
Wie is wie? 

Nieuwsbrief - mei/1 2020 

- 1/1 - 

In aansluiting op onze vorige nieuwsbrief stuurde Fons ons volgende foto van de inhul-

diging van de brug in Malderen in oktober 1977.Ik herken alvast Hugo Nys, Jozef Van 

Hemelrijck, Karel Vranckaert, Felix De Schouwer, Roger Van Muylders, Jan De Buyser, 

Marcel Van Doren.  Wie herkennen jullie? 

Ondersteuning heropening handelszaken 

e handelaars zijn in volle voorbereiding voor de heropening van hun winkels op 11 

mei. In Londerzeel kunnen ze daarbij rekenen op de ondersteuning van het gemeente-

bestuur. “Dergelijke heropeningen vergen heel wat praktische voorbereidingen van de 

zaakvoerders” vertelt Veerle. 

“Door 250 vloerstickers ter beschikking te stellen willen wij hen hierbij helpen. De leve-

ring is voorzien nog voor de opening van de winkels op 11 mei.” 



Lo
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De terugkeer naar “normaal” 

Waar mogen we trots op zijn 

e laatste weken werden er een aantal beslissingen genomen die naar we allemaal ho-

pen de voorbode zijn van de terugkeer naar pre-coronatijden mits her respecteren van 

de nodige veiligheidsmaatregelen. 

We geven hieronder een kleine opsomming : 

* Vanaf 11 mei : heropening van de winkels mits een winkelplan met omschrijving 

van de maatregelen voor de hygiëne, veiligheid en sociale afstand te verzekeren. 

Vanuit het bestuur werden de Dorpsstraat en de Kerkstraat parkeervrij gehouden  

* Vanaf 13 mei : heropstart kramen en foodtrucks buiten de wekelijkse markt zowel 

op openbaar als op privédomein mits het opstellen van een winkelplan en het 

respecteren van een aantal basisregels voor de consumenten( zie andere winkels)  

* Gedeeltelijke heropening van de scholen op 15/18 mei. Ter Elst maakt voor een 

deel gebruik van de lokalen van De Kampanje. De Kouterschool week voor een 

deel uit naar de  Vermahal. Centrumschool kon heropstarten binnen de bestaan-

de locatie.  

* Vanaf 18 mei : heropening van Buitensportcentrum Schaselberg : atletiekpiste en 

voetbal-en petanqueterreinen 

* Vanaf 20 mei : heropening Buitensportcentrum Schaselberg : skatepark en basket-

terrein. Blijven voorlopig nog gesloten : kleedkamers, douches en toiletten 

* Vanaf 26 mei : heropening markt op een tijdelijk nieuwe locatie Heldenplein 

* In primeur kunnen wij u meedelen dat 6 en 7 van het GTIL zullen heropstarten op 

donderdag 28 mei  

Na het station van Malderen is het de beurt aan Londerzeel 

 



Da ar 
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HET STATION VAN  

LONDERZEEL 
Reeds op 3 augustus 1839 had het gemeentebestuur van Londerzeel een eerste petitie aan Zijne     

Majesteit de Koning gestuurd met de vraag om een station van 2
de

 klasse te krijgen. 

 

Atlas der Buurtwegen 1841: Er is nog geen station terug te vinden 

 

Naarmate er meer treinen in Londerzeel halt hielden, deed ook de noodzaak zich voelen om trein-

tickets te kunnen uitschrijven. Het oudste gevonden document dat van een aangestelde spoorwegbe-

ambte spreekt, dateert van 1848. In de tijd dat er nog geen echt station was, maar de treinen er toch 

af en toe, vooral op de marktdagen, al eens stopten mochten de reizigers hun tickets gaan kopen bij 

Franciscus Moens, “ontvanger der statie van den ijzeren weg”. Hij was terug te vinden in de herberg 

van de echtgenoten De Pauw - Van den Brande waar ook de “sociëteit van den handboog” een onderko-

men had. 

 

In 1853 of 1854 kreeg Londerzeel eindelijk het lang gevraagde station. 

 

In 1860 werden er reeds aanzienlijke verbeteringswerken uitgevoerd in de omgeving van het station. 

Deze hadden voornamelijk betrekking op het laden en lossen.  

 

In 1873 werd het station van Londerzeel voor de tweede keer vergroot “om de grote karren, zoals die 

in Londerzeel gebruikt worden, te keren zonder het laadspoor te passeren en zonder bijgevolg op de 

spoorbaan te moeten komen, die overigens niet altijd vrij is”. 

 

Enkele dagen nadat op 1 december 1894 de eerste reguliere stoomtram door de Londerzeelse straten 

denderde, werd een onderzoek geopend om de verbinding van de spoorlijn van Aalst naar Londerzeel 

(Leireken) met de spoorlijn Mechelen-Dendermonde van de Ooststatie naar de Weststatie te verleggen. 

Hiermee kwam een einde aan de grootse plannen die men ooit had gehad met het in 1882 gebouwde 

station op den Berg. 
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Een overzicht van de tribulaties rond de beide Londerzeelse stations: 

 

1877: de Belgische Staatsspoorwegen beslissen principieel om het station Londerzeel-West niet uit te 

breiden. Voor die uitbreiding zou trouwens extra grond moeten aangekocht worden. Bovendien is de 

inplanting niet ideaal om 3 spoorwegen te laten samenkomen. 

 

1881: aan de oostkant van de gemeente wordt, bij de opening van het baanvak Londerzeel-Boom inder-

daad een nieuw station geopend. De bewoners van het centrum vrezen hun station te zullen verliezen 

en protesteren minstens twee keer bij middel van een petitie. Zij krijgen alleen maar de bevestiging dat 

Londerzeel-West zal verdwijnen van zodra de rechtstreekse lijn van Londerzeel naar Brusssel via Wolver-

tem in exploitatie zal genomen worden. 

 

1888: Londerzeel-Oost heeft nog steeds geen goede toegangsweg. Misschien zal die er zelfs nooit ko-

men want het gerucht gaat dat het jonge station wel eens zou kunnen verdwijnen. 

 

1890: de Minister van Spoorwegen bevestigt dat de situatie inderdaad veranderd is, dat opnieuw geko-

zen werd voor Londerzeel-West en dat Londerzeel-Oost, als het al behouden blijft, alleen maar voor een 

beperkte dienst gebruikt zal worden. 

 

Rekening houdend met wat vooraf gaat werd in de periode 1894 tot 1898 het tracé van Leireken dan 

ook aangepast. Het oorspronkelijke traject liep als volgt: station Steenhuffel - Lakeman over, rechts van 

het kruispunt Lakeman/Drietorenstraat - schuin de Linde over - evenwijdig met de Molenstraat - Stati-

onsstraat over ter hoogte van de inrit naar het huidige winkelcentrum - schuin de Meerstraat over - aan-

sluiting op de spoorlijn Mechelen-Dendermondelijn (lijn 53) - Londerzeel-Oost - nog 1224 meter even-

wijdig met lijn 53 - aan de Hagelboom naar links, richting Ramsdonk en Tisselt. 

 

Het nieuwe tracé verliep als volgt: station Steenhuffel - scherpe bocht naar links - kruisen van de Water-

molenstraat - één kilometer verder in Moorhoek aansluiting op lijn 53. 

 

In 1898 werd lijn 53 opgehoogd vanaf de Hagelboom ingevolge de verbredings- en verdiepingswerken 

aan het zeekanaal Brussel-Rupel te Kapelle-op-den-Bos. Leireken volgde daardoor ook een ander tracé: 

even voorbij Londerzeel-Oost maakte Leireken een bocht naar rechts om het tracé van lijn 53 te verlaten 

en daarna onder dezelfde lijn te duiken en de Mechelseweg te kruisen en op het oude tracé richting  

Tisselt te rijden. 
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Op 15 september 1898 werd het versturen en lossen  van zware goederen, paarden, vee, uitrustingen en 

verhuizingen in Londerzeel-Oost afgeschaft. De sporen van Leireken werden opgebroken in 1957.  

 

 
Tracé Leireken 

 

 

 

Het station van Londerzeel-West werd tussen 1898 en 1904 grondig vernieuwd en verbouwd om de       

reizigers en goederen van Leireken te ontvangen. 

 

De lijn Mechelen-Dendermonde wordt geëlektrificeerd in 1983. 

 

 

 

 
Station Londerzeel anno 1904 – verzameling Fons Moeyersons 
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Station Londerzeel anno 1907 – verzameling Fons Moeyersons 

 
Station Londerzeel  

anno 1910  

verzameling Fons Moeyersons 

 
Station Londerzeel  

anno 1907   

verzameling Fons Moeyersons 



Activiteiten 2020  
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Station Londerzeel 

 anno 1912  

verzameling Fons Moeyersons 

 
 

Station Londerzeel  

anno 1924  

verzameling Fons Moeyersons 

 
Station Londerzeel  

anno 1930  

verzameling Fons Moeyersons 
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Station Londerzeel 

 anno 1935  

verzameling Fons Moeyersons 

 
Station Londerzeel  

anno 1950  

verzameling Fons Moeyersons 

 
Station Londerzeel 

 anno 1963  

verzameling Fons Moeyersons 
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Station Londerzeel anno 1963 – verzameling Fons Moeyersons 

                                                                                                  Redactie : Robert Meert 

 

 

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. 

 

V.U. : Danny Van den Bergh, Topmolen 25, 1840 Londerzeel 

mailto:robert.meert5@telenet.be

