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Tweede liin BelangDeel(gemeente)

Werchter

Rotselaa r

Werchter

Werchter

Wezemaal

Wezemaal

Wezemaal

Aangewezen locatie

Anneke Dóckx

Antonius Leyssens

Centrurn, kort bij de kerk Begijnhof, Begijnen

en pastorie.

Naam

Abdij van Parkstraat

Albert Feyaerts / Henri Leempoels Marcel Verbinnen Verzetsstrijders, gevangene I94O-I944

Alfons Buellens Klokkengieter (Werchter 1840-Leuven 1924).

Aline Eraly (1920-2072l, Bekende karmeliétes in Canada

Baby uit Zeeland die onverklaarbaar genas onderweg op

bedevaart naar Sint Job te Wezemaal (1635)

Pastoor van Wezemaal (1622-76311, bouwer van de nieuwe

pastorie (1624)

Werchter, moederkerk van Haacht en Wakkerzeel, werd in 1228 toegekend

aan de abdij van.Paik. Haacht werd in t23I een onafhankelijke parochie,

Wakkerzeel in 1577, Tremelo in 1783. De norbertijnen van Park bedienden de

parochie Werchter tot in 1820. Blijvend teken van hun aanwezigheid is de

kerk met de imposante toren uit de 17de eeuw.

Het herdenken van oorlogsslachtoffers via het toekennen van hun naam als

straatnaam. Tot op heden kende de gemeente Rotselaar nog geen enkele

naam van een verzetsstrijder toe als straatnaam, terwijl dit in andere

gemeenten wel gebeurde (bijvoorbeeld Leuven). H u n repatriëringsdossiers

zijn aanwezig in het gemeentearchief ván Rotselaar.

Europa's bekende klokkengieter, afkomstig uit een eenvoudig Werchters

boerengezin. Zijn klokken zijn bekend onder de naam Tchorski klokken' Er

bestaat over hem uitgebreide literatuur (vooral Frans)'

lnvloedrijke zuster karmelietes in Canada

Baby die op onverklaarbare manier genas nadat haar mqeder met haar op

bedevaart trok naar Wezemaal. De genezing was de aanleiding voor een

nieuwe mirakelboekje ovèr SintJob te Wezemaal (1635) waarmee pastoor

Bergans Wezemaal weer op de kaart zette als belangrijk devotiecentrum'

Bouwer van de nieuwe pastorie, één van de vroegste en mooiste

norbertijnerpastorieën van Vlaanderen.

)

ca. 1300 Zeldzaam voorbeeld van een begijnenconvent in een dorp.



Extra duiding

lijst die na de oorlog in samenwerking met de gemeenten werd opgemaakt, en beschouwd wordt als de officiële lijst met de namen van de erkende weerstanders.

Duitsland vanwaar hij nooit terugkeerde.

Verbinnen was lid van de verzetsgroep Belgisch leger der Partizanen en werd aangehouden op 26 augustus 1943. Zijn begrafenis vond plaats in Rotselaar op 18 april 1949'

van het katholieke geloof na de lange jaren van oorlog en onrust. Zijn opvolger, pastoor Herman Bergans, voegde in 1535 nog een poortgebouw met ophaalbrug aan toe.

André Van Rompuy

immigreerden. Aline Eraly maakt grootse indruk in een programma van de Franstalige TV in Canada, stierf op 19 september 2Q\2in Montreal Canada.

Jacky Cools

Wezemaal: Catharina's echtgenoot, Antoon Dockx, was afkomstig uit Wakkerzeel.

oud, op bedevaart te gaan naar Sint Job te Wezemaal. Naar aloude gewoonte nam zij een wassen figuur en een offergave mee.

versie had laten drukken. Via deze mirakelboekjes zette hij Wezemaal opnieuw op de kaart als belangrijk devotiecentrum

lndiener

Bert Cornelis

Bart Minnen

Bart Minnen



Rotselaar

Rotselaa r

Rotselaar

Rotselaar

Werchter

Heikant

Heikantberg

Omgeving van kruispunt

Kapelstraat -
Provinciebaan

(oorspronkelijke locatie:

terrein voormalige

boomkwekerij Dioos)

Bertha van Duivenvoorde, Duivenvoorde

Brusselaa rs

Bu rcht

Cyriel Persoóns

De Bannelingen

de Wouters d'Oplinter

Echtgenote van Gerard vander Heyden (voor 1338 - +na

1380), bouwheer van de donjon Ter Heiden.

Verdwenen burcht van de heren van Rotselaar (L2de-15de

eeuw)

Oprichter van de zuivelfabriek Lacsoons (1865-1951)

Weerbarstige muzikanten uit Werchter (1896)

Adellijke familie, weldoeners van de Heikant (L838-1952)

Natuurlijke dochter van een voornaam Hollands edelman, vrouwe van

Boutersem, echtgenote van Gerard vander Heyden, eigenaar van het Hof Ter

Heiden, die hoge functiês bekleedde in het hertogdom Brabant. Mede dank zij

de door haar ingebrachte eigendommen en kapitaal kon het echtpaar de

trotse donjon Ter Heiden bouwen (ca. 1305-1363), een bakstenen woontoren

met een in België unieke, complexe architebtuur, en icoon van de gemeente

Rotselaar.

De Heikantberg was voor een aantal Brusselaars een gezellige uitvalbasis om

in het weekend aan de hoofdstad te ontsnappen. De meeste woningen waren

hun tweede verblijf. Toen werden de huizen op grote percelen gebouwd die

nog dicht bebost bleven. Toch werd dit de eerste aanslag op dit eertijds

unieke natuurgebied in de gemeente.

Vandaag zijn die Brusselaars bijna allemaal overleden en vele percelen werden

verkocht, en spijtig genoeg werden vele ervan de laatste jaren verkaveld en

volgebouwd. >> MOETEN WE DIE DAN WEL'EREN' ?

Burcht van de heren van Rotselaar, één van de bqlangrijkste adellijke

geslachten in het hertogdom Brabant. Van hieruit bestuurden zij het Land van

Rotselaar: Rotselaar, delen van Wezemaal, Werchtér met Wakkerzeel en

Tremelo, en Haacht

ln 1916 bracht Cyriel Persoons de stoommelkerij die hij in 1902 te Wijgmaal

opgestart had, over naar de provinciebaan te Rotselaar. De melkerij werd in

1930 omgevormd tot de N.V. Lacsoons (van: Latijn /oc = melk + Persoons), en

zou één der grootste zuivelfabrieken van het land worden.

Benadrukken van het belangrijke verenigingsleven, en hier in het bijzonder de

rijke geschiedenis van harmoniën en fanfares, verbonden met de brouwerijen

Het is deze familie die het kasteel Rega's Hof met park zijn huidige Bestalte

gaf. Gaëtan de Wouters d'Oplinter was burgemeester van Rotselaar (1913-

1921) en maakte in die hoedanigheid in L914 de inval van de Duitsers in zijn

gemeente mee. Als vurig ijveraar voor de ontwikkeling van het onderwijs liet

hij de school in de Heikant bouwen (19L4-1916).

Oprichter van de brouwerij Mena, die uitgroeide tot één van de grote

brouwerijen in Brabant.
Rotselaa r Edward Meynckens Oprichter van de brouwerij Mena (1847-1916)



Catherine Ackermans

de donjon bevond zich de kerker.

motte zichtbaar; die verdween ten slotte in de 19de eeuw'

zeer moderne nieuwbouw in Art-Decostijl. Dat imposant gebouw domineert tot vandaag de dorpskom'

Bart Minnen

Bart Minnen

Bert Cornelis

Bart Minnen

Bart Minnen



Rotselaar

Wezemaal

Rotselaar

Werchter

Heikant

Rotselaar

Rotselaar, Wezemaal

Rotselaar

Geèn

centru m

Omgevi4g Beversluis

Elisabeth, Elisabeth van Rotselaar

Eustaas van Brimeu, Brimeu

Eynatten

Felix Van Roost

Frans Franckx, Pastoor Franckx

Frederik Vanden Panhuysen

Frans Smedts

Gerard vander Heyden

Laatste vrouwe van het Land van Rotselaar uit het adellijke
geslacht van Rotselaar (1515-1515)

Baron van Wezemaal (7496-L547148), promotor van

Wezemaal als Europees bedevaartcentrum van SintJob

Brouwer, oprichter van de brouwerij van Werchter (1842-

1916)

Kapelaan (1933) en eerste pastoor (1956-1960) van de

parochie Heikant

Verzetsstrijder lL7 69-7820), aanvoerder tijdens de

Boerenkrijg (1789)

bouwheer van de donjon Ter Heiden (voor 1338 - + na 1380)

Onderwijzeres in Rotselaar, oprichtster van de chiro in de

Heika nt

Sterke, wilskrachtige vrouw. Laatste afstammelinge van het huis van

Rotselaar. Speelde een cruciale rol in de overgang van het Land van Rotselaar

naar de hertogen van Aarschot, eerst uit het geslacht van Croii en later uit het
geslacht van Arenberg.

Zette Wezemaal op de kaart als belangrijk bedevaartcentrum tijdens de syfilis-
pandemie die zich vanaf 1496 over heel Europa verspreidde.

Eigenaars van het Hof Ter Heiden sinds 1619. De Leuvense patriciër Arnold

van Eynatten (1580-1565) bekroonde de donjon met een dak met peerspits,

en liet op het neerhof het fraaie 17de-eeuwse wooàhuis bouwen.

Oprichter van de industriële brouwerij De Palmboom'te Werchter (1869), die

gedurende decennia voor welvaart zorgde in Werchter. De Palmboom werd

één van de belangrijkste brouwerijen in Brabant, en produceerde o.m. de'

bekende Jack-Op. De brouwersfamilie Van Roost heeft door de

bedrijfsgebouwen en burgerwoningen een blijvende stempel gedrukt op het

uitzicht van het dorp.

Eerste kapelaan en pastoor van de Heikant, bouwer van de eerste kerk,

oprichter van de scouts in Rotselaar en de Heikant.

Verzetsstrijder tijdens de Boerenkrijg, de grote opstand tegen de Franse

overheersing (1798); aanvoerder van het vrijwilligerskorps uit Rotselaar en

omgèving. Frans Smedts hielp met zijn korps Diest bezetten van 12 tot 14

november, en maakte de bloedige eindnederlaag mee te Hasselt op 5

december.

Gerard ll Vander Heyden (= van Tef Heyden), eigenaar van het Hof Ter

Heiden, drossaard van Brabant en vertrouweling aan het hertogelijk hof, en

via huwelijk heer van Boutersem. Om zijn hoge status te onderstrepen

bouwde hij (tussen ca. 1350 en 1363) een donjon, een bakstenen woontoren
met een complexe, unieke architectuur in België, en icoon van de gemeente

Rotselaar.

Heika nt Gusta Vermaelen Onderwijzeres, oprichtster van de chiro in de Heikant, griot hart.



Erfdochter van Jan V van Rotselaar, uit een zijtak van het huis van Rotselaar, heer van Vorselaar en Retie (+ 1495). ln 1500 erfde Elisabeth deze heerlijkheden.

hertogen van Arenberg.

en de kerk een gift gaf, een volle aflaat: de volledige kwijtschelding van de straf in het vagevuur.

Nicolaas van Eynatten l+ T72Ol in de parochiekerk van Rotselaar, waarop hij als 'seigneur de Terheyden' staat betiteld'

verscheidenen grote burgerhuizen een blijvende stempel gedrukt op het uitzicht van het dorp.

Johanna van Brabant. Meermaals werd hij door de hertog en hertogin met diplomatieke missies belast, onder meer naar Engeland.

woonden effectief op Ter Heiden in 1363 en hadden eÍ een hofkapel.

overleed op l januari L960. De nieuwe kerk werd gebouwd onder zijn opvolger René Van Den Broeck.

van 12 tot 14 november, zetelde in een krijgsraad te Alken op l.december en maakte de bloedige eindnederlaag mee te Hasselt op 5.december.

Cultuu rraad

Bart Minnen

Bart Minnen

Bart Minnen

Catherine Ackermans

Bart Minnen

Bart Minnen

welzijn van iedereen, vooral in de Heikant, maar ook in de omliggende parochies kon men op haar hulp rekenen.



Rotselaar omgeving Mena Henri Nackaerts

Wezemaal Herman Bergans

Rotselaar, Wezemaal één van de 'bergen' ljzerzandsteen (zie ook: Steengroeve, Groeve)

Wezemaal omgeving Wijngaardberg Jan Ferdinand Audoor, Audoor

Overal Geen Jan lV, Jan van Rotselaar

Rotselaa r Jan Van Kelst; Kelstone

Wezemaal Java

Burgemeester van Rotselaar (1921-1933), mede-oprichter van Henri Nackaerts speelde een belangrijke rol in het politieke en

brouwerij MeNa verenigingsleven in de jaren twintig en dertig. ln de eerste plaats was hij

burgemeester. Vervolgens was hij de zakenpartner van Valère Meynckens, de

zoon van de inmiddels overleden Edouard die de brouwerij was gestart. De

beginletters van hun namen vormen de naam van hun brouwerif'Ve-l,ta',

vandaag het vrijetijdscentrum van Rotselaar, gehuisvest in het iconisch art

decogebouw in het centum. De brouwerij was een belangrijke werkgever in

de streek. Nackaerts was als voorzitter ook de drijvende kracht achter de

Harmonie Sint-Cecilia.

Pastoor van Wezemaal (1631-1660), promotor van de

bedevaart naar Sint Job

Oprichter van de wijngaard (L814-ca. 1850) en de wijnmuur
te Wezemaal

Laatste heer van Rotselaar uit het geslacht van Rotselaar (+

14s1)

Muzikant, uitvinder van de Kelstone (1963-2019)

Koffiebranderij geopend in 1935 in Wezemaal

Belangrijkste norbertijner pastoor van Wezemaal uit de 17de eeuw. Zet

Wezemaal na een langdurige oorlogsperiode (1578-1621) opnieuw op de

kaart als centrum van devotie tot SintJob.

Deze roestbruine steen werd op ontgonnen op de Middelberg en de

Wijngaardberg en diende als steen voor de bouw van monumenten en ook

wel een aantal dorpswoningen. ln 2020 werden een fietsroute en een

wandeltocht rond deze steen ontwikkeld die door de drie deelgemeenten van

Groot-Rotselaar Loopt.

De wijngaard van Wezemaal (1814-ca. 1850) was een uniek

wijnbouwexperiment in ons land in de vroege 19de eeuw, en was toen de

grootste wijngaard in Vlaanderen. De anderhalve kilometer lange wijnmuur is

uniek in Vlaanderen. De naam Wijngaardberg dateert uit deze periode.

Vader van de 'privileges' of oudste dorpswetten én van de

schuttersreglementen voor de dorpen Rotselaar, Werchter en Haacht: die

behoren tot de oudste dorpswetten en schuttersreglemenen in het

hertogdom Brabant (= huidige provincies Waa ls-Braba nt, Vlaams-Braba nt,

Antwerpen en (NL) Noord-Brabant).

Muzikant, uitvinder van de Kelstone, one-hitwonder, Woonde tot aan zijn

dood in de hoeve van ïer Heiden.

ln 1935 opende Eduard Wuyts de eerste koffiebranderij in hartje Wezemaal,

vernoemd naar de betere koffie die toen van het lndonesische eiland Java

kwam. 77 jaar later werd besloten om de branderij aan de

Aarschotsesteenweg te verhuizen naar het industrieterrein het Wingepark in

Rotselaar en de oude gebouwen een nieuwe functie te geven.

Wezemaal Jean Joseph Delhaye Orgelbouwer (18xx-18xx) Vervangt in 1840 het oude orgel van de Sint-Martinuskerk door een nieuw



gestudeerd. Guillaume Nackaerts (1910-1987) was burgemeester van Rotselaar tussen 1958 en 1976'

Wezemaal.

Wezemaalse heuvelrug potentieel om de vroegere Hagelandse wijnbouw weer leven in te blazen.

kwam er met de dood van Audoor een abrupt einde aan deze grote Wezemaalse wijngaard.

Ferdinand, Maria Audoor, schonk het schilderij in 1850 aan de kerk van Wezemaal als betaling in natura voor het eeuwig jaargetijde van haar broer

Revolutie.

streek. De 'Java' is een begrip ih de gemeente.

Depot" in Leuven tijdens een optreden van Jan Van Kelst met zijn band Kelst. Er is intussen ook een akoestische versie in hout ontwikkeld.

Bert Cornelis

Bart Minnen

Catherine Ackermans

Bart Minnen

Bart Minnen

Bert Cornelis

Katharina Meulemans



Rotselaar

Rotselaa r

Werchter

Wezemaal

Werchter

Wezemaal

Rotselaa r

Rotselaar

Geen

Nieuwe verkaveling De

Wal Werchter

Marktplein (graag

herdopen als Jef

Billionplein)

Kasteelsite

trage wegen in stukjes

natuur

Kapelstraat

Parking op de hoek van

Blauwmolenstraat en

Klein-Vlasse làa r.

iean-Baptiste Moerinckx, Moerinckx

Johanna, Johanna van Rotselaar

Jos Van Dêssel, Pastoor (Jos) Van Dessel

Jozef, Jef Billion

Jozef De Nel De Nef

Kasteelplein, Kasteelweide

Kerkuil - Steenmarter - Reiger - Hert - Vos -
Vleermuis - Kikker

Kind, kadee-, ... spuit-, snotneus-

Burgemeester van Rotselaar, bouwde de voormalige abdij

Vrouwenpark om tot'Moerincxkasteel' (1.753-1831)

Verdwenen kasteel van de heren van Wezemaal (13de-18de

eeuw)

Het Moerinckxkasteel was één van de fraaiste voorbeelden in Brabant van een

romantisch landschapspark'à l'anglaise' uit de vroege 19de eeuw. Het domein

zoals het onder de familie Moerinckx gestalte had gekregen, werd in 1927 de

kern van het Montfortaans Seminarie, het huidige Montfortcollege.

Burcht van de heren van Wezemaal, evenals de familie van Rotselaar, één van

de belangrijkste adellijke geslachten in het hertogdom Brabant. Domineerde

het dorp van ca. 1200 tot de afbraak in 1789.

Vrouwe van het Land van Rotselaar( Rotselaar, Werchter met Was de eerste vrouw die het Land van Rotselaar bestuurde en op die manier

Wakkerzeel en Tremelo, Haacht) L463-L487. de sterke band tussen de inwoners van het Land van Rotselaar en de familie

van Rotselaar bestendigde, ook al was ze gehuwd met een Duitse graaf.

Pastoor van Werchter (1930-2004) Laatste plaatselijke pastoor van Werchter. Speelde een belangrijke rol in

Werchter op religieus en op sociaal-bultureel domein.

( 1854-1933) Orgelbouwer te Wezemaal Bekend orgelbouwer

Kunstchilder (Werchter 1899-Merendree 1988)

Deze dieren worden vaak in onze gemeente gespot en worden beschermd

door onze mooie natuurplekjes. Het is ook een manier om de bewoners

bewust te makên van onze fauna.

Vertrekpunt voor wandelaars naar de Beninksberg (Wandelnetwerk

Hagelandse heuvels). - Vaak'vergeten'gehucht krijgt zo toch aandacht.
Wezemaal Klein-Vlasselaa rpleintje



eeuwse voorraadgebouw. Hij nam zijn intrek in het abdissenhuis, waarvan hij het inteiieur liet herinrichten, en dat sindsdien als'Moerincxkasteel' bekend stond'

'gotische'brug en het prieel bij de Aarschotsesteenweg'

ln Ig27 kochten de paters Montfortanen uit Leuven het kasteel en 11ha grond. Ze bouwdên op dit domein een novicenschool, die uitgroeide tot het Montfortcollege'

(in de Elzas), die in 1427 gehuwd was met Johanna.

haar dood in L487.

eigen pastoor meer in werchter. pater Michel Tilleman, pastoor te Wezemaal, werd benoemd tot administrator der parochie Werchter in mei 2004.

Bart Minnen

Erik Wouters - Op voordracht van Werchterse gemeenschap

Katharina Meulemans, Gilbert Berckmans

Bart Minnen

bij de renovatiewerken.

Antwerpen.

ter plaatse het heerlijk gezag vertegenwoordigde en er het beheer van de heerlijke landerijen op zich nam'

hoge onderhoudskosten liet de hertog van Ursel, de toenamlige baron van wezemaal, het kasteel in L789 afbreken. De twee heuvels op het terrein zijn puinheuvels'

Catherine Ackermans

Jolien Minnen

Roger Patteet



Wezemaal

Rotselaar

Werchter

Wezemaal

Wezemaal

Rotselaar

Rotselaa r

Rotselaar

Wezemaal

Rotselaar

Bedrijventerrein

Wingepark en omgeving

zijweg Grotestraat

Tunhel station

Geen

omgeving Plas

Kloosterbos

Kludde of Lodder, Loekebeer, Reuzen, Vurige zeug

Krommendijkpad

La ncelot

Laura Vanden Eynde

Leonard Drijvers

Maastricht

Mammoet

Maria Cloots

Maria Ludmilla van Arenberg

Bekende ridderfiguur uit de middeleeuwse literatuur over

koning Arthur

Oorlogsslachtoffer van een V-1.-bom (13-11-1944)

Orgelbouwer te Rotselaar (+ 1873)

De heren van Rotselaar waren erfvoogd van Maastricht

Onderijzeres aan de Vrije meisjesschool te Wezemaal

(1870-19s3)

ln 2004 werd in Wezemaal een uiterst zeldzaam fragment uit de 14de eeuw

ontdekt van een Middelnederlandse Arthurroman, met een passage over

Lancelot. Het fragment komt uit een handschrift dat zeer waarschijnlijk in het

kasteel werd bewaard. Behoort nu tot de collectie middeleeuwse

handschriften van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.

Het herdenken van oorlogsslachtoffers.

Vergroot en verbeterthet orgel van de Sint-Martinuskerk te Wezemaal tot zijn

huidige vorm.
lllustreert de belangrijke politieke positie van de heren van Rotselaar in het

hertogdom Brabant.

Vondst van fossiele stukken slagtand en kiezen van mammoeten bij het

uitgraven van de huidige plas in de jaren 1970.

Dochter van de 8ste hertog van Arenberg. ln 1888 trouwde ze met de hertog

Karl Alfred van CroV.

ze kreeg het Hof Ter. Heiden van haar vader. Toen ze overleed, verkocht haar

zoon hertog Karl Rudolf van Croii de site aan de brouwersfamilie Smedts, die

er sinds L870 ter plaatse bier brouwde.

Uitgestrekt, verdwenen bos van de abdij Vrouwenpark (13de- Grootste bos van Rotselaar naast de bossen op Heikantberg, Middelberg,

18de eeuw) Wijngaardberg en Beninksberg. Was een belangrijke bestaansbron voor de

dorpsgemeenschappen van Wezemaal en Rotselaar.

Figuren uit Rotselaarse legenden en sagen



handen van Vrouwenpark door schenkingen van de heren van Wezemaal en Rotselaar.

Trage weg, buurtweg nr. 54. Op de Poopp-kaart (1850) loopt deze wegnaar de'Krommen Dijk'

200s).

trage weg, het v-1-pad.

Rotselaar de erfvoogdij, maar zijn nakomelingen bleven als heren van Rotselaar de titel van voogd van Maastricht voeren tot in 1452.

ganse hertogdom Brabant.

Bart Minnen

Catherine Ackermans

Michel Macharis

Bart Minnen

Bert Cornelis, Karen Vandenweghe

Katharina Meulemans

Bart Minnen

Catherine Ackermans

Diana Peetermans

Catherine Ackermans



Heikant

Rotselaar

Rotselaa r

Overal

Wezemaal

Rotselaar

Wezemaal

Wezemaal

Werchter

Werchter

omgeving Rega's Hof Maria Theresia de Wouters d'Oplinter-Goetha ls,

Maria Theresia Goethals

Meester Maurice

Laan van Abdijlaan naar Montfortanendreef
Montfort

Nieuwkomers

Patricia De Ma rtelaere'

Middelberg Paul Bouts

Peter Dieltiens

Pierre Langerock

Prosper Van Langendonck

Ossebeemden Grotestraat (te kiezen; herinnert aan Duitse radarinstallatie

'Meisse' aan de Veldonkhoeve, Tremelo)

(1880-1971) Echtgenote van Rotselaars burgemeester Gaëtan Beklemtonen van de belangrijke positie van een vrouw naast haar man en het

de Wouters d'Oplinter (1913-1921) - Gegijzeld tijdens WOll in oorlogsleed veroorzaakt door met de Duitse bezettêr collaborerende

haar kasteel Rega's Hof Uuli 19aa) groeperingen tijdens WOll'

O n de rwi j ze r (7923 -2017 | Gijzelaar en oorlogsvrijwilliger WO ll - Brigade Piron, Ridder in de Orde van

Leopold ll en vereerd met verschillende eretekens, Erevoorzitter van de N.S'B'

afdeling Rotselaar. Jaren lang onderwijzer in en nadien Ereschoolhoofd van de

gemeentelijke basisschool Rotselaar-Centrum.

Herinnert aan het internaat dat de paters Montfortanen hier in 1928 hebben

opgericht, nu het Montfortcollege
Een straatnaam als symbolische welkom voor iedereen die voor zeer

verscheidene redenen nieuwkomer is in de gemeente.

Auteu r, f ilosofe ( 1957-2009) Hoogleraar filosofie aan de KUL. Woonde te Wezemaal. Winnares van De

Gouden Uil en de Ako en Libris literatuurprijs met haar boek'Het onverwachte

antwoord'.

Schrijnwerker-beeldhouwer uit Grobbendonk, nadien (1858)

Wezemaal.

Leuvense architêct (1859-1923), bouwer van het

gemeeítehuis van Wezemaal (1898)

Schrijver (L862-1920)

Schrijnwerker-beeldhouwer uit Grobbendonk, nadien (1858) Wezemaal. Gaf

gestalte aan het overdadig 19de-eeuwse interieur van de kerk van Wezemaal

maakt de nieue altaren van Onze-Lieve-Vrouw en Sint Job (1919-1821), een

nieuwe orgelkast (1851), en het schrijnwerk voor de nieuwe, monumentale

preekstoel (1859)

Vermaarde Leuvense architect, ook actief in het Hageland. Bouwde in

Wezemaal het oude gêmeentehuis (1898). Men kan als het ware een Pierre

Langerock-route uitbouwen tussen Leuven en Aarschot

Had als schrijver een belangrijk aandeel aan de herleving van de Vlaamse

letterkunde op het einde van de 19de eeuw. Mede-oprichter van het avant-

gardetijdschrijft 'Van Nu en Straks'.

!!Duitse radarinstallatie die jachtvliegtuigen moest leiden naargeallieerde

bommenwerpers !! Er rest noB een betonnen sokkel op Werchters

grondgebied

Oprichter en leider van de Scoutsgroep SPER in Rotselaar (en later ook van de

Scoutsgroep van de Heikant volgens welingelichte bronnen), koorleider van

verschillende zangkoren in Rotselaar, regisseur van verschillende

toneelgezelschappen in Rotselaar

Rotselaar, Heikant René Sas (Rotselaa r L908-Herent 1995)



met namen van werkweigeraars. Hun getuigenissen zijn in hun dagboeken vastgelegd.

hield zij een dagboek bij.

Maurice De Roey geboren en getogen in Rotselaar heeft jarenlang tegenover de toren Ter Heiden gewoond. Hij had een passie voor de toren en maakte er vele schildeiilen van.

oorlogsvrijwilliger WO ll - Brigade Piron, Ridder in de Orde van Leopold ll en vereerd met verschillende eretekens

Hij schreef deze weemoedige verzen over Werchter:

O vlakke Demerboorden

O weide in warme droom verbreid

waar al mijn dromen gloorden

van liefde en levenszaligheid

verschillende toneelgezelschappen in Rotselaar

Catherine Ackermans

Jacky Cools

Aster Stein

Vic Van Nuffel (+), Patrick Van Nerum, Eline De Boeck, Jacky

Cools, Lieve De Bondt; Cultuurraad

Christine Staes (+)

Katharina Meulemans

Katharina Meulemans

Bart Minnen

Erik Wouters



Rotselaar

Werchter

Rotselaar, Wezemaal

.Rotselaar

Werchter

Rotselaar

centrum

Omgeving Molen,

Wijngaard

Sara Van Passel

Schiptrekkers

Scholleir (zie ook Steengroêve, ljzèrzandsteen)

Servaas Coppens, Pater Coppens

Si nt-Sebastiaa nsgi lde

Siska, Siska van Rotselaar

(xxx - 2018)

Schiptreftkersgilde van Werchter

Norbertijn uit de Parkabdij (Heverlee) (1874-1945), redder

van tientallen gewonden na de Slag aan de Molen (12

september 1914)

Oudste vereniging van Werchter

Sara woonde in Rotselaar. Ze werd in 2018 op 38-jarige leeftijd

doodgeschoten in Dies! iri haar hoedanigheid als ACV'bediende, door een

ontevreden klant. Als een soort vrouwelijke tegenhanger van het Marc

Muntenplein, het plein genoemd.naar de rijkswachte; die in 2001 werd

doodgeschoten.

De schiptrekkers van Werchter vormden sinds de middeleeuwen een

belangrijke schakel in het goederentransport in dit deel van het

Scheldebekken, tusien Mechelen, Aarschot en Leuven. Dank zij de

scheepvaart was Werchter gedurende eeuwen één van de welvarendste

dorpen uit de wijde regio.

Schollen zijn lossen stukken ijzerzandsteen. Dorpelingen maakten er huizen,

schuurtjes en afscheidingsmuren van. 
.

Bezocht twee dagen na de Slag aan de Molen (12 september 1914) het

slagveld. Diende vele gewonden ter plek de eerste hulp toe en liet tachtig
gewonden op 14 en 15 september overbrengen naar het noodhospitaal van

Sint-Thomas te Leuven. 
(Vele 

gewonden hebben aan hem hun leven te danken.

Deze gilde is de oudste vereniging van Werchter. Opgericht op 30 mei 1430 en

sindsdien ononderbroken actief. Een gilde.die leeft onder en met.de

Werchterse gemeenschap.

De avonturen Van dit boerenmeisje, dat met haar melkkruikje naar Leuven

trok, wordt in talloze liedjes bezongen. Het verhaal speelt zich af in de 19de

eeuw.



strategisch gelegen aan de samenvloeiing van Demer en Dijle, beheerste het vrachtvervoer in dit deel van het Scheldebekken, tussen Mechelen, Aarschot en Leuven.

het punt vanaf waarde Dijle bevaarbaar was.

Deze activiteit verklaart het hoge bevolkingscijfer en de welvaart van Werchter in vergelijking met vele andere dorpen in de regio.

eenheden gelegerd rond Antwerpen te beletten de Duitse legers te vervoegen tijdens de Slag aan de Marne (6-12 sept.).

werden verwoest.

Katharina Meulemans

Bart Minnen

Katharina Meulemans

Bart Minnen

het stadsarchiefvan Leuven wordt een foto bewaaid van een aantal gewonden uit Rotselaar in het hospitaal met in hun midden pater Coppens.

Kroonorde.

André Van Rompuy



Heikant

Wezemaal

Rotselaar

Wezemaal

Werchter

Tussen Heirbaan en

Middelberg; noordflank

Middelberg

Steengroeve, Groeve

Tempelier

Theodoor Smedts

Viktor Verlinden, Torre

geplande wijk tussen Walwijk, Walpark

gemeentelijek basisschool

en de Walstraat

Steengroeve van 'Rotselaarse steen'tegen de Middelberg

Arnold lll van Wezemaal, heer van Wezemaal (L264-t27Ol,

daarna tempelier in Frankrijk (+ 1291)

Volksfiguur, introduceerde de perziken- en pruimenteelt in

Wezemaal (1890- ?)

Eén van de belangrijkste Hagelandse ijzelzandsteengroeven, eigendom van de

heren van Rotselaar en hun opvolgers vanaf de 16de eeuw, de hertogen van

Aarschot uit de geslachten van Cro'i en van Arenberg. De 'Rotselaarse steen'

stond bekend om haar hoge kwaliteit en leverde tot diep in de l.9de eeuw

steen voor zowel gebouwen in Rotselaar als grote gebouwen en

infrastructuurwerken in de regio.

Arnold lll van Wezemaal, de heer van Wezemaal'die het meest tot de

verbeelding spreekt. Leidde in 1265-1266 een opsgtand tegen hertogin-

weduwe Aleidis van Brabant. Na zijn nedeilaag verliet hij Brabant en trad toe

tot de ridderorde van de tempeliers. Als tempelier oefende hij grote invloed

uit aan het hof van de Franse koning Filips lV de Schone.

Begon met de perziken- en pruimenteelt te Wezemaal en werd één van de

grote gangmakers van de de teelt van steenfruit in het Hageland.

Stichter brouwerij 'De Toren', burgelmeester van Rotselaar Stichter van de brouwerij "De Toren" in 1870 op de gelijknamige site van de

:",',ï I 
".Ï,ïi 
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h e rto g va n A re n b e rg

Werchter

Rotselaar,Wezemaal Heikantberg,Middelberg Wolven

Nieuwe verkaveling De

Wal Werchter
Zuster Arnoldine

Verwijst naar de aanwezigheid van wolven in de Hagelandse

bossen tot in de 18d" eeuw.

( 1913-2001), onderwijzeres te Werchter

Dei Hagelandse heuvels in Rotselaar en Wezemaal waren tot diep in de 20ste

eeuw dicht beboste gebieden. Tot in de 18de eeuw voelden ook wolven zich

hier thuis. Het vérdwijnen van de wolf is een ijkpunt in de ingrijpende

landschappelijke veranderingen die onze gemeente in de 19de en 20ste eeuw

heeft ondergaan.

Speelde een belangrijke rol in het sociale weefsel van Werchter

Wezemaal Delphine Dockx (1923-L959), onderwijzeres Wezemaal



werd in 1266 ver:slagen door Wouter Vll Berthout van Mechelen, nabij Tildonk (gevecht aan de Lips).

functies aan het koninklijk hof vervulde en het zelfs tot hofmeester bracht. Hij overleed er in 1291'

Catherine Ackermans

drinken.

De Walenstraatverwijst naar de huisvesting van deze arbeiders op die plaats: aan de westgrens van Rotselaar, ver van de andere Rotselaarse woonkernen.

aantallen groeve-arbeiders en steenhouwers aan uit Wallonië. Na 1814 kwamen de hertogen van Arenberg opnieuw in bezit van de groeve.

restauratie van de O.-1.-Vrouwkerk te Aarschot (1888).

de verkoop naar Nieuwrode verhuisd. Leefde nog in 1982.

Walstraat is genoemd naar aarden omwalling die de Fransen rondom hun bruggenhoofd Werchterhadden aangelegd tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog(L740-17481'

de wolf in de loop van de 18d'eeuw geleidelijk teruggedronien'

Als Agnes Gielen geboren te Linde-peer op 27 december 1913. Werkzaam in Werchter vanaf 1958. Ze overleed te Leuven op 23 maart 2001.

weefsel van het dorp.

Bart Minnen

Katharina Meulemans, Alphonse Van den Broucke

Victor Van Espen

Bart Minnen

Erik Wouters - Op voordracht van Werchterse gemeenschap

"1898 te Wezemaal +1983 te Leuven Hilde Van Laer



Werchter

Heikant

loannes-Franciscus Vermeylen

Jozef Nuttin



Delphine Dockx woonde op de Aarschotsesteenweg, ter hoogte van de huidige assistentiewoningen, te Wezemaal.

lessen werden halftijds gegeveh, maar de school bleef open en de leerkrachten op post'

De beeldhouwer Joannes-Franciscus Vermeylen werd geboren in Werchter en is groot geworden in Leuven.

Joannes-Franciscus Vermeylen, beter bekend onder de naam Jean-Frangois' en 'Frangois' Vermeylen, leert zijn vak als beeldhouwër van Karel-Hendrik (Charles) Geerts,

die was opgeleid aan de Antwerpse Academie.

Vanaf 1833 doceerde Geerts aan de Academie van Leuven. ln de stad Leuven had hij een groot atelier, dat sculptuur leverde voor kerken in binnen- en buitenland,

Beeldhouwer Geerts was een zeer productief kunstenaar en vooral bekend om zijn kerkmeubilair (altaren, preekstoelen en koorbanken).

Na zijn overlijden werd Karel-Hendrik (Charles) Geerts als professor aan de Leuvense Academie opgevolgd door zijn oud-student Jean-Frangois Vermeylen.

Jean-Frangois Vermeylen had zijn beeldhouwersatelie14 in de Minderbroedersstraat in Leuven.

Zijn neef Jozef Nuttin (gestorven in 2014) was eveneens prof. psychologie en ontdekte het naamletterefect dat nog steeds wordt gebruikt. Gemakshalve werd hij 'Jef' genoemd.

Deze laatste, 'de Jef', woonde in de Wandeldreef 17 en bouwde daar een heuse klokkentoren met 2 klokken waar de naam Josephus op staat'

Bron: Welluidend Erfgoed - Het klokkenpatrimonium van het land aan Demer en Dijle.

De kapel bezattoen al wel een dakruiter met klokje. ln de dakruiter hangt nu een goed zichtbaar maartotaal onbereikbaar klokje'

Rotselaar-Heikant, villa De Ranke. De witte villa De Ranke in de Wandeldreef 17 in de Heikant herbergt twee klokjes die verwijzen naar de familie Nuttin.

Jozef Nuttin (1933-2014) was priester-kanunnik maar ook professor en stichter van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KULeuven en van

witte toren van de villa. Van in de tuin gekeken hangt de grootste klok rechts.

Katharina Meulemans

Katharina Meulemans


