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Herfstwandeling in Schiplaken 
 

In de zomer beslisten we om een aantal wandelingen aan te bieden 
als alternatief voor onze jaarlijkse activiteit. Intussen is de situatie 
rond covid-19 alarmerend. Toch willen we dit initiatief aanbieden 

omdat wandelen gezond is en ideaal om de batterijen op te leden en 
de gedachten te verzetten.  

Voor de herfstwandeling kiezen we voor Schiplaken. De wandeling is 
grotendeels gebaseerd op  bestaande wandelknooppunten.  Je 

gewoon van punt tot punt wandelen. We geven een aantal van onze 
standpunten weer, voorzien enkele vragen en weetjes  en 

opdrachten. Op die manier informeren we over het beleid, de 
geschiedenis en maken we het leuk ook voor de kinderen. 

COVID-19 
We vragen met aandrang om de wandeling te maken met respect 

voor de geldende maatregelen op dat ogenblik. Het veiligst is om dit 
enkel te doen in gezinsverband. Dit raden we dan ook ten zeerste 
aan! Houd tijdens de wandeling voldoende afstand, en heb een 

mondmasker op zak. 
Wedstrijd 

Stuur ons een leuke foto die je maakt tijdens de wandeling en maak 
kans op een mezenkast en een stuk faire chocolade. Op 21 

december, wanneer de winterwandeling gelanceerd wordt, trekt een 
onschuldige kinderhand 3 winnaars. 

Stuur je foto uiterlijk 19 december naar 
info@groenboortmeerbeek.be 

Ook vragen en beleidssuggesties zijn welkom op dit adres. 
Weetje 

Waarom mezenkasten en fairtrade chocolade? Op de gemeenteraad 
van september vroegen we het college de mogelijkheid een 

groepsaankoop voor mezenkasten te onderzoeken. Mezen zijn 
natuurlijke vijanden voor de eikenprocessierups. Daarnaast steunen 
we het initiatief om van Boortmeerbeek een Fairtrade gemeente te 

maken.  
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Routebeschrijving 
 

1. Start aan de HABIBIB in de Blokstraat 2 te Schiplaken. 
Mogelijkheid om fietsen en auto’s te parkeren of een 
elektrische wagen te laden. 
 

Groene realisatie 
Op één van de eerste gemeenteraden dienden we een voorstel 
in om het charter van bij-vriendelijke gemeente te 
ondertekenen. Dit werd positief onthaald en onze gemeente 
heeft de intentie om bij-vriendelijke gemeente te worden.  
Zelf dragen we ons steentje bij met een zelfgemaakt 
insectenhotel in de tuin van de HABOBIB. Kinderen vulden dit 
op en we plaatsten het in februari. We hopen dat de tuin ook 
nog bij- en vlindervriendelijke planten krijgt en het hotel een 
educatief bord voor de scholen.  
 

2. Volg de Blokstraat tot aan de Gottendijsdreef, dit is de eerste 
straat aan de rechterkant.  

Groen standpunt 
De Gottendijsdreef is een charmante dreef, die in heel wat 
beleidsdocumenten staat aangegeven als markant karakter. Toch 
zien we dat er door de vorige besturen weinig gedaan is om dit 
markante karakter te beschermen. Zo maakte de vroeger feestzaal 
plaats voor een meergezinswoning. De toenmalige 
omgevingsambtenaar adviseerde negatief voor de 
meergezinswoning. Werd er ook nog een assistentiewoning 
gebouwd en werd er in november 2017 een heel perceel 
kaalgekapt. Dit laatste gebeurde nadat een vergunning voor het 
kappen van bomen voor een geplande sociale woonwijk aan de 
Sijsjeslaan, die doorliep naar Gottendijsdreef werd geweigerd. 
Kappen gebeurde met een vergunning die eerder was afgeleverd  
voor dit en een ander perceel en in 1 keer diende uitgevoerd te 
worden, de kap op dit terrein was volgens ons dus ook niet in 
orde. 3 jaar later ligt het terrein er nog steeds hetzelfde bij… de 
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natuur komt terug.  De omgevingsanalyse raadde aan een 
alternatieve locatie te zoeken voor de woonwijk om de historische 
bossen in Schiplaken te beschermen en uit te breiden.  

 
3. Geniet van de herfstkleuren en geuren van de Gottendijsdreef.  

Sla linksaf als je aan de Bieststraat komt, je passeert de 
voormalige pastorie en dan kom je aan de Kerk van Schiplaken. 
 

Weetje 
Wist je dat Schiplaken vermeld wordt in het boek ‘Oorlog en 
Terpentijn’ van Stefan Hertmans. Boek nog niet gelezen? zeker 
doen. Het bord van de Dijlelinie bevat interessante info over de 
kerk van de Heilige familie. 
 
De kerk sluit eind van dit jaar de deuren en er zal dus gezocht 
moeten worden naar een herbestemming. De gemeente gaat 
hiervoor een begeleidingstraject aan. Heb je zelf leuke ideeën? 
Laat het ons weten. 
 

4. Loop verder langs zaal De Bosuil tot aan de Blokstraat, sla hier 
linksaf. 

Weetje 
 
Boeren en buren, Buurderij Haacht en Boortmeerbeek 
organiseert vanaf eind november een ophaalpunt op 
donderdag in zaal De Bosuil. Ben je fan van lokale producten, 
schrijf je dan zeker in en haal wekelijks al dat heerlijks op. Meer 
info op: https://boerenenburen.be/nl-BE/assemblies/12569 
Wij zijn alvast fan en wensen Lies veel succes! 
 

Groen standpunt 
 

1 perceel verder dan het laatste huis aan de linkerzijde  in de 
Blokstraat ligt het perceel waar al heel lang plannen voor zijn om 
een parking aan te leggen. Deze plannen kwamen ook in de 
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verkeersleefbaarheidsstudie aan bod. Groen is voorstander van 
een veilige schoolomgeving en betreurt dat er bij de heraanleg 
van de kern van Schiplaken vertrokken is vanuit een realisatie 
van de parking en niet gezocht is naar een andere oplossing. De 
huidige kiss- en- ride aan de school is zeker niet optimaal, maar 
het toeleiden van deze wagens naar de parking via de Blokstraat 
zal niet leiden tot een vermindering van aan-en afrijdende 
wagen voorbij de school. Er zullen steeds overstekende en 
fietsende kinderen zijn. 
Het drastisch verminderen van het autoverkeer via 
bestemmingsverkeer op de Bieststraat  zoals initieel voorzien 
was,  was volgens ons een maatregel die meer zou bijdragen tot 
de veiligheid, niet enkel rondom de school maar op de gehele 
Bieststraat en die ook de leefbaarheid voor de inwoners zou 
verhogen. Met bestemmingsverkeer kunnen klanten de 
handelszaken bereiken en hun boodschappen doen. Bij de 
laatste versie werd het trajectcontole op snelheid- en mogelijk 
in een tweede fase ook bestemmingsverkeer. We vrezen dat dit 
niet het beoogde effect zal hebben, nl. Het drastisch 
verminderen van niet-bestemmingsverkeer. 
 
Wij zijn geen voorstander van een parking in de Blokstraat.  
Het idee van een parking staat ook haaks op het idee om met het 
verkeersleefbaarheidsplan meer inwoners op de fiets te krijgen. 
Onze vraag om alternatieve opties voor kiss-en -ride te 
onderzoeken werd weggestemd. 
 
We geven ook graag mee dat we  zeker niet tegen de uitbreiding 
zijn van de school De Bosuiltjes. Het uitbreidingsdossier  van de 
school is voor ons een dossier dat losstaat van de 
parkingplannen. 
 

5. Bij de Kasteeldreef, net voor de containerbollen, vind je de 
knooppuntenpaal, je bent hier op knooppunt 200 van 
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Wandelroute Demer en Dijle . Vanaf hier volg je de wegwijzers 
Nu ga je in de richting van knooppunt 868.  

 
Groen standpunt 

In het verkeersleefbaarheidsplan wordt er een knip voorzienin 
de Blokstraat. In praktijk is de Blokstraat omwille van een kapot 
wegdek al enkele maanden geknipt. De knip in het plan was 
bedoeld om sluipverkeer te weren bij de invoering van 
bestemmingsverkeer. Nu komt er initieel enkel trajectcontrole, 
de geplande knip heeft volgens ons eerder als doel de realisatie 
van de parking, wellicht komt de echte knip aan de 
containerbollen. De tijdelijke knip door wegdekschade 
resulteerde wel in veel veiligere fietsomstandigheden voor de 
kinderen, daarom hopen we dat er bij de beslissing over de 
plaats van de definitieve knip ook rekening wordt gehouden 
met dit aspect, een knip verderop zou minder veilig kunnen 
zijn. We vroegen ook te onderzoeken om aanduiding voor 
oversteekplaats aan Gottendijsdreef en Bosveld te voorzien en 
om van een stuk van de Blokstraat een fietsstraat te maken 

Weetje 
Onderweg zie je aan de linkerkant het Kasteel van Schiplaken.  
Even verder kan je meer lezen over het Kasteel op het infobord 
van de Dijlelinie.  

Vraagje 
Langs de route zie je de rood-witte markering. Je weet 
misschien dat dit staat voor de GR-route. Weet je ook welke de 
GR-route is die door onze gemeente loopt? 
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Vervolg je weg op het mooie pad dat je tot het einde volgt en 
je op de Kampenhoutsebaan brengt. Daar draai je links, nog 
steeds richting 868 en volgt de Kampenhoutsebaan tot aan het 
kruispunt. Daar sla je opnieuw linksaf en loopt richting 
knooppunt 135. 
 
 

 

  
 
 

Doe-tip 
Ben je op stap met kinderen, laat hen wat takjes, blaadjes enz. 
zoeken en laat hen een natuurknutselwerkje maken.  Je hebt ze 
meteen gemotiveerd op die manier ;-). Ook de foto’s van deze 
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knutselwerkjes zijn welkom in onze mailbox en komen in 
aanmerking voor de mezenkast/chocolade wedstrijd. 

 
 
 

6. Je bent nu bij punt 135, en bent nu aan de rand van het 
Steentjesbos. 
Loop richting knooppunt 201. Je komt voorbij de Sint -
Isidorushoeve, waar nog een van de weinige landbouwers in 
onze gemeente zijn boerderij heeft. 
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7. Vanaf knooppunt 201 zijn er verschillende opties: 
 
• Je neemt links de Caeterbosweg om op het einde ervan 

opnieuw op de Blokstraat te komen- ga rechts en vervolg 
je weg tot aan de bibliotheek.  
 

• Je loopt rechtdoor in de richting van punt 202, je kan dan 
ter hoogte van de Mimosalaan links afslaan. Mimosalaan 
volgen tot kruising met Lelielaan en daar even rechts en 
vervolgens links de Anjerweg inslaan. Ook dan kom je 
opnieuw op de Blokstraat, waar je rechts kan afslaan om 
dan terug bij de HABOBIB aan te komen. 

 
• Je kan een langere wandeling maken door enkele meters 

verder te lopen en rechts af te slaan richting knooppunt 
136 en vervolgens 137-138-203-202, vervolgens volg je de 
Langestraat, aan de brug sla je linksaf en volg je het 
jaagpad tot aan de Bieststraat, waar je links afslaat en dan 
kom je opnieuw aan de HABOBIB. 
Deze uitbreiding stuk is  op sommige plaatsen minder 
geschikt voor kinderwagens. 
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Samengevat 
 
HABOBIB-Blokstraat-Gottendijsdreef-Bieststraat naar links- 
Blokstraat naar links- vervolgens knooppunten- 200-868-135- 
201 vanaf hier heb je verschillende opties zie punt 7. 
 
Afstand van de korte tocht is ongeveer 5,5 km,  enkel de lus van 
knooppunten is 3,4 km.  Voor de langere versie  is het 6,4 km 
enkel knooppunten. Totale afstand zal tussen de 10 en 12 km in 
totaal zijn. 

 
Meer weten? 

 
Verkeersleefbaarheidsplan 

https://www.boortmeerbeek.be/verkeersleefbaarheidsplan-
2020 

 
Omgevingsanalyse 

https://www.boortmeerbeek.be/omgevingsanalyse-
boortmeerbeek 

 
Wandelroutes 

https://www.wandelknooppunt.be/nl/routeplanner 
 

 
 

 


