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Door de beperkende Corona-maatregelen kunnen de vergaderingen van het bureau en 

het bestuur voorlopig niet meer doorgaan .Daarom trachten wij aan onze informatiever-

plichting te voldoen door de frequentie van onze nieuwbrieven op te drijven.  

De Federale Overheid heeft beslist om de maatregelen omtrent het coronavirus te ver-

lengen tot minstens 19 april en waarschijnlijk tot en met zondag 3 mei.  

De gemeentelijke veiligheidscel heeft beslist om alle eigen gemeentelijke evenementen 

tot en met 2 juni te annuleren. 

Hieronder een overzicht. 

6 tot 10 april Sport- en creaweken 

6 tot 17 april Speelpleinwerking 

7,14,21 en 28 april Wekelijkse markt 

21 april Kom iets doen na de noen 

25 en 26 april Erfgoeddag 

25 tot 27 april Statiekermis Malderen 

28 april Uitreiking Poëziewedstrijd Ga voor 

Geluk en Junior Journalist 

5,12,19 en 26 mei Wekelijkse markt 

6 mei Uitreiking Poëziewedstrijd Ga voor 

Geluk ( secundaire scholen) 

8 mei Herdenking WO II met rondgang 

lang monumenten 

9 mei Schoolfeest Ter Elst 

16 mei Opening fietsbieb 

16 mei Schoolfeest Kouterschool 

16 mei Schoolfeest De Huffeltjes 

21/23/25 mei Kermis Londerzeel Sint-Jozef 

23 mei Jaarmarkt Londerzeel Sint-Jozef 

30 en 31 mei en 1 en 2 juni Kermis Steenhuffel 

1 juni Jaarmarkt Steenhuffel 

2 juni Wekelijkse markt 

Er zijn geen partijvergaderingen in de maanden april en mei. In juni voorzien wij een 

ludieke activiteit op voorwaarde dat de ophokplicht is afgeschaft .Later meer hierover. 



Lo

Daar is de lente daar is de zon 

Voor wie het binnenzitten stilaan te veel wordt, willen wij een handje toesteken. Vanaf 

nu brengen wij In elke volgende nieuwsbrief een wandelroute/fietsroute onder de aan-

dacht. Bedoeling is dat wij al het moois dat Londerzeel te bieden heeft even onder de 

aandacht brengen. En voor wie nog een stimulans nodig geven wij gratis een Londer-

zeelse kadobon van 5 euro weg aan diegene die de onderstaande foto kan situeren op 

de wandeling. 

Onze eerste wandeling is de Molenbeekwandeling met een lengte van 8,7 km. Vertrek 

aan de trein op Leirekensroute. We wandelen richting Watermolenstraat en dan verder 

langs de knooppunten aangeduid op de flyer in de bijlage. Wat komt u onderweg zoal 

tegen : Watermolen en kasteel Diepensteyn, Kasteel Drietoren, Watermolen Herbodin

(zijstraatje).          

Heeft u de foto herkend, stuur dan ten laatste zondag 26 april een 

mailtje naar robert.meert5@telenet.be. met : 

Exacte locatie 

Aantal goede antwoorden 

Tijd waarin Robert de wandeling heeft afgefietst 

De foto is genomen op ooghoogte. Het voorwerp is goed zichtbaar vanop het wandel-

parcours. Betreden van private eigendom is verboden. 

 

Hou je zeer plichtsgetouw aan de onderstaande corona-richtlijnen: 

 * Wandelen in het bos is gezond. Kom alleen wandelen, samen met je gezinsleden die 

onder hetzelfde dak wonen, of met ten hoogste één andere persoon van buiten je ge-

zin, steeds dezelfde persoon. Vermijd absoluut verplaatsingen met grootouders of 

mensen uit de risicogroepen. 

* Wandelen, lopen en fietsen zijn de toegelaten fysieke activiteiten om in beweging te 

blijven. Blijf niet urenlang hangen in bossen of natuurgebieden, maar zie het als 

een manier om een frisse neus te halen. 

* Trek zo dicht mogelijk bij huis de natuur in! Verplaats je dus van thuis te voet of met 

de fiets. Jezelf met de wagen verplaatsen voor recreatie is niet toegelaten. 

* Hou minimaal 1,5 meter afstand tegenover mensen die niet tot je gezin behoren. Als 

het zo druk is in het bos of natuurgebied dat je de afstandsregels niet strikt 

kunt naleven, doe je er best aan terug naar huis te keren en op een ander moment de 

natuur in te trekken. 

* Eventuele speeltuigen, barbecuezones en bivakzones worden afgesloten en mogen 

niet gebruikt worden. Ook banken, (picknick)tafels en kijkhutten worden afgesloten 

in de grootste domeinen. 
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Daar is de lente daar is de zon Waar mogen wij trots op zijn 

Als leden van het bureau en/of bestuur kennen jullie de gemeente ongetwijfeld heel 

goed. Met deze rubriek geven we jullie graag nog wat achtergrondinformatie die je in 

de dagelijkse contacten mogelijk van nut kunnen zijn. Geen levensbelangrijke zaken 

maar gewoon nice to know. Vandaag hebben we het even over onze ereburgers.  

EREBURGERS LONDERZEEL 

Gerard Walschap( ° 1898 - + 1989) – Ereburger in 1982  

Gerard Walschap is geboren “ onder de kerktoren “ in Londerzeel Sint Jozef als zoon van een herbergier. 

Hij loopt eerst school in Londerzeel daarna in Hoogstraten, Boom en Asse. In 1917 gaat hij naar  het scho-

lasticaat van de Missionarissen van het Heilig Hart in Heverlee waar hij twee jaar filosofie en een jaar the-

ologie studeert. Op eigen verzoek krijgt hij ontslag van geloftes en keert terug naar Londerzeel. 

In 1925 huwt hij met “ Ninette “ Theunissen en gaat in Antwerpen wonen. 

In 1990 keert hij met het essay Vaarwel dan de katholieke kerk definitief de rug toe. 

Hij ontvangt tweemaal de Driejaarlijkse Staatsprijs voor de roman ( 1936 en 1954), de Driejaarlijkse 

Staatsprijs voor koloniale letterkunde ( 1954), de Vijfjaarlijkse Staatsprijs ter erkenning van een schrijvers-

loopbaan ( 1965) en de Prijs der Nederlandse Letteren in 1968. In 1976 wordt hij door koning Boudewijn 

in de erfelijke adelstand verheven met de persoonlijke titel van Baron. 

Hij schrijft meer dan 40 romans waaronder Houtekiet allicht de meest bekende is. Zijn werken zijn inhou-

delijk nieuwe romans in een frisse, zakelijke stijl, authentiek en sociaal bewogen met mensen van vlees en 

bloed in de realiteit van hun dagelijkse bestaan. Zijn romans Een mens van goede wil en Volk zijn verfilmd. 

In Londerzeel geeft hij zijn naam aan het gemeenschapscentrum en aan het plein tegenover de kerk in 

Londerzeel Sint Jozef. De Houtekietfietsroute en de Soo Moeremanwandeling doen locaties aan die een 

rol spelen in zijn romans.  

Karel Verbruggen ( ° 1885 - + 1986) – Ereburger in 1985  

Karel Verbruggen loopt lagere school in Londerzeel en daarna in Hoogstraten, het Klein Seminarie in Me-

chelen en tenslotte aan de Leuvense Universiteit. 

Enkele jaren na zijn studies verkrijgt hij een notariële studie in Brussel. Hij is dominant aanwezig in de ka-

tholieke gemeenschap in Brussel waarbij hij een belangrijke rol speelt in Caritas Catholica Belgica. 

Los van zijn beroepsleven wordt hij in 1905 lid van de Koninklijke Fanfare Sinte Cecilia in Londerzeel Cen-

trum. Na de tweede wereldoorlog zal hij tot zijn laatste levensdagen zijn stempel drukken op het leven in 

de fanfare. Hij is er immers van overtuigd dat een muziekvereniging een aangenaam tijdverdrijf op niveau 

kan zijn. Hij trekt daarom de beste dirigenten aan en neemt met de fanfare deel aan grote wedstrijden en  

internationale wedstrijden en concerten in binnen- en buitenland.   

Na het overlijden in 1963 van voorzitter en oud-burgemeester Karel De Keersmaecker wordt hij voorzitter 

van de fanfare tot 1986. In dat jaar wordt tevens de VZW Karel Verbruggen opgericht met als doel ama-

teuristische muziekbeoefening te bevorderen. Binnen voornoemde fanfare is ook Lode Meeus, geliefd 

toondichter, lage tijd actief. 
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Pol Van Esbroeck ( ° 1891 - + 2010) – Ereburger in 1986 

Leopold Van Esbroeck  is geboren als zoon van en slager die tevens een café openhield op de markt in 

Londerzeel Centrum. Hij stamt uit een gezin met 13 kinderen. Hij volgt les aan de Academie voor Schone 

Kunsten in Mechelen en in Antwerpen en studeert ook zeven jaar aan het Nationaal Hoger Instituut van 

de Koninklijk Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. 

In 1933 behaalt hij de Godecharlesprijs en in 1938 de Tweede Prijs Van Rome. Vanaf 1939 wordt hij zelf 

leraar aan de Antwerpse Academie. 

Tijdens de tweede wereldoorlog werkt hij mee aan de restauratie van het Rubenshuis. 

De kunstenaar woont in Antwerpen maar heeft eveneens een atelier in Zoersel. Daar maakt hij uit een 9 

meter hoge linde het verhaal van de Zoerselse dorpsgemeenschap ( De Lindeboom). Zijn echtgenote Ma-

riette Coppens heeft uit de takken van dezelfde boom taferelen gekapt uit De Loteling van Hendrik Con-

science. 

De werken van de kunstenaar worden alom geprezen omwille van hun realisme en eerbied voor het ma-

teriaal. 

In Londerzeel kan men van hem ondermeer volgende werken terugvinden : Ons moeder droeg al zingen-

de 13 kinderen op de Markt, Beeld van Gerard Walschap aan het Gemeenschapscentrum Gerard Wal-

schap , 5 bronzen beeldjes van Walschap in het Administratief Centrum en een borstbeeld van Lode 

Meeus op het Lode Meeusplein. 

Rik Poot ( ° 1924 - + 2006) – Ereburger in 1997   

Rik Poot is net als zanger Kris Debruyne afkomstig van de Far-West, een sociale woonwijk aan de rand 

van Vilvoorde. 

Hij volgt lessen aan de academie van Molenbeek en raakt als kind geboeid door het ambachtelijk werk 

van zijn vader die bronsgieter is en grafmonumenten maakt. 

Tijdens de oorlogsjaren 1944-1945 studeert hij aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te 

Brussel. In 1948 vestigt hij zich in Grimbergen. Vanaf 1961 wordt hij leraar aan het prestigieuse Nationaal 

Instituut voor Bouwkunst en Sierkunsten Ter Kameren in Brussel. 

Vanaf 1995 tot aan zijn dood woont hij in de Watermolenstraat in Londerzeel in een gerestaureerde 

boerderij met annex schuur/atelier. 

De kunstenaar ontving verschillende prijzen : Godecharlesprijs, Tweede Prijs van Rome, Eerste Prijs stad 

Brussel. 

Aanvankelijk kapt Poot menselijke en dierlijke figuren  in taille directe in diverse materialen. Vanaf 1963 

werkt hij uitsluitend met de verloren-was-techniek waarbij hij aan de hand van gemodelleerde en aan 

elkaar samengevoegde platen in was een gefragmenteerde compositie opbouwt. Hierdoor krijgen zijn 

werken iets lichts en een zekere fragiliteit. 

Tot zijn bekendste werken behoren : De Ruiters van de Apocalyps(Brugge) en De Brabander(Vilvoorde). 

Hij maakte ook de borstbeelden van Jean-Luc Dehaene, Leo Tindemans en Marnix Gijsen. 

In Londerzeel kan men van hem De Brabander ( binnenkoer domein Diepensteyn) en Houtekiet(WZC 

Herfstvreugde) bewonderen. 
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Wilfried Pas ( ° 1940 - + 2017 ) – Ereburger in 2000  

Wilfried Pas verblijft slechts korte tijd in Londerzeel en verhuist reeds als kind in 1944 naar Antwerpen. 

Eerst volgt de kunstenaar het Sint Lucasinstituut, daarna studeert hij van 1959 tot 1964 aan de Koninklijke 

Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen om zich daarna aan het Nationaal Hoger Instituut te vervol-

maken. Vanaf 1969 geeft hij zelf les aan dit instituut. 

In de jaren 1970 vormt Wilfried samen met Fred Bervoets, Walter Goossens en Jan Cox de kern van kun-

stenaars rond de Antwerpse galerie De Zwarte Panter. In 1966 ontvangt hij de Berthe-Art Staatsprijs en in 

2004 de Vierjaarlijkse Prijs van de provincie Antwerpen voor een kunstenaarsloopbaan. 

Hoewel hij ook actief is als tekenaar en graficus, is hij vooral bekend geworden om zijn beeldhouwwerk. 

Vanaf de jaren 1980 maakt hij levensgrote bronzen sculpturen van bekende personen, vooral uit de 

kunstwereld : Karel Van de Woestijne ( Meise), Willem Elsschot (Antwerpen), Paul Van Ostaijen ( Antwer-

pen), Gerard Walschap ( Antwerpen) en Hendrik Conscience( Schilde). 

Wilfried Pas maakt ook een beeld van Koning Boudewijn en borstbeelden van Koning Albert II en Koningin 

Paola ( Senaat) en Herman Van Rompuy( Kamer). In de bibliotheek van Londerzeel staat een replica van 

het beeld van Paul Van Ostaijen en een kleine versie van het beeld van Gerard Walschap. 

Frédéric Vanden Brande ( ° 1926 - + 2017  ) – Ereburger in 2005 

De gemeenteraad van Londerzeel beslist op 22 februari 2005 om Frédéric Vanden Brande ereburger te 

maken van de gemeente omwille van pioniersrol en het verder stimuleren van het ecologische gedach-

tengoed in onze gemeente en ver buiten de landsgrenzen. 

Frédéric leert in 1974 de Fransman Jean Pain kennen, toen deze een methode ontwikkelde om snoeihout 

door compostering in vruchtbare humus om te zetten. Hij lanceert op 52-jarige leeftijd de eerste proeven 

op basis van deze methode op het Hof ter Winkelen in de Berreweide. Hij zorgt ervoor dat deze techniek 

wereldwijd wordt toegepast, dankzij de inzet van meer dan duizend landbouwdeskundigen uit 65 landen 

die als stagiairs in Londerzeel worden opgeleid. In 1974 start hij dan ook in Londerzeel met de lokale af-

deling van het Comité Jean Pain dat later onder zijn impuls in 1978 evolueert tot het Internationaal Comi-

té Jean Pain waarvan hij tot 2005 voorzitter is.  Ook de lokale bevolking kan onder zijn impuls zijn eigen 

ecologisch volkstuintje onderhouden. Frédéric is wat men pleegt te noemen een “ homo universalis “ : 

dichter, leraar Esperanto, begenadigd zanger en tekstschrijver… gewoon een creatieve duizendpoot. 
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Alfred Van Roy ( ° 1913 - + 2009 ) – Ereburger in 2008  

Alfred Van Roy is een naam die door de bierkenners en sympathisanten spontaan wordt geassocieerd 

met Brouwerij Palm maar ook vooral met kwaliteit en vakmanschap. 

Hij is de zoon van het brouwersgeslacht Van Roy – De Mesmaecker. Reeds op 15-jarige leeftijd staat hij in 

het brouwersleven aan de zijde van zijn vader Arthur. Deze laatste maakt in 1929 een vuist tegen de op-

rukkende pils en waardeert zijn bier van hoge gisting op en doopt het Speciale Palm. 

In 1952 neemt Alfred de brouwerij definitief over en ontwikkelt zich tot één van de vermaardste brou-

wers van  het land. In 1999 wordt hem door Jean-Luc Dehaene de exportprijs De Gouden Klomp overhan-

digd waarmee de verdienste wordt gehonoreerd van het best presterende Belgische of Luxemburgse be-

drijf in Nederland. Alfred Van Roy is steeds bijzonder gewaardeerd omwille van zijn grote morele verant-

woordelijkheid voor de werkgelegenheid die hij creëert. 



Lokale ondernemers 

Bij de onderstaande ondernemers kan je online winkelen, een cadeaubon kopen of een 

beroep doen op een tijdelijke service( zie momentopname website hieronder). 

U kan de bovenstaande lijst met de meest recente informatie terugvinden op de site van de gemeente : 

Klik op de corona-afbeelding 

Klik op ondersteun de Londerzeelse ondernemers 

Klik op PDF Geregistreerde handelaren 
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Horecazaken 

Geef de lokale horecazaken een duwtje in de rug en doe een beroep op hun online aan-

bod( zie momentopname website hieronder).  

 

U kan bovenstaande lijst met de meest recente informatie terugvinden op de gemeente-

lijke site : 

Klik op het Corona-afbeelding 

Klik op ondersteun de Londerzeelse ondernemers 

Klik op PDF Geregistreerde horecazaken 

Help onze lokale handelaars en bedrijven  

De coronamaatregelen treffen de Londerzeelse handelaars en ondernemers zeer hard. 

Daarom heeft het schepencollege besloten om het online winkelen en het afhalen en 

bezorgen van maaltijden te promoten.   



Activiteiten 2020  
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Tal van initiatieven om met onze inwoners in contact te blijven en hen toe te wijzen naar de hulp waarop 

ze recht hebben, zijn een beetje onder de radar gebleven.   

 

Om hen de gepaste ondersteuning te kunnen verzekeren: 

 

1. werden alle gebruikers van de diensten zoals Maaltijden aan Huis, dienst Onderhoud aan Huis, buurt-

tafels, bewegingsgroepen… telefonisch gecontacteerd door de maatschappelijk werkers van het Zorg- en 

Welzijnsloket 

2. houden we systematisch de vinger aan de pols bij de mantelzorgers die deelnemen aan onze mantel-

zorgwerking 

3. werd een online platform opgezet waar burgers die hulp wensen in contact gebracht worden met me-

deburgers die graag een handje toesteken 

4. werd een kaartje verspreid waarmee burgers hun buren duidelijk kunnen maken dat ze bereid zijn om 

bepaalde taakjes, zoals naar de winkel of de apotheek gaan, kunnen opnemen 

5. maakte de gemeente een analyse van alle alleenstaande inwoners ouder dan 70 jaar. Meer dan 850 

onder hen krijgen één van de komende dagen een telefoontje van een van onze medewerkers, waarbij 

hun noden bevraagd worden en waarbij er tijd is voor een gezellige babbel. Als het nodig is neemt een 

maatschappelijk werker daarna contact op met de inwoner. 

6. zullen de diverse verenigingen vanuit de dienst Vrije Tijd worden gecontacteerd met de vraag onder 

hun leden een belketting te organiseren en, indien nodig, individuele hulpvragen door te geven aan het 

Zorg- en Welzijnsloket. 

7.   werd binnen de gemeentelijke scholen een bevraging bij de ouder(s) georganiseerd om de gezinnen 

in kaart te brengen die gratis gebruik kunnen maken van een laptop. Zo hopen we dat elk kind na de 

paasvakantie over de middelen beschikt om met de aangeboden leerstof aan de slag te gaan. 
Al deze maatregelen moeten er toe leiden om de niemand in de kou te laten staan. 

Corona – Proactieve initiatieven  
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Het idee dat het coronavirus iets “ is van enkele weken 

“, hooguit enkele maanden, moeten we opbergen. Co-

rona is er voor één of twee jaar, wellicht voor altijd. 

Ook het onderwijs werd in de mallemolen van de 

maatregelen meegezogen. De lessen werden ge-

schorst tot aan de paasvakantie. Het virus blijft echter 

opspelen men ook na de vakantie gingen de scholen 

niet terug open. Meer nog om de leerachterstand in 

de hand te houden opteerde men ervoor om vanaf 

maandag 20 april nieuwe leerstof te geven door middel van afstandsonderwijs. Niet alle 

ouders/kinderen beschikken echter over een laptop zodat ze niet kunnen bereikt wor-

den voor de lessen. 

Greet, onze schepen van onderwijs, die tenvolle achter dit dossier heeft gestaan, licht 

toe. We hebben begin dit jaar 20 laptops aangekocht voor de mobiele ICT-klas van het 

GTIL maar ook 90 laptops voor de gemeentelijke basisscholen. Gelukkig kunnen we de-

ze nu inzetten om elke leerling van het gepaste materiaal te voorzien. In totaal werden 

64 leerlingen hiermee geholpen. 

De rest van het materiaal zal op basis van een financieel en sociaal onderzoek door het 

welzijnsloket toegewezen worden aan de meest kwetsbare gezinnen uit Londerzeel met 

schoolgaande kinderen in de scholen van het vrij onderwijsnet. 

Aansluiten hierbij werd een aanvraag ingediend bij Vlaams minister van Onderwijs, Digi-

tal4Youth en de Koning Boudewijnstichting voor laptops voor kansarme kinderen. 

Midden mei volgt er voor het onderwijzend personeel een nieuwe uitdaging met de ge-

deeltelijke heropening van de scholen. 

Zeker is dat onze toegewijde personeelsleden eens te meer alle zeilen zullen moeten bij-

zetten om de toestand te managen. Wij kunnen hen hiervoor niet dankbaar genoeg zijn. 

Voor de verdere toekomst kunnen we ons de vraag stellen of we sowieso automatisch 

moeten terugvallen op een volledig face-to-face onderwijs maar misschien manieren 

moeten onderzoeken waarop innovatieve onderwijs- en leeromgevingen op een slimme 

Onderwijs in tijden van corona                       

Laptops als instrument voor de lessen  

Belastingen verhuizen/Aanpassing  

In een vorige nieuwsbrief deelden wij de verhuis van de belastingsdienst mee.  

Dit blijft behouden maar wegens de coronacrisis gaan de geplande zitdagen niet door. 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.bobo.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FBobo-kleuters-leren-omgaan-met-geld.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bobo.nl%2Fnieuws%2Fleer-je-kind-omgaan-met-geld%2F&tbnid=XGP4ZgplY5rM-M&vet=12ahUKEwipsYTK_5
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.bobo.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FBobo-kleuters-leren-omgaan-met-geld.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bobo.nl%2Fnieuws%2Fleer-je-kind-omgaan-met-geld%2F&tbnid=XGP4ZgplY5rM-M&vet=12ahUKEwipsYTK_5
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Voorrangsregels voor zorg- en hulpverleners 

Waar mogen we trots op zijn 

De aandachtige observator zal het al gemerkt hebben ; er wordt volop gewerkt aan 

het onderhoud van de spoorlijn Mechelen-Dendermonde, één van de eerste lijnen 

in ons land. In onze volgende nummers besteden wij aandacht aan dit stukje indu-

strieel erfgoed. We starten met het station van Malderen 

HET STATION VAN MALDEREN 

 

In juli 1834 is er voor de eerste keer sprake van aankopen van eigendommen voor de aanleg van de spoorweg. De 

gronden waren in hoofdzaak gelegen tussen Lemmeken en de grens met Buggenhout. 
 

Malderen was van in het begin een stopplaats. Men had immers uitgerekend dat er op het traject Dendermonde-

Mechelen maximaal 2 keer kon gestopt worden. Omdat de wijk Boeksheide het traject in precies 2/3de verdeelde, 

was op die plaats een halte geprogrammeerd. 
 

Op 29 september 1835 werd er met de aanleg van de spoorlijn begonnen (26,750 km). 
 

Eind 1836 waren weliswaar nog niet alle spoorwegovergangen in orde maar de rails lagen er en de spoorwegbrug 

aan de molen van Malderen was gereed. De opening van de spoorlijn was nakend maar met de bouw van een sta-

tion was nog geen aanvang genomen. De lijn werd op 2 januari 1837 feestelijk ingereden. Daarna werd volop werk 

gemaakt van de los- en overwegen. 
 

Zo bleek de helling van de Grote Brug aan de molen veel te steil voor een doorsnee trekpaard. Weliswaar was de 

brug gekasseid maar het eerste gedeelte van beide hellingen bestond nog uit vettige en veelal glibberige potaarde, 

die bovendien bij regendagen geregeld wegspoelde. 
 

Met uitzondering van een paar plaatselijke verbredingen heeft de spoorlijn haar oorspronkelijk tracé en niveau 

behouden. Wel zouden in Londerzeel vanaf Den Berg, richting Mechelen, de sporen opgehoogd worden. Dat ge-

beurde ingevolge de verbredings- en uitdiepingswerken van het zeekanaal Brussel-Rupel te Kapelle-op-den-Bos en 

de aanleg van een nieuwe vaartbrug. 
 

Wanneer het eerste stationnetje er te Malderen gekomen is, is tot nu toe nog niet exact gekend. In de plaatselijke 

archieven is het woordje “statie” voor de allereerste keer terug te vinden op 28 april 1838. Meer en meer mensen 

bouwden in de buurt van het station; winkels en herbergen rezen uit de grond. 
 

Tot de vaste uitrusting van een machinist behoorde in het begin een hoge hoed. Die werd fier opgezet om het sta-

tion in en uit te rijden. Een koude locomotief onder stoom brengen duurde twee uur. Smeren deden de machinist 

en zijn stoker om de honderd kilometer. De spoorwegrijtuigen waren van hout tot na 1920. Toiletten op de trein 

kwamen er rond 1870. In 1860 werd het abonnement ingevoerd. In 1896 volgde het weekabonnement voor werk-

lieden voor één reis heen en terug per week. 
 

Op de atlas van de buurtwegen van 1841 staan 2 relatief kleine en van elkaar losstaande gebouwen getekend met 

de omschrijving “station du chemin de fer”. Dit station stond net voorbij de spoorwegovergang op de Boeksheide. 

In 1842 was er nog steeds geen echt station met woongelegenheid voor de stationsoverste. 

Zorg- en hulpverleners kloppen lange werkdagen en hebben dan ook weinig tijd om hun 

dagelijkse inkopen te doen. De gemeente wil vermijden dat zij in de wachtrij moeten 

staan aan of in een winkel en geeft aan hen een digitaal bewijs om in de winkels te to-

nen. De handelaars die hieraan meewerken zijn terug te vinden op de site van de ge-

meente.   
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We kunnen er wel bijna zeker van zijn dat er tussen 1863 en 1867 (rond 1880 volgens andere bronnen) in Malderen 

een groot stenen station werd opgetrokken en wel op het eind 1861 verkochte stuk gemeentegrond, gelegen ach-

ter  de oorspronkelijke houten barak. 
 

Het eerste station van Malderen was een constructie met twee verdiepingen en met trapgevels volledig in de stijl 

van de andere stations die rond 1865 werden opgericht. De bovenste etage was woonruimte en het gelijkvloers 

werd gebruikt voor de dienst. 

Aangezien Malderen in 1860 nog als een toekomstig kruispunt van spoorwegen werd gezien kon het station be-

zwaarlijk meer richting Londerzeel worden opgericht omdat daar te veel woningen dienden onteigend. 

Eerste station van Malderen 
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Ondanks het feit dat Londerzeel reeds in 1854 zijn station bezat, bleef Malderen samen met Kapelle-op-den-Bos 

het belangrijkste tussenstation van Mechelen naar Dendermonde. Het heeft werkelijk niet veel gescheeld of er 

waren in de 2de helft van de 19de eeuw 3 spoorlijnen die op de Boeksheide zouden samenkomen. Eén van die 

spoorlijnen moest een verbinding maken tussen de lijn Mechelen-Dendermonde en de lijn Fleurus-Denderleeuw. 

Een ander veel ernstiger project, dat al voor een eerste keer ter sprake kwam, bestond in de spoorwegverbinding 

tussen de haven van Antwerpen en Noord-Frankrijk. Dit laatste project was zowat de geboorteakte van Leireken. 

Alleen is Leireken nooit in Malderen gekomen. 
 

De spoorlijn Antwerpen-Douai zou beginnen in het station van de Staatsspoorwegen te Antwerpen en zou vervol-

gens het bestaande staatsspoor tot voorbij de fortificaties gebruiken. Via een nieuw aan te leggen bedding zou het 

dan gaan naar Kontich - Boom - Malderen - Aalst - Zottegem - Doornik en de Franse grens. De geconcedeerde pri-

vé-spoorlijn zou gebruik maken van de bestaande stations in Antwerpen, Malderen, Aalst, Denderleeuw, Zotte-

gem en Doornik. 
 

Dit plan onderging achteraf verschillende wijzigingen. Er kwam een lijn Antwerpen - Boom - Puurs -Dendermonde 

- Gent - Oudenaarde. Een ander project voorzag een verbinding tussen Antwerpen (Zuid) en Boom en Boom naar 

X (op de spoorlijn Antwerpen - Boom - Malderen - Aalst - Doornik) en van een bijkomende verbinding tussen X en 

Brussel. Het werd vrij snel duidelijk dat de plaats X Londerzeel zou worden. 
 

In het B.S. van 27 juni 1877 lezen we: “De secties van Boom naar Malderen en van Malderen naar Aalst worden 

niet uitgevoerd. De eerste zal vervangen worden door een ijzerenweg tussen Boom en Puurs, die in Baasrode ver-

binding zal geven met de lijn Mechelen-Gent. De tweede zal vervangen worden door een ijzerenweg die zal begin-

nen in het station van Londerzeel dat ook dient op de lijnen Mechelen-Gent en Boom-Brussel en die zal eindigen in 

het station te Aalst.”. 
 

 

 

Vanaf september 1879 was er een regelmatige dienst tussen Aalst en Londerzeel. Omdat de verbinding met Boom 

en dus ook met Antwerpen-Zuid er nog niet was, reed de enig ingezette trein door naar Mechelen. 
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De treinen op de lijn Aalst-Londerzeel-Mechelen stopten niet in het station van Londerzeel maar in een voorlopige 

statie op den Berg. Ze gaf geen correspondentie met de lijn Mechelen-Dendermonde die er nochtans ook passeer-

de. Alleen de reizigers van of uit Aalst, Moorsel en Opwijk mochten hier af- en opstappen. 
 

De opening van de sectie van Boom naar Londerzeel gebeurde in 1881. Op de lijn Mechelen-Dendermonde werd 

tegenover de voorlopige halte Londerzeel-Oost het definitieve station Londerzeel-Oost geopend. Het station had 

een laadspoor maar geen loskade of weegbrug. 
 

De spoorverbinding tussen Londerzeel en Brussel en de aansluiting met het Noord-Franse industriegebied zijn er 

nooit gekomen. 
 

De spoorverbinding met Brussel vanuit Londerzeel werd in 1894 vervangen door een stoomtram. Deze zou niet in 

de Oost- maar aan de Weststatie vertrekken. 
 

In de periode van 12 tot 27 november 1897 liep in Malderen een openbaar onderzoek over ‘merkelijke veranderin-

gen die aan de statie zullen toegebracht worden’. Het komt er in feite op neer dat een nieuw station zou gebouwd 

worden. Allicht werd dit opgericht vanaf 1899. Volgens een verslag werd het voltooid in 1904. Het tweede station 

bleef dienen als dienstwoning voor de stationschef. Het station van Malderen werd afgebroken rond 1970. 

 

 
Station Malderen anno 1914 – verzameling Fons Moeyersons 

Uiterst links: Adelin Angelus DE MILLANO met zoon Willy Auguste en echtgenote Margareta Van Hoof. 

Adelin was stationschef van 1910 tot 1914. 
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Station Malderen anno 1911 – verzameling Fons Moeyersons 

 

 

 

 

 
Station Malderen anno 1919 – verzameling Fons Moeyersons 
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Station Malderen anno 1938 – verzameling Fons Moeyersons 

 

 

 

 

 

 
Malderen – Bareelwachtershuisje in de Steenhuffelstraat 



 

 

Je ontvangt deze nieuwbrief omdat je lid of sympathisant bent van onze partij en/of 

uw mailadres hebt opgegeven voor informatie uit onze partij. Wil u deze nieuwsbrief 

niet langer ontvangen, stuur dan een mailtje naar robert.meert5@telenet.be. 

 

Redactie : Robert Meert 

V.U. : Danny Van den Bergh, Topmolen 25, 1840 Londerzeel - 15/3- 

 

Vanaf mei hopen wij terug activiteiten te kunnen aankondigen die u hopelijk in   

juni uit uw kot kunnen lokken. Op hoop van zege. Er komt alleszins ook meer 

nieuws over de gratis mondmaskers en de heropening van de handelszaken.  

Daar is de lente daar is de zon 

De tweede wandeling die we u in deze rubriek aanbieden is de Pluimennestwandeling met start 

op het Heldenplein in Londerzeel. Hierin verkennen we het zuidelijk deel van de gemeente. 

 

                            

 

Heeft u de bovenstaande foto herkend, stuur dan ten laatste zondag 31 mei een mailtje naar 

robert.meert5@telenet.be met : 

Exacte locatie 

Aantal correcte antwoorden 

Tijd waarop Robert de wandeling heeft afgefietst 

De winnaar ontvangt een Londerzeelse cadeaubon van € 5,00. 

mailto:robert.meert5@telenet.be
mailto:robert.meert5@telenet.be

