
 

 

 

 

 

Ontdek tien erfgoedspots tijdens  

de erfgoedwandeling in Puurs 

 

 



Helemaal Davidsfonds 

De erfgoedwandeling, die Davidsfonds Puurs mede organiseert past volledig in wat Davidsfonds wil 

betekenen.  Verbondenheid is één van de zeven klemtonen waar Davidsfonds wil voor gaan en dat 

heeft ook te maken met de plek waar we wonen en trots op zijn. Elke plek heeft zijn eigen unieke 

geschiedenis, die niet los kan gezien worden van wie er heeft gewoond, geleefd, gewerkt en 

liefgehad.  Niets behoort tot onze voltooid verleden tijd, want wat belangrijk is raakt altijd iets 

anders, dat mensen heeft gepassioneerd, geïnspireerd en gevormd.  Hopelijk kan het initiatief van 

Davidsfonds Puurs een opstap betekenen voor een groter verhaal, waarbij we scholen en 

verenigingen de kans kunnen geven om ons verleden te ontdekken, op te rakelen en te herkennen. 

Zij kunnen dan op hun beurt en op hun eigen manier ons erfgoed en onze geschiedenis omarmen, 

koesteren en uitdragen.  Zo gaan we samen voor ‘buurten met erfgoed’.   

Erfgoedwandeling Davidsfonds Puurs 

Deze wandeling brengt je in en rond het centrum van de gemeente. Ze start en eindigt aan de ingang 

van CC Binder, Forum 9. Daarna doe je in volgorde onderstaande 10 erfgoed hotspots aan: 

1. Tuinpaviljoen  

2. Ursulinen van Puurs 

3. Brouwerij ‘Het Hof’ 

4. Sint-Pietersgodshuis 

5. Fort Liezele 

6. De Zeuthoeve 

7. Hof ter Rest 

8. Station van Puurs en omgeving 

9. Gebouwen Hoogstraat in de buurt van pastorie 

10. Sint-Pieterskerk  

Route:  Forum – Kloosterhof – Hondsmarkt – Palingstraat – Kimpelberg – kruisen Molenstraat – Park 

Fort van Liezele –   Fort – Fortbaan – Overheide – Tekbroek – Scheeveld - Zeutestraat – Fietsostrade – 

Robert Verbelenstraat –zijstraatje na Café Cité – Eikevlietbaan – tunnel onder spoorweg – 

Stationsstraat – Dorpshart – Hoogstraat - Kerkplein – Begijnhofstraat - Forum 

Neem je liever geen onverharde wegen dan kun je een verkorte route nemen tussen hotspots 5 en 6. 

Wandel Hof-ten Berglaan af tot het Scheeveld.  

Wil je nog meer genieten van de rustige omgeving wandel dan rond het Fort en ga aan de achterkant 

via Hof ten Broek en de Turkenhofdreef naar Overheide en het Tekbroek. Volg daarbij de nummers 

van het wandelknoopuntennetwerk 125 – 127 – 115 – 122 – 123  

Heb je nood aan een extra uitdaging dan kun je deelnemen aan de fotozoektopdracht. Bij elke 

hotspot hoort een detailfoto. Ga op zoek naar de juiste combinatie (bv 1 D, 2 F,  ….) en stuur je 

antwoord door naar dfpuurs@proximus.be . Doe het voor 1 mei 2021.  Onder de juiste antwoorden 

verloten we drie prijzen.  

Geniet van de mooie omgeving en het plaatselijke erfgoed.  

  

mailto:dfpuurs@proximus.be


Tuinpaviljoen met kelder 

 
Dit neogotische tuinpaviljoen dateert uit het begin van de 19e eeuw. Het gebouwtje met kelder 
stond op een kunstmatige heuvel. Vroeger dacht men dat het raadselachtige gebouwtje over een 
ijskelder beschikte en werd het als de ‘IJskelder’ bestempeld.  

Het paviljoen, de vijver en de aangelegde lusttuin (35 a 60 ca) stonden in 1818 reeds genoteerd op de 
primitieve kadasterkaart van Puurs (sectie B nr. 495). Toen was rentenier Philippus Aerts (1761-1838) 
eigenaar. Die had de grond gekocht uit de verkaveling van de erfgenamen Franciscus De Maeyer, op 
10 september 1812. Philippus Aerts woonde toen in Mechelen. Na de voltooiing van het geheel 
kwam Philippus Aerts in 1815 opnieuw in Puurs wonen en huwde hij er in 1830 Maria Josepha 
Smedts (1807-1841). 
 

 

1818    PUURS ‘primkad’ – paviljoen, vijver en aangelegde lusttuin 

Weduwe Joanna Francisca Juliana Van Beveren hertrouwde (1908) met gemeentesecretaris en latere 
burgemeester Paulus Benedictus Robertus Maes (1879-1962). Het gemeentebestuur kocht, van de 
erfgenamen Maes, de eigendom (1975) voor openbaar nut. Sinds 2004 was het paviljoen 
geïntegreerd in het CC. 

Het tuinpaviljoen werd bij ministerieel besluit van 13 februari 1998 beschermd. Op 5 juni 2020 werd 
het beschermde monument verplaatst van cc Binder naar de Kloostertuin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ursulinen in Puurs   

Sommigen herinneren zich nog het Sint-

Angela-instituut in Puurs, dat verbonden 

was aan het ursulinenklooster in de 

Begijnhofstraat. De naam verwijst naar 

Angela Merici die rond 1470 geboren werd 

in Desenzano del Garda, een stadje in 

Lombardije (Noord-Italië). Zij zette zich in 

voor het onderwijzen van ongeletterde 

meisjes die leefden in armoede. In 1535 

stichtte zij de orde van de Ursulinen, met Sint-Ursula als patroonheilige. Door gericht onderwijs wilde 

zij een christelijke opvoeding voor meisjes verzekeren.  

In 1796 en 1797 werden abdijen en kloosters afgeschaft. Dat was het voorlopige einde van de orde.  

In 1818 nam Johannes Lambertz de draad weer op.  Met drie jonge vrouwen, de “Dochters van 

Ursula”, begon hij een schooltje in Tildonk.  Daaruit groeide een nieuwe congregatie in 1832. Daarna 

werden nog tientallen kloosters opgericht in binnen- en buitenland.  

In die context situeert zich ook de stichting in 1857 van het klooster en het Sint-Angela-Instituut in 

Puurs.  Ook hier ging het initiatief uit van een sociaal bewogen priester, nl. pastoor Vertongen.  

Onder de kundige leiding van Eerwaarde Moeder Fransisca groeide de school gestadig.  Langsheen 

de Begijnhofstraat werden huizen opgekocht en afgebroken, er werd gebouwd en verbouwd want er 

kwamen steeds meer leerlingen, steeds meer zusters. 

De aandacht en de energie van de zusters lag op tweeërlei gebied: enerzijds was er gratis kleuter- en 

lager onderwijs waar lezen, schrijven en rekenen de hoofdmoot uitmaakten en anderzijds het 

betalend Franstalig pensionaat met een meer algemene intellectuele vorming. Een godsdienstige 

opvoeding was de basis van beide.   

Het onderwijsaanbod evolueerde. In 1925 werd een vakschool opgericht waar meisjes werden 

opgeleid tot bekwame huismoeders.  Ze leerden er wassen, koken en vooral naaien.  Het groeiende 

feminisme maakte meisjes ook bewust van het feit dat ze in staat moesten zijn hun eigen brood te 

verdienen.  Er werd dan ook onderwezen in vreemde talen, boekhouden, steno en dactylo.   Dat 

resulteerde in 1958 in de oprichting van een handelsafdeling, gelijkwaardig aan de moderne 

humaniora.  En de verruiming van het studieaanbod stopte daar niet.  Zo werd o.a. in 1967 een 

afdeling” Kantoorwerken” en een hogere cyclus “Snit en Naad” opgericht.  

In de jaren ’60 van de vorige eeuw begon het aantal kloosterlingen stelselmatig terug te lopen.  Vele 

kloosters ontvolkten en moesten na verloop van tijd noodgedwongen hun deuren sluiten. Ook bij de 

Ursulinen.   

Ook het Ursulinenklooster ontsnapte niet aan die trend.  In 1975 werd het pensionaat opgeheven 

vermits er nog maar weinig zusters waren.  Uiteindelijk ruilden ze in 1995 het klooster in de 

Begijnhofstraat voor een gezellige woning op het Hooiveld.   

Zuster Emmanuël en zuster Rita waren de laatste zusters. Eind 2017 verlieten zij Puurs.  

In 1995 fusioneerden het Sint-Jan-Berchmansinstituut, de technische school en het Sint-Angela-

instituut tot SJABI. In 2016 verenigden alle vrije scholen van de gemeenten Puurs en Sint-Amands 

zich in één scholengroep met 15 scholen, 17 campussen, 4000 leerlingen en 600 leraren. 

 

 



Brouwerij ‘Het Hof’  

 

Jacobus Maes en Johanna Catharina Verbruggen begonnen met een brouwerij omstreeks 1800 op 

een perceel bouwland op het Hooiveld gelegen aan de Palingstraat. Jacobus was een zoon van 

burgemeester Judocus Maes. De familie Maes was in die tijd een belangrijke familie in Puurs.  

Jacobus en Johanna Catharina hadden twee dochters en vier zonen. Drie zonen bleven ongehuwd. 

Jan Baptist Maes huwde met Isabelle Van Hoomissen. De vier zonen baatten de brouwerij uit tot 

omstreeks 1880. Omdat er geen opvolgers waren werd de brouwerij verkocht aan de familie Peeters, 

steenbakkers in Niel en maalders in Puurs. Jan Peeters en Maria Sophia De Proft bouwden in 1880 

naast de oude brouwerij een veel grotere brouwerij: een monumentaal, onderkelderd 

bedrijfsgebouw in neoclassicistische stijl. Bij het overlijden van Maria Sophia in 1907 werd de 

brouwerij verdergezet door de zonen Petrus en Jan Peeters. Daarna werd de brouwerij verkocht aan 

Maurice en Georges Verbraeken. Er werd nog gebrouwen tot 1929. In 1930 werden de gebouwen 

verkocht aan ‘De Ster’, een fabriek voor groenteverwerking (1930-1939). In 1939 werden de 

gebouwen opnieuw verkocht en werd er een houtzagerij in ondergebracht. Naast het bedrijf kwam 

een winkel van binnenhuisinrichting. Na de stopzetting van de bedrijvigheden in 1994 kwam het 

volledige patrimonium in handen van een investeringsgroep die het gebouw omvormde tot een 

appartementsgebouw met 50 woonunits.  

Het gebouw is erkend als beschermd monument, omdat er zich in Puurs nog maar één gebouw 

bevindt dat verwijst naar een oude brouwerij.  

Puurs telde vroeger heel veel brouwerijen en cafés die het bier afnamen. Vaak waren cafés 

eigendom van de brouwerij. In 1760 waren er in Puurs, Sint-Amands en Bornem tien brouwerijen. 

Zo’n honderd jaar geleden waren er in Puurs en Kalfort zes brouwerijen. De oudste brouwerij is ‘De 

Swaene’ in Kalfort. De brouwerij wordt vermeld in een akte van 1607. Brouwerij ‘Den Engel’ en ‘De 

Croone’ lagen recht tegenover elkaar en keken uit op het kerkplein. In het begin van de jaren 60 sloot 

brouwerij ‘De Zwaan-Nova’ de deuren. Cafés waren er in overvloed. In 1838 was er volgens ‘Het 

Nieuwsblad van het Kanton Puers’ nog één drankgelegenheid per 82 inwoners. In 1910 waren er in 

Puurs en Kalfort 243 cafés of één per 20 inwoners. De oudste gekende drankgelegenheid in Puurs is 

‘In den Tinnen Pot’ die daarvoor bekend stond als ‘De Grote Zaal’, gelegen aan de rijweg tegenover 

de Schaafstraat. Pastoor De Smedt van Puurs kwam er in 1559 de biecht horen en de paascommunie 

brengen.  

 



Sint-Pietersgodsgasthuis 

Het verhaal van het godsgasthuis van Puurs begint op 28 september 1863.  Jeanne-Marie De Boey gaf 

te kennen dat zij wilde bijdragen tot 

‘de oprichting, bouw of goedkeuring 

van een ruimte die kan dienen tot 

hospitaal voor zieken te Puers’.  Zij 

schonk aan de ‘commissie voor 

burgerlijke godsgasthuizen’ 20.000 

francs onder de vorm van geld en 

obligaties. De commissie vraagt aan 

de provinciegouverneur om een 

provinciaal architect aan te stellen. In 

februari 1865 schenkt juffrouw Maria-

Dorothea Rottiers de naakte 

eigendom van een stuk grond waarop 

het gasthuis gebouwd zal worden. 

Daarna zullen nog heel wat andere 

legatarissen en schenkers gronden en geld overmaken. Als tegenprestatie vragen zij dat de 

commissie hun begrafenis bekostigt en dat er missen voor hen en soms ook voor hun nabestaanden 

gelezen worden.  

In 1868 wordt het gasthuis geopend. In principe zou het dan al plaats moeten bieden aan 16 zieken, 

5 wezen en 12 bejaarden, maar in het begin wordt enkel een lazaret gebouwd om tyfuspatiënten in 

onder te brengen. In de jaren die daarop volgen, wordt bijgebouwd. Daar is geld voor nodig en dit 

vraagt men aan de hogere overheden, die maar aarzelend over de brug komen. In 1902 wordt de 

gevel opgetrokken, de zolders als slaapzalen ingericht en worden beide vleugels van het gebouw van 

een verdieping voorzien. In 1925 wordt op het terrein een sanatorium gebouwd. Pas in 1964 kan er 

opnieuw uitgebreid worden en wordt het oude sanatorium verbouwd tot woningen voor echtparen. 

In 1984 wordt nog een vleugel bijgebouwd. Eind jaren tachtig koos men ervoor om een geheel nieuw 

rusthuis te bouwen naast het oude Sint-Pietersgasthuis. In 2006 werd dit gebouw in gebruik 

genomen. Vanaf dan wordt het oude gasthuis niet meer gebruikt als bejaardentehuis. In 2009 wordt 

het omgebouwd tot sociaal huis.  

Tussen 1868 en 1872 werden de zieken en bejaarden verzorgd door zusters uit Halle. Die zijn daar 

niet lang geweest. In 1872 werd door het armenbestuur van Puurs aan de zwartzusters van 

Rupelmonde gevraagd om de ziekenzorg op te nemen in het Sint-Pietersgasthuis. Een zevental 

zusters werd vanuit Rupelmonde uitgezonden en richtte er een eigen huis in.   

Sommigen onder jullie herinneren zich misschien nog moeder Marie, zuster Bernarda, zuster 

Liesbeth, zuster Gerarda, zuster Theresia, zuster Anna en zuster Isabelle.  

Zuster Marie was de laatste overste. Zij was in het klooster sinds 1923 en overleed in Puurs op 4 

augustus 1990. Zuster Theresia (Margaretha Rottiers uit Rumst) was de laatste zuster. Zij overleed in 

het rustoord in 1994. 

 

 

 

 

 



Fort Liezele 

Fort Liezele maakte deel uit van een fortengordel die Antwerpen moest beschermen tegen de vijand 

en het land moest vrijwaren van bezetting. Het aanleggen van een fortengordel en een omwalling 

rond Antwerpen maakte van Antwerpen een gebied waar koning, regering en krijgsmacht zich 

konden terugtrekken, als ze werden aangevallen.  België moest immers neutraal blijven.. Vanaf 1851 

werden de omwalling en de eerste acht forten gebouwd. De forten bevonden zich telkens op 

ongeveer twee kilometer van elkaar en vormden een 18 km lange gordel van Wijnegem tot Hoboken.   

Vanaf 1906 begint de bouw van een tweede 

fortengordel, waaronder die van 

Liezele, Breendonk en Bornem en twaalf 

nieuwe schansen waaronder de Redoute van 

Puurs of de huidige Sint-Pietersburcht. In 

principe is er een fort om de vier kilometer 

met ertussen een schans. 

Bij het uitbreken van Wereldoorlog I was het 

fort van Liezele niet helemaal afgewerkt  

In vredestijd werd het fort bewoond door een 

vijftigtal manschappen. Na de algemene 

mobilisatie van 31 juli 1914 bevonden zich 

meer dan 300 manschappen in het fort.  

Begin augustus komen de eerste troepen aan 

in Klein-Brabant. Zij staan in voor het 

aanleggen van de verdedigingswerken tussen 

de forten. Onder het goedkeurend oog van de 

genie wordt het schootsveld voor de forten geruimd en worden loopgrachten aangelegd. Tijdens de 

eerste aanval van 4 september 1914 worden de forten Breendonk en Liezele herhaaldelijk 

beschoten.  Fortcommandant Fiévez opgeschrikt door dit voorval en gesteund door de militaire 

overheden, laat Liezele dat zich vlak voor het fort bevindt, afbranden. Daarna liep het fort nauwelijks 

nog schade op  

Het fort is nog altijd in goede staat omdat het stevig genoeg was om het gebruikte geschut te 

weerstaan. Andere forten kwamen er helaas minder goed vanaf. Vanaf eind augustus tot de val van 

de Vesting zal het fort regelmatig tussenbeide komen en vuursteun leveren waar nodig en een aanval 

op de forten af te slaan.  Op 10 oktober capituleerde de vesting Antwerpen. Diezelfde dag leverde de 

fortcommandant Fiévez het fort ongeschonden over aan de Duitse troepen.   

Fort Liezele heeft geen noemenswaardige rol gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, De Duitse 

bezetter nam het fort van Liezele als voedseldepot in gebruik. Vanaf 1944 vestigden de Britten er 

een gevangenenkamp en nadien een opslagplaats voor gerecupereerde Duitse munitie.  

Na Wereld Oorlog II werden er smalsporen aangelegd om het transport te vergemakkelijken. Het Fort 

werd dan als opslagplaats gebruikt. 

Het fort werd in 1979 gekocht door de gemeente Puurs, die de site in exploitatie gaf aan de vzw 

Memorial Museum Fort Liezele. 

 

 

 



De Zeuthoeve  

De Zeuthoeve, de oudste (gedeeltelijk) bewaarde hoeve 

van Puurs en waarschijnlijk ook van Klein-Brabant is 

gelegen in de hoek waar Ronebeek na het samenvloeien 

met de Koningsbeek aansluit bij de Vliet. Ze maakte 

deel uit van het domein Puurs en lag op de grens met 

Bornem en Hingene. Hier lag ook de grens tussen 

Vlaanderen en Brabant.  

De ligging van het hof, met zijn vroegere klassiek hoog 

middeleeuwse omwalling, toont aan dat het van ouds 

een zeer belangrijke hoeve is geweest. Van de 

bodemgeschiktheid weten we dat de Zeuthoeve 

gelegen is op de mest vruchtbare grond van de streek.  

 

 

In het woonhuis waren nog zeer 

oude hoevekenmerken terug te 

vinden. Er was een zeer ruime 

melkkelder met daarboven 

verschillende kelderkamers. Zeer 

opvallend waren de vier 

‘dakkapellen met steigergat’. Drie 

waren boven de stallen gelegen 

en dienden ook als toegang tot de 

hooizolder. De vierde met 

blindraam bevond zich boven het 

woongedeelte. Op het dak 

bevond zich een klokje dat steeds 

gebruikt werd om de maaltijden aan te kondigen. Verder was er een grote binnenkoer met mestput en 

verschillende bijhorende stallingen. 

In de loop der eeuwen bleef de grootte zeer lang ongewijzigd, 26 bunder of 32,5 ha. Een openbare 

verkoop uit 1778 leert ons dat er hoofdzakelijk granen werden geteeld: rogge, boekweit, haver, gerst 

en tarwe. De veestapel bestond uit: 3 paarden, 3 veulens, 10 koeien, 4 runderen en 1 vet varken. 

Gezien de ligging van de hoeve is het zo goed als zeker dat in het verleden verschillende 

overstromingen het gebied hebben geteisterd. Het grootste gedeelte van de gebouwen dateert van 

eind 19de eeuw. Toen hadden heel wat stallingen te lijden onder de overstroming van 1877. 

De familie Van Ranst kocht de hoeve in 1971 van de adellijke familie Ullens de Schooten en bouwde 

ze verder uit tot een groot melkveebedrijf. Vroegere gebouwen werden afgebroken of verbouwd, 

nieuwe gebouwen en woningen zijn opgetrokken.  

 

 

 

 

 

 



Hof ter Rest 

Het Hof ter Rest, met inbegrip van de tuin, is beschermd als monument.  

Het landhuis van circa 1872 werd opgetrokken in neoclassicistische stijl. De omringende 

landschapstuin bevat een vijver, een ijzeren boogbrug en een houten tuinpaviljoen, waarvan de 

aanleg dateert uit de bouwperiode. 

 

Het landhuis wordt genoemd naar de kadastrale plaatsnaam. Vroeger werd het ook wel naar de 

eigenaars ofwel kasteel Peeters, ofwel kasteel Verbraeken genoemd. Deze bewoners komen wij ook 

tegen als eigenaars van brouwerij ’t Hof, Palingstraat 22.  

Het herenhuis werd opgetrokken als woning bij de 19e-eeuwse cilinderstoommaalderij Peeters 

gelegen in de wijk Keulenhoek tussen de spoorlijn Mechelen - Sint-Niklaas en de Vliet. Op de 

kadasterschetsen verschijnen de bedrijfsgebouwen vanaf de jaren 1860; de werkzaamheden werden 

stilgelegd voor de Eerste Wereldoorlog en de gebouwen werden gesloopt in 1920-1922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het station van Puurs en zijn omgeving 

Het station van Puurs werd op 28 juli 1870 samen met het baanvak Mechelen-Bornem door de 
maatschappij Mechelen-Terneuzen (MT) op spoorlijn 54 geopend.  

Op 22 juli 1880 werd het via spoorlijn 52 met het station Dendermonde en op 8 augustus 1881 op 
dezelfde lijn met het station Boom verbonden. In 1948 werd het station door de NMBS 
overgenomen.  

 

Het station is gebouwd in sobere baksteen met een middendeel en een benedenverdieping waar zich 
de woning van de stationschef bevond. Het station werd in zijn eerste vorm in gebruik genomen in 
1870 en het werd later verschillende malen uitgebreid en aangepast. 

In mei 1982 werd het gedeelte van lijn 52 tussen Dendermonde en Puurs gesloten en kort daarna 
door de Belgische Vrienden van de Stoomlocomotief (BVS) overgenomen om er een toeristische 
stoomspoorlijn Dendermonde-Puurs te openen. Het stationnetje van de BVS ligt enkele meters naast 
het station, daar waar de lijn naar Dendermonde aftakte.  

Sinds de ingebruikname van het station werd het stationsplein een heel levendige buurt met enkele 
restaurants en vele cafés. Zo vond men er tegenover het station het restaurant Het Oude Park waar 
reclame gemaakt werd voor het Bornems bier. Daarnaast lag in de stationswijk het Café Liégeois dat 

uitgebaat werd door de Luikenaar J. Diet. Men kon er Bock, Bavière en Lambic drinken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Mechelen
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_52
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Dendermonde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Boom
https://nl.wikipedia.org/wiki/NMBS


Gebouwen Hoogstraat 
 

Tijdens het ancien régime – dat is de periode voor 1789 – beschikten landelijke gemeenten over het 

algemeen niet over openbare gebouwen. Als er samengekomen werd om zaken van gerechtelijke of 

bestuurlijke aard te bespreken, gebeurde dat vaak in een herberg.  

Ook in Puurs waren er geen openbare gebouwen. In 1827 kregen Philip Buyst en Albert Jacobs de 

opdracht om een gemeentehuis te bouwen en in te richten. Dat gemeentehuis (Hoogstraat 28) stond 

rechts naast de pastorie. In 1829 werd het in gebruik genomen en een jaarsteen herinnert ons aan de 

toenmalige leden van het gemeentebestuur. In 1934 werd besloten om een nieuw gemeentehuis te 

bouwen op de oostelijke hoek van de Hoogstraat met de Palingstraat, waar ook andere openbare 

gebouwen stonden zoals het Vredegerecht dat zich tot 1970 bevond in Puurs en niet in Willebroek. 

Provinciaal architect Careels tekende een mooi gebouw. Het plan werd afgekeurd door de hogere 

overheid omdat het ‘te weelderig’ was. In 1939 kocht de gemeente de voormalige woning van 

notarissen en burgemeesters Jan-Baptist en Adolf Verbelen die elkaar als burgemeester  opvolgden  

tussen 1873 en 1911. In 1941 werd het huidige gemeentehuis in gebruik genomen.  

 

Recht tegenover het gemeentehuis staat de pastorie/dekenij. Oorspronkelijke pastorie van 1628, 

afgebrand en herbouwd in 1676, meermaals aangepast onder meer in de 18e eeuw, naar een 

ontwerp van J. Schadde van 1859 en naar een ontwerp van E. Careels van 1912. Het huidige uitzicht 

met vernieuwd parement dateert van circa 1958. Die pastorie werd bewoond door de deken van 

Puurs van 1803 tot 1821 en van 1871 tot 1873.  

Aan de andere zijde van het oud-gemeentehuis (Hoogstraat 28) bevond zich de woning van dokter 

De Cock (nr. 26). Die woning dateert van 1873 en was toen nog het Hotel Saint-Jacques / Sint-

Jacobus. Die woning beschikte ook over een brede ingang voor koetsen. Daarnaast bevond zich de 

woning van dokter Slagmuylders. Nadien ingedeeld in drie woningen.  

 

 

 

 
 

Foto genomen door Vlaamse Gemeenschap op 01-08-1993 

 

 

 



Sint-Pieterskerk Puurs 

Het is niet helemaal duidelijk wanneer een eerste gebedshuis gebouwd werd op de plaats waar nu de 

kerk staat. Opgravingen naar aanleiding van restauratiewerken doen vermoeden dat er in de 8e – 9ee 

eeuw een houten preromaans zaalkerkje gestaan heeft. In 1139 werd voor de eerste maal in een 

oorkonde melding gemaakt van Podescelam of het domein, waar het huidige Puurs deel van 

uitmaakte. Dat domein was toen in het bezit van de abdij van Cornelimunster (in de buurt van Aken ) 

om vanaf 1278 toe te behoren tot de abdij van Hemiksem. In de oorkonde is sprake van een kerk en 

de benoeming van parochiepriesters door de abdij van Affligem. Er stond dus een kerk en dat was 

een ruime romaanse kerk met één beuk. 

Waarschijnlijk in de twaalfde eeuw werd tegen de zuidzijde van het koor een romaanse toren 

aangebouwd. In de dertiende eeuw werd een dwarsbeuk gebouwd. In de vijftiende eeuw werden 

een groter koor en de westtoren gebouwd, in gotische stijl. In 1640 werd de kapel aan de noordzijde 

vergroot. Vanaf 1665 werd de toren verbouwd in barokstijl. Die werd pas in 1685 afgewerkt. Tussen 

1742 en 1756 werd de kerk aanzienlijk vergroot. Na de werken had de kerk een schip met twee 

zijbeuken.  Ook het interieur van de kerk werd verrijkt met talrijke kunstwerken. Op het einde van de 

18e eeuw werd de sacristie vergroot en werd een tweede sacristie gebouwd.   

In de kerk bevindt zich een ‘Louis de la Haye’-orgel dat in 1723 gebouwd werd en gerestaureerd in 

1994. Sinds 2017 beschikt de toren ook over een beiaard met 50 klokken. 

Aan de rechterzijde van de kerk vind je de heerlijkheidspaal, opgericht tussen 1716 en 1720 tijdens 

het abbatiaat van Cornelis Adriaenssens. De paal werd heropgericht in 1968. Op het driezijdige 

kapiteel staan het wapenschild van de abt, het wapenschild van de Sint-Bernardsabdij, een reiger 

met een paling in zijn bek en gebeeldhouwde afbeeldingen van Vrouwe Justitia. 

 

 

 
  



Bedankt  

Deze wandeling en brochure is een initiatief van Davidsfonds Puurs, erfgoed Puurs-Sint-Amands en 

gemeente Puurs-Sint-Amands. 

De teksten werden geschreven door Jozef D’Hoore en Jos Mertens. Ze werden op taal en stijl 

nagekeken door Jos Vanachter.  

Het wandelkaartje is van Jos en Lien Mertens.  

De inhoud van onze teksten werd aangeleverd door 

Dirk Binon: de Zeuthoeve en tuinpaviljoen met kelder 

Louis Callaert: kerk van Puurs, gebouwen in de Hoogstraat, brouwerij ‘Het Hof’ 

Jozef D’Hoore: Sint-Pietersgodsgasthuis 

Geert Segers: kerk van Puurs 

Rita Van Camp: Ursulinen Puurs 

Bart Van Bulck: fort Liezele 

Pierre Peeters: station Puurs 

Jos Mertens: Hof ter Rest 

Daarnaast werden nog tal van bronnen geraadpleegd, waaronder de Vlaamse Inventaris voor 

Onroerend erfgoed, de brochures en boeken die Dirk Binon schreef, de boeken, waaronder de canon 

van Puurs, die Louis Callaert over onze gemeente schreef, de publicaties van de vereniging voor 

Heemkunde in Klein-Brabant, de voordracht van Rita Van Camp over de Ursulinen in Puurs, … 

 

Ontdek Davidsfonds Puurs en erfgoed Puurs-Sint-Amands 

www.davidsfondspuurs.com en facebookpagina Davidsfonds Puurs. 

Facebookpagina erfgoed Puurs-Sint-Amands.  

Kom meer te weten over Davidsfonds op www.davidsfonds.be  
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