
Zomerwandeling langs de kapellen van 

Outgaarden-Rommersom (Hoegaarden)  
De zomerwandelingen langs de kapellen zijn gebaseerd op de inventaris en website van het project 

‘Kapellekesbaan’. Dit nog lopende project is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Hoegaarden, de 

vzw Hoegaards Erfgoed en vele vrijwilligers. Je vindt alle info per kapel op de website www.kapellekesbaan.be, 

die per deelgemeente wordt afgewerkt. Als je iets aanvullend over een kapel te vertellen hebt, laat het dan 

zeker weten aan toerisme@gemhoegaarden.be.  

Deze zomerwandeling werd voor u ontworpen door het Davidsfonds Hoegaarden. Op volgende bladzijde vind 

je een kaart met een luswandeling van 9,4 km langs de 8 kapellen. Er volgt voor iedere kapel een foto en een 

korte beschrijving, vertrekkende aan de kerk van Outgaarden, in tegen uurwijzerzin. De informatie in deze gids 

laat toe ook ergens anders op de route in te pikken, of in te korten. 

De wandeling gaat ook over Zétrud-Lumay (Wallonië) waar Outgaarden tot 1922 deel van uitmaakte. En van 

Zétrud naar het gehucht Rommersom, met de geklasseerde Sint-Servatiuskapel. 
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Een paar wist-je-datjes over Outgaarden :  

Wist je dat Outgaarden een dorp is met zevenhonderd inwoners ? 

…dat het op de waterscheiding tussen Grote en Kleine Gete ligt ? 

…dat Outgaarden tot 1922 deel uitmaakte van het Franstalige Zittert-Lummen (Zétrud-Lumay) ? 

…dat Outgaarden (in tegenstelling tot Hoegaarden) nooit tot het prinsbisdom Luik heeft behoord, maar wel 

tot het hertogdom Brabant ?  

De wandeling vertrekt aan de kerk van Outgaarden en loopt ook over Rommersom (een gehucht van 

Hoegaarden) en Zétrud-Lumay (Wallonië), waar Outgaarden vroeger deel van uitmaakte. 

 

Sint-Niklaaskerk Outgaarden    

Min of meer in het centrum van het dambordvormig stratenpatroon van 

Outgaarden, bevindt zich de parallel met de Kerkstraat ingeplante Sint-

Niklaaskerk met aangebouwde pastorie en haar ommuurde tuin.  Beide 

gebouwen zijn uit de 2de helft van de 18de eeuw. 

Aangenomen wordt dat een Romaans kerkje, opgetrokken in het kwartsiet 

van Overlaar aan de basis lag van de huidige kerk - zelf het resultaat van twee 

belangrijke bouwcampagnes. Koor, eerste beuktravee en westtoren dateren 

uit 1760, periode waarin ook de pastorie werd herbouwd terwijl de rest van 

het schip pas in 1846 werd vernieuwd. 

 

Sint-Rochuskapel (oud gemeentehuis), kruispunt Jongeschoolstraat-Goetsenhovenstraat.  

Hier stond in al eerder een kapel, gewijd aan Sint-Rochus. Zij werd in 1907 door 

pastoor Jan Frans Goris hersteld, beter gezegd herbouwd. Het gebouwtje, zoals 

het er nu uitziet, is dus van recente datum. Het staat op gemeentelijke grond, 

vlak bij het oude gemeentehuis van Outgaarden. Oorspronkelijk stond de kapel 

meer naar rechts; bij de aanleg van de nieuwe weg werd zij meer naar links 

gezet. 

De reden van de bouw van de oorspronkelijke kapel moet gezocht worden in de 

pestepidemieën die tussen 1347 en 1750  onze streken en Europa teisterden. 

De oprichting gebeurde soms uit dankbaarheid (wanneer het dorp gespaard 

bleef), soms om bescherming af te smeken (wanneer de pest dreigde).   

 

De meter van de kapel zorgt ervoor dat de omgeving en de kapel netjes zijn. In 

het weekend opent en sluit zij de deuren. 

Heilige Theresiakapel, Hoogstraat 22. 

Deze kapel ligt aan de straatkant, maar is aangebouwd aan een 

privé woning.  De kapel zou gebouwd zijn rond 1920. 

Het was een vaste stop tijdens de jaarlijkse processie in 

Outgaarden, die ondertussen al ongeveer 20 jaar niet meer 

wordt georganiseerd. 

Ondanks het feit dat op de kapel staat ‘Heilige Theresia’ staan er 

andere beelden in : een beeld van het Heilig Hart én een beeld 

van Sint-Antonius. 

 

 



 

Sint-Servatiuskapel, Rommersom 

Deze geklasseerde kapel wordt in de volksmond ook 

de vlooienkapel genoemd.  Zou de reden zijn dat de 

mensen ernaar toe gingen om van hun vlooien af te 

raken ?  De kapel staat al eeuwen boven op het 

bergje in Rommersom.  De kapel is opgetrokken in 

de 18de eeuw, er zijn delen van het gebouw van 

1297. 

Tot een paar tientallen jaren geleden werd er nog 

mis gevierd in deze kapel.  Ook ging er jaarlijks nog 

een processie uit.  In de kapel was een zeer mooie 

calvarie, momenteel in bewaring in de schatkamer 

van de Sint-Gorgoniuskerk in Hoegaarden. De kapel 

is ‘ontheiligd’ en in beheer gegeven aan een vzw die ze zal restaureren. 

Sint-Servatius leefde in de vierde eeuw en was de eerste bisschop van Tongeren.  Hij is één van de vier 

ijsheiligen. 

Onze-Lieve-Vrouw kapel Rommersom, geen adres 

Over deze kapel weten we niet veel.  We vermoeden 

dat de processie van Rommersom voorbij deze kapel 

kwam, omdat dit, los van de Sint-Servatiuskapel,  de 

enige kapel van Rommersom is.   

Voor deze kapel zoeken we nog een meter of peter 

om de kapel netjes te houden.  Geïnteresseerden 

kunnen terecht bij toerisme@gemhoegaarden.be. 

 

 

 

Onze-Lieve-Vrouw van de Bijstand, Oude Weg / Vieux Chemin Outgaarden/Zétrud-Lumay 

Deze kapel ligt op de grens van Outgaarden met Zétrud-
Lumay. 

Volgens de topografische kaart ligt de ingang op Vlaams 

grondgebied, de rest van het Gebouw op Waals gebied . 

Het is een zeer populaire kapel.  Een bedevaartskapel om 

allerlei gunsten af te smeken, zo getuigen de vele ex-

voto’s.Het cirkelvormige koor dateert uit het einde van de 

17e eeuw. Dat koor was waarschijnlijk het enige 

oorspronkelijke gebedshuis. Het kerkschip met pilasters en 

een klokkentoren werd pas bijgebouwd in het begin van de 

18e eeuw (1718). Op het einde van de 18e eeuw kwam er ook nog een sacristie. In het begin van de 19e eeuw 

werd ze grafkapel van de familie d’Astier. Ze werd gerestaureerd in 1961.  



Kruis op de begraafplaats, begraafplaats Sint-Niklaasstraat. 

Op quasi elke begraafplaats staat een kruis.   In Outgaarden 

staat een mooi kruis, met de inscriptie INRI, dit de afkorting 

voor : Iēsus Nazarēnus, Rēx Iūdaeōrum.   Vertaald uit het 

Nederlands : Jezus van Nazareth, Koning van de Joden. 

 

 

 

 

 

Onze-Lieve-Vrouw van Smarten kapel, Lummenstraat, hoek Geldenakenstraat    

Deze veldkapel (1840) staat op het eind van het perceel van de grote historische hoeve Nijs bij een 

monumentale kastanjeboom. De kapel is erg geliefd bij wandelaars. 

De laatste dag van mei was er hier vroeger elke laatste dag van mei 

een openluchtmis. 

Vroeger waren er in Outgaarden 2 processies (een grote bij de kermis 

en een kleine op Hemelvaartsdag). De grote toer van de processie 

kwam niet langs de kapel, maar had wel een halte aan de boerderij, 

waar een altaar stond. 

Vroeger was er een gleufje achter het glas waar mensen geld konden 

doneren voor de aankoop van kaarsen.  Omdat het glas telkens werd 

kapotgeslagen door dieven om aan het geld te raken, hebben de 

eigenaars het gleufje weggedaan. 

Waarom deze kapel hier is gebouwd, zijn we niet te weten gekomen. 

 

 

Sint-Jan Berchmanskapel, Boterstraat 1 

De woning waar deze kapel tegen de gevel 

hangt, was eigendom van de vroegere 

pastoor J.J. Figeys, priester van de Sint-

Niklaaskerk op het einde van de negentiende 

eeuw. Hij was afkomstig uit Brussel en had in 

Outgaarden een zeer actief kerkelijk leven 

ontwikkeld. Dit huis is een school geweest 

van ca. 1880 tot 1905, het jaar waarin E.H. 

Figeys Outgaarden verliet om in Leuven 

aalmoezenier te worden van de zusters 

Bogaarden. Hij overleed in 1911, waarna het 

huis verkocht werd. 

Die school is er enkel gekomen in het kader 

van de aanzet tot verplicht onderwijs en 

omdat Zétrud Lumay de Vlaamse kinderen 

verwaarloosde. Toen de jongens- en meisjesschool er kwamen, verloor ze haar nut en functie.  Nu woont er 

een jong gezin in deze woning. 

 



 


