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Alice Nahonstraat 3,
2580 Putte, België

erfgoed – hoeves platteland

11,9 km

“Lijn 510, 511, 512, 520,
571 en 931 (belbus),
halte Putte
Centrum (150m
wandelen tot startpunt)”

parkeren mogelijk
aan het startpunt

Schranshoeve

station Melkouwen
(800m)

Latoenehoeve

De kleine Schranshoeve is een mooie intact
gebleven hoeve die dateert uit 1771. Ze werd
gebouwd ten tijde van de Oostenrijkse keizerin
Maria Theresia. Het domein bevat nog een
binnenkoer, paardenstallen en een schuur, baken koetshuis. In de voortuin staat er een mooie
antieke waterput en naast de deur bevindt zich
een uitgebeitelde steen met de letters “A.V.A.
MET E.L.N.” hetgeen voor Adriaan Van Der Auwera
en Elisabeth Lenaerts staat. Dit echtpaar gaf de
opdracht tot de bouw van de hoeve.

Heihoeve of Kleine Pitsemburghoeve
De Heihoeve of Kleine Pitsemburghoeve werd
gebouwd in 1736 in opdracht van de Duitse
Ridderorde van Pitsemburg. Het is een Kempische
langgevelhoeve met aangebouwde schuur. De
centrale voordeur is een rondboogdeur in een
beschilderde zandstenen omlijsting. In de zijgevel
staan twee wapenschilden
van de Pitsemburgers uit
de 18de eeuw: links het
ijzeren kruis (een militaire
onderscheiding), rechts
de pelikaan (die symbool
staat voor ouderlijke
liefde, goedheid
en liefdadigheid).
De Heihoeve is een
beschermd gebouw.

De Latoenehoeve heeft een rijk verleden en staat
ongeveer
op de plaats waar vroeger “Het Waesbeke Hof”
was, een kleine heerlijkheid nabij de Waasbeek
(thans Kalverbeek). De huidige Latoenehoeve
werd opgericht in 1761, nadat de vorige afbrandde.
De volledig in het wit geschilderde hoeve is
gedeeltelijk omringd door een gracht en is
enkel te bereiken langs de Kaaslei via een uniek
poortgebouw met duiventil.

Heemmuseum ‘Het Molenijzer’
Op de Ixenheuvel tussen het groen
staat het heemmuseum “Het Molenijzer”. De
naam verwijst naar de drie molenijzers in het
wapenschild van Putte. Binnen de muren van het
museum vindt de bezoeker een schat aan
informatie over het dagelijkse leven van onze
voorouders. Naast heel
wat landbouwalaam tref
je er huiselijke thema’s
aan zoals wassen,
knippen en naaien
maar ook religie, een
klaslokaaltje en talrijke
ambachten.

Verken de mooiste plekjes van Lier, Nijlen, Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar
dankzij Wandelgebied Pallieterland, een verzameling van 33 wandellussen.
Van elke lus vind je een gratis fiche en een GPS-bestand op www.rlrl.be/recreatie.
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