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De seizoenswandelingen van Groen Boortmeerbeek, deel 2 
 
Winterwandeling in Boortmeerbeek 
 
Zoals beloofd, zet Groen Boortmeerbeek de seizoenswandelingen verder. Dit keer 
doen we Boortmeerbeek aan, zet je muts maar op en doe je sjaal maar aan.  
 
Het parcours van deze wandeling is ongeveer zes kilometer lang en loopt in 
hoofdzaak over niet-verharde en rustige wegen.  
Het doel van deze wandeling is om een prettige wandeltocht aan te bieden en om je 
op een leuke wijze even te laten stilstaan bij het wel en wee in Boortmeerbeek… en 
hier en daar ook iets te vertellen over onze standpunten. 
We leggen je tijdens het parcours enkele weetjes, vragen en doordenkers voor over 
onze mooie gemeente. 
 
Start 
De tocht begint en eindigt aan het gemeentehuis van Boortmeerbeek,Pastorijstraat 2, 
3190 Boortmeerbeek. 
 
Op het gemeentehuisplein, achteraan op de parking herinnert een monument aan 
het XX-ste treinkonvooi vanuit de Dossinkazerne naar Auschwitz. 
 

Een pistool, een stormlamp en wat rood papier. Met dit schamele materiaal vielen in 
Boortmeerbeek op 19 april 1943 drie jonge Brusselse verzetsstrijders een trein aan op de 
spoorlijn Mechelen – Leuven. Deze trein, het zogenaamde XXe Transport, vervoerde 1.638 
joodse burgers naar Auschwitz. Uiteindelijk konden 231 gevangen ontsnappen. Van hen 
werden 90 gedeporteerden weer gepakt en op een volgend transport gezet; 26 personen 
werden bij hun vlucht gedood en 115 gedeporteerden slaagden in hun ontsnapping. De aanval 
is een belangrijk feit in de geschiedenis van de Holocaust. Het is immers de enige plaats in 
Europa waar tijdens de Tweede Wereldoorlog een bevrijdingsactie werd uitgevoerd op een 
jodentransport. Om dit feit te herinneren werd in 1993 aan het station van Boortmeerbeek een 
gedenkplaat onthuld. In 2005 werd deze gedenkplaat aangevuld met een heus monument. 
 
De Gentse beeldhouwer Etienne Desmet heeft een sobere zuil ontworpen van cortenstaal. De 
drie handen op de zuil zijn een symbool van verzet, maar ook van hoop en solidariteit. Het 
monument wil naast een herinnering aan een verzetsdaad ook een aanklacht tegen alle 
genocides in de wereld zijn. (Bron: www.boortmeerbeek.be) 

 
Vertrekkend achter het gemeentehuis (Noord-West) kant, dus de kant van de school 
en vervolgens vanop de parking naar rechts afslaan en onder de spoorweg de tunnel 
doorwandelen naar fietsknooppunt 41. 
Bij fietsknooppunt 41 links het pad langs de spoorlijn en aan de Molenbeek het 
Hazenpad inslaan. 
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De naam Boortmeerbeek houdt een dubbele grensbetekenis in. "Meer" is een mark of een 
grens en door "Boort" wordt die grens nogmaals benadrukt. "Beek" komt vanzelfsprekend van 
de ligging aan de Molenbeek. Eigenaardig is wel dat de Molenbeek in de huidige gemeente 
Meerbeek ontspringt en nabij de grens met Hever in de Dijle uitmondt. Dat roept de gedachte 
op dat "Boort" ook de boord of het einde van de Meerbeek (Molenbeek) zou kunnen 
betekenen doch de geschiedkundigen weerhouden die mogelijkheid niet. 
 

Het brede onverharde wandelpad loopt rechts van de Molenbeek verder naar de 
Molenbeekstraat waar we op het fietspad rechts afslaan. Deze Molenbeekstraat 
blijven volgen. We gaan voorbij een klein graspleintje aan de linkerkant. Hier bevindt 
zich een gedenksteen. Hoe heet deze gedenksteen? Je blijft de Molenbeekstraat 
volgen via de splitsing links (tegen de rijrichting in) tot aan de Rijmenamsebaan.   
 

De kern van Boortmeerbeek is gevormd op de samenvloeiing van twee oude heirbanen ( de 
Leuven-Mechelen en Elewijt-Rijmenam) en dicht bij de Molenbeek.  

 
Bij het kruispunt steek je de Rijmenamsebaan over en gaat  rechtdoor in de 
Meerbeemdweg. De onverharde Meerbemdweg leidt langs de voetbalterreinen 
(rechts) van Boortmeerbeek. Opgelet het kan hier echt wel glad zijn… 
Steeds rechtdoor tot aan het wandelknooppunt 22. Daar naar rechts.  
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Dit is de voetweg 85. Je volgt deze tot aan wandelknooppunt 20. Je volgt de pijltjes 
wandelknooppunt 21 en links het Ronsdonkpad of het Boortmeerbeek Broek 
wandelpad meevolgend.  
 

  
 

De met knotwilgen omzoomde natte weilanden geven hier aan de omgeving een typisch 
Vlaams, landelijk karakter. Knotwilgen zijn bomen met een ecologisch nut en een hoge 
natuurwaarde. Ze vormen dikwijls de thuisbasis van insecten, planten, vogels, mossen en 
korstmossen - knotwilgen vormen echte micro-biotopen op zich. Enkele weilanden in de buurt 
van deze knotwilgenrij zijn in eigendom en beheer van Natuurpunt. Na één van de 
maaibeurten zie je hier geregeld ooievaars, op zoek naar lekkers. Enkele jaren geleden werd 
hier aan je rechterkant een boomgaard aangeplant met voor onze regio typische fruitbomen.  
 

Je volgt de pijltjes tot aan ‘De Dreef’ - wandelknooppunt 21. Daar ga je naar rechts, 
de spoorweg over. Je steekt via het zebrapad de Wespelaarsebaan over. Even naar 
links en 50 meter verder, net voorbij de parking van de Delhaize een klein wandelpad 
rechts in. Je volgt dit pad tot aan de Oudestraat.  
 
Daar naar rechts. Na 200m zie je aan de rechterhand een kapelletje.  

Wat is de naam van deze kapel? 
Je blijft de Oudebaan volgen en komt in de Brede Pleinstraat. Na een S-bocht, kom 
je aan een zebrapad. Dit steek je over, het voetweg 42 in (Trage weg tussen 
woningen door). Dit volg je, steeds rechtshoudend, tot aan de aansluiting met de 
Kruisveldweg. Deze ga je ook rechts in tot aan de Gemeenteschool in de 
Beringstraat (GBS).  
 

Op 2 november2020 werd de Beringstraat aan de gemeentelijke basisschool in twee geknipt. 
Deze permanente knip voor de schoolpoort zorgt ervoor dat auto- en vrachtverkeer niet meer 
langs de schoolpoort kan rijden. Het verkeer kan nu niet meer via die straat de 
Leuvensesteenweg bereiken en omgekeerd. Doorgaand verkeer voor trage weggebruikers 
blijft wel nog mogelijk. De ‘knip’ is één van de maatregelen om de schoolomgeving veiliger te 
maken en maakt deel uit tot het nieuwe verkeersleefbaarheidsplan van de gemeente. 

 
Je steekt de Beringstraat over. even naar links en dan aan de bus met nummer 94 
rechts de voetweg 100m volgen tot aan de Schoolstraat. Daar ga je naar rechts. Aan 
de bocht, links de voetweg in. Bocht naar rechts volgen tot aan de Molenbeek. Daar 
opnieuw naar rechts.  
 
Na 150 m naar rechts, de Molenbeek verlaten en de voetweg volgen tot aan de 
Vosweg. Oversteken aan de Bredepleinstraat.  
 
Nu heb je de keuze, ofwel ga je rechtdoor de Vosweg verder, richting Kerk en 
gemeentehuis Boortmeerbeek ofwel ga je voor een kleine uitbreiding.  
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Kies je voor de uitbreiding, dan neem je in de Vosweg de eerste baan rechts en 
daarna de voetweg. Je komt nu uit aan de kruising tss de Bredepleinstraat en de 
Beringstraat. Beringstraat links in. 300m verder rechts de Familielaan in.  
 

Nadat in Boortmeerbeek de regenmantelfabriek Robel failliet ging werd in 1991 de 
textielfabriek tot opnamestudio voor VTM omgevormd. In Boortmeerbeek werd niet alleen 
'Familie', maar onder meer ook 'Nonkel Jef', 'Spoed', 'Zone Stad' en 'Drie mannen onder een 
dak' opgenomen. In Boortmeerbeek werd er ontegensprekelijk meegebouwd aan de Vlaamse 
commerciële televisiegeschiedenis. Echter werden de studio’s verlaten in de zomer van 2018. 
Tot op heden staan de gebouwen leeg… De omliggende terreinen worden aan hun lot 
overgelaten. Een visie en bestemming is er niet… Groen wil opteren voor een groene long 
met park en ontmoetingsruimte voor de gemeente … Projectontwikkelaars ziet andere 
mogelijkheden… 

 
Deze gaat van verharde weg naar voetweg. Aan het kruispunt met de Marsweg, naar 
rechts. 100 m verder naar links tss de huizen de Jupiterlaan in; voetweg volgen en 
terug aan de Marsweg naar rechts. 100 m verder de Puttekensweg in tot aan de 
Wespelaarsebaan. Deze volg je naar links.  
 
Korte Bruul rechts in tot net voor de spoorweg, daar naar links. Aan de spoorweg 
oversteken naar het gemeentehuis. 
 
 
 
 


