbeek.
2. Neem een selfie met
Facebook of Instagram
wedstrijd loopt tot en
ontdekken

daarop één van de kapelletjes en post deze (openbaar!) op
onder de hashtag #kapellekesfietstochtglabbeek. Ook deze
met 31 augustus ‘21. Inspireer zo anderen om Glabbeek te
en maak ook hiermee kans op een mooie prijs!

Mocht 35 km te lang zijn voor jou, dan kan je deze route ook in drie delen.
Je kan deze korte fietstochten vinden op www.kerkglabbeek.be/kapellekesfietstocht.

MET DE MEDEWERKING VAN

Bronvermelding:
“Kapelletjes Glabbeek”, Vakantiegenoegens, 1992
Publicaties van de Heemkundige Kring Glabbeek, www.heemkunde-glabbeek.be
“Kapelletjes van Groot-Glabbeek”, tekeningen van Fons Stels, 1989
Publicaties van Paul Kempeneers, www.kempeneers.org
Teksten van Dries Ceupens
De Reensteen - Glabbeekse ‘Heilige’ Bronnen. Staf Vandegaer, september 2019
De Brabantse Folklore 17de jaargang nr.101 mei 1938 - “De wegkapelletjes in België”
“Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen.” Architectuur/deel
1/Provincie Brabant/Arrondissement Leuven, 1971
Gemeentelijke websites: www.glabbeek.be en www.vensteropglabbeek.be
Website Pastorale Zone Sint-Franciscus: www.kerkglabbeek.be
Foto’s van Georges Stockmans, Gert Janssens en Chris Nys

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: GERT JANSSENS, DRIES 9, 3380 GLABBEEK

THE SECRET

THINGS TO DO

TRAVEL TIPS &

BEHIND THIS TRAVEL

IN THE MOUNTAIN

ADVICES

35 kilometer

28 kapelletjes

dwars door Glabbeek

Je kan dit kaartje digitaal downloaden als gpx-bestand (of pdf)
voor je gpstoestel of smartphone op
www.kerkglabbeek.be/kapellekesfietstocht

