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Pastorie, Pastoor
Mellaertstraat 1,
2220 Heist-op-denBerg (Goor)

geschiedenis –
landbouw - pastorie

10 km
parkeren mogelijk
aan het startpunt

Lijn, 160, 527, 931 en 944
(belbus), halte Heist-opden-Berg Goor Kerk

Heist-Goor, ‘t Goor in de volksmond
Oorspronkelijk lag Heist-Goor in het midden van
een uitgestrekt moeras ‘Goorheyde’ De drassige
ondergrond belette lange tijd de ontsluiting van
dit gebied. Na drooglegging ontstond er een
gehuchtje dat later uitgroeide tot de parochie
Heist-Goor zoals we het nu kennen. Heist-Goor
is omgeven door een sterk landelijk gebied waar
nog authentieke hoeves te zien zijn. Landbouw
was voor WO II de belangrijkste bron van
inkomsten voor Heist-op-den-Berg.
De ‘vroege’ aardappel was een groot succes
en een typisch lokaal verschijnsel. Na de
landbouwcrisis in 1880, als gevolg van de import
van goedkoop graan, aardappelen en andere
landbouwproducten uit de VS en Canada,
concentreerde men zich vooral op groenten en
fruit.

/

winterlinde. In de bosrand staan dan weer struiken
zoals meidoorn, spork en hazelaar. Dit domein is in
beheer van Kempens Landschap.

Pastorietuin
De hoofdstraat van Heist-Goor, de Pastoor
Mellaertsstraat is genoemd naar de eerste pastoor
van de parochie en tevens bouwheer van de
kerk. In 1887 stichtte pastoor Mellaerts op ‘t Goor
een boerengilde. Het jaar daarop werd hij “om
persoonlijk redenen” overgeplaatst naar Leuven
waar hij de Belgische Boerenbond oprichtte,
gegroeid uit uit zijn dagelijkse confrontatie met de
armoede van de boerengezinnen. Wanneer
je terug aan de kerk komt, kan je nog even
verpozen in het nabijgelegen parkje. De vroegere
pastorietuin is een prachtig en rustig parkje met
een grote vijver.

Pelgrimhof
Nabij de grens met Beerzel passeer je het
Pelgrimhof. Begin 14de eeuw werd het in leen
gehouden door Pelgrim Tucbake, vandaar de
naam Pelgrimhof. Het huidige gebouw werd
vermoedelijk gebouwd als plaisantie in de
16de eeuw. Het hof is omgeven door een brede
slotgracht en prachtige dreven, met bruggetjes
van knoestig imitatiehout, vermoedelijk
aangelegd rond 1800. Vlakbij het Pelgrimhof
ligt het bosweiland Speelbergenbos. Langs
het wandelpad zie je vooral populieren, es en

Café Nova, Past. Mellaertsstr 28
Visvijver ‘t Steenputteke, Steenputstraat z/n
Café ‘t Wit Paard, Past. Mellaertsstr 4

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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