W’OUT op verkenning
Bosvoorde - woud - Bezemhoek

Bezemhoek,
wijk in het
woud

THEMA : Op verkenning : Bosvoorde centrum - Zoniënwoud - Bezemhoek
AFSTAND : 7 km
START- en EINDPUNT : Gemeenschapscentrum WaBo, Delleurlaan 39-43,
Watermaal-Bosvoorde, 02 675 40 10
UITGEWERKT door : Rik De Laet
Samenstelling en foto’s : Anne-Marie Van de Voorde

INTRO

Van Delvaux via Hergé naar Rik Wouters. Watermaal-Bosvoorde is een gemeente waar
kunstenaars hun inspiratie vonden en nog steeds vinden.
We maken een tocht via een aantal niet te missen hoogtepunten, trekken daarna het woud door om in
De Bezemhoek te belanden. Geniet van deze ontdekkingstocht.

Vertrek uit GC. WABO
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In dit gebouw heeft vroeger Abbé Froidure gewoond, de stichter van Spullenhulp en initiatiefnemer van de speelpleinwerking voor kinderen
uit armere gezinnen.
Eind 1973 werd het door de Vlaamse Gemeenschap aangekocht om er de lokale Vlaamse
sociaal-culturele raad en cultureel trefcentrum
in onder te brengen alsook het filiaal van de
toenmalige Rijksmuziekacademie van Etterbeek.
Bij het buitenkomen slaan we linksaf en dalen
de Delleurlaan af tot aan het Wienerplein.
Let even op het gebouw met huisnummer 6,
gelegen aan overzijde van de Delleurlaan:

Sint-Hubertuskerk
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De Sint-Hubertuskerk werd gebouwd in de periode tussen beide Wereldoorlogen.
Omwille van veiligheidsproblemen (risico op
vallende stenen) is de toegang via het voorportaal sinds 2008 verboden en hebben er sindsdien enkel nog erediensten plaats in de kleine
crypte.
In overleg met de geestelijke overheden heeft
de gemeente ervoor geopteerd het gebouw aan
een privé-investeerder te verkopen. Het ziet er
echter niet naar uit dat er snel iets zal gebeuren, de stedenbouwkundige overlegcommissie
heeft het project in 2019 al voor de tweede keer
een streng negatief advies gegeven.

Dit gebouw inspireerde Hergé bij het tekenen
van de villa van professor Hippolyte Bergamotte
in het Kuifjesalbum “De zeven kristallen bollen”
(pag. 28).
Enkele huizen verder zien we - ook aan de
overzijde van de Delleurlaan - het gebouw dat
gelegen is A. Solvaylaan nr. 1.
Woning Paul Delvaux
2
De surrealistische schilder met internationale
faam, Paul Delvaux en zijn vrouw Tam woonden hier tussen april 1950 en het voorjaar van
1954 op de zolderverdieping van het huis dat
gehuurd werd door hun vriend, de grafoloog
Gustave Carels.
In 1954 koopt Paul Delvaux een huis elders in
de gemeente (Klokjeslaan 34A), tot hij in 1984
definitief naar Veurne verhuist waar hij in 1994,
op 97-jarige leeftijd overlijdt.

Brussels - hoofdstad van slechtvalken
In Brussel broeden in 2020 minstens twaalf
koppels slechtvalken, waaronder 1 koppeltje de
toren van de kerk als woning heeft uitgezocht.
Sinds de kerktoren in de steigers staat en het
voorportaal werd gesloten broeden hier slechtvalken.
“Slechtvalken zijn zeer goed aan het leven in de
stad aangepast”, aldus het KBIN. In die mate
dat ze zelfs in staat zijn om ’s nachts te jagen
onder de lichtstralen van de straatverlichting.
Daardoor is hun actieve jaagperiode langer dan
in de natuur en groeien hun overlevingskansen,
en de kans om veel jongen groot te brengen.

Een 50-tal meter voorbij de kerk komen we
langs nummer 17 van de Delleurlaan.
Woning Hergé:
Dit was van 1939 tot 1953 de woonplaats van
striptekenaar Hergé (pseudoniem van Georges
Remi, de schepper van o.m. Kuifje).
Het was ook in dit gebouw dat de Studio’s Hergé werden opgericht.

In de tuin voor het Hooghuis staan twee kunstwerken, Naïade, van Henri Puvrez en
Streven naar vrede, van Georges Minne.

Net voor we het gemeentehuis bereiken,
passeren we het Hooghuis.

Het Hooghuis
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Het Gemeentehuis
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Het gebouw, is een verbouwing van de villa die
Pierre-Théodore Verhaeghen (stichter van de
ULB en als zodanig nog jaarlijks als St.-Vé door
de studenten herdacht) heeft laten bouwen
voor zijn dochter.
Het is pas in de 20ste eeuw dat hierin het gemeentehuis werd ondergebracht.
Théodore Verhaeghen zelf was burgemeester
van Bosvoorde van 1825 tot 1842.
De bustes bovenaan de trappen stellen Léopold
Wiener (man met baard) en Jonathan Raphael
Bischoffsheim voor.

Toen het oorspronkelijk gebouw hier begin
18de eeuw werd opgetrokken op initiatief van
Jachtmeester Cafmeyer, was dit het hoogste
gebouw van de buurt (Bosvoorde), vandaar de
naam.
Later werden er een cabaret en een hotel met
restaurant in ondergebracht.
In 1883 brandde een groot deel van het gebouw af. Nu blijft er maar een klein gedeelte
van het oorspronkelijk gebouw (rechts van de
ingang) over.
In dit gebouw zijn momenteel de administratieve diensten van de gemeente gevestigd,
terwijl de benedenverdieping gebruikt wordt als
gemeentelijke feestzaal.
Achter het Hooghuis zien we de oude stallingen, die nu omgevormd zijn tot het cultureel
centrum van de Franse Gemeenschap.

Even voorbij het Gemeentehuis zie je een
origineel frietkot in een oude tram. Vroeger
had tramlijn 32 hier zijn terminus en rondde
hier het plein van de parking om terug richting
stadscentrum te vertrekken. Begin deze eeuw
werd de tramlijn verder naar het oosten doorgetrokken, eerst tot Oudergem, later tot St.-Lambrechts-Woluwe en werd in september 2018
omgevormd tot tramlijn 8.
Wat verder aan het rondpunt zie je een oud
tramhokje op de hoek. Dit tramhokje staat er al
sinds begin 20ste eeuw en is beschermd.
Ook het oude deel van het Hooghuis en het
gemeentehuis zijn beschermde monumenten.

We vervolgen onze weg langs de vroegere gemeenteschool, gaan langs het oude tramhokje
en steken de straat over tot het beeld dat op de
hoek van het Leybeekpark staat.

Huiselijke zorgen van Rik Wouters
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Dit beeld werd in 1913 door Rik Wouters
gecreëerd in zijn atelier in de Dennenbosstraat
(waar we later nog langskomen).
Het originele, plaasteren beeld bevindt zich in
het Museum van Schone Kunsten. Dit hier is
een van de 12 exemplaren die van dit beeld
werden gegoten.
De andere staan in Mechelen, Antwerpen,
Brugge, Sint-Martens-Latem, Boom, Ronse,
Kapellen, Amsterdam, Keulen en Buenos Aires.

Aan het standbeeld steken we brede Vorstlaan
over (opletten voor de auto’s en de trams!).
We volgen de Vorstlaan links van de restaurants La Fattoria en Il Fatto.
Na een kleine 100 meter, net voorbij de (tijdelijke) bushalte, slaan we op de hoek met
een prachtige, monumentale dubbele woonst,
rechts de Nisardstraat in.
We volgen deze brede, klimmende straat ook
wanneer ze een wijde bocht naar rechts maakt
en het verharde voetpad ophoudt.
Een kleine 100 meter verder steken we de
Buksboomstraat over en bereiken zo de parking
die hier aan de rand van het Zoniënwoud is
aangelegd.

Het Zoniënwoud
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Het Zoniënwoud maakte vroeger integraal deel
uit van het Kolenwoud dat al door Julius Caesar
werd vermeld (als Silva Carbonaria) en dat zich
in die tijd uitstrekte van de Rijn tot de Noordzee.
Het huidige Zoniënwoud heeft een oppervlakte
van 4.400 ha, waarvan zo'n 1.700 ha op het
grondgebied van het Brussels Gewest. Daarmee neemt het Zoniënwoud bijna 10% in van
de oppervlakte van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Het is in hoofdzaak een beukenwoud (zo'n 2/3
van de oppervlakte zijn beplant met beuken).
Deze samenstelling dateert nog vanuit de
Oostenrijkse periode toen massaal, over grote
oppervlakten beuken werden aangeplant om
kwaliteitshout te produceren. Op die manier
werd de majestueuze beukenkathedraal gecreeerd waarvoor het Zoniënwoud bekend staat.
Deze beukenkathedraal zal ook in de toekomst
het kenmerk blijven van het Zoniënwoud, al
wordt er nu, om de biodiversiteit te beschermen, via een aangepast beheersplan geijverd
voor een meer gedifferentieerd beheer. Hierbij zal het beukenbestand tot de helft worden
beperkt, terwijl de andere loofbomen 30% gaan
uitmaken, naaldbomen 10% en open zones
eveneens 10%.
Dit gebeurt door per jaar 15 ha te renoveren:
9 ha hiervan blijft beukenbos, 6 ha andere
boomsoorten.
Bedoeling is om over een periode van 24 jaar
350 ha te herbeplanten.

We gaan langs de parking en passeren de slagboom die het bos voor het verkeer afsluit.
We gaan rechtdoor en volgen de brede, geasfalteerde dreef die zich voor ons uitstrekt.
Dit is de Tamboerdreef.
Na ongeveer 600 meter steken we de Graaf
van Vlaanderendreef over maar blijven de
Tamboerdreef volgen (net zoals de pijltjes met
de nummers 43 en 44 van het Fietsnetwerk
Vlaams-Brabant).
Vanaf hier is de Tamboerdreef niet langer geasfalteerd.
Ook na het kruispunt met de Damesrustdreef
blijven we de Tamboerdreef (evenals de pijltjes
met de nummers 43 en 44 van het Fietsnetwerk
Vlaams-Brabant en de groene pijl van het Brussels joggingparcours) volgen.

We steken de Welriekende dreef over om, na
een tiental meter de Damesrustdreef te hebben
gevolgd, het pad rechts in te slaan, het Meibloemenpad. We volgen dit pad, waarlangs
duidelijk wordt aangegeven dat fietsen hier
verboden is. Na ongeveer een halve kilometer
door een dichtere begroeiing te hebben gestapt, bereiken we, net na een afgeschenen
bord met de naam van het pad, een iets bredere dreef (ongeveer 2 meter breed) die het
pad dwarst. De paal met het naambordje staat
momenteel scheef tegen een boomstam.

Een 250 meter verder verlaten we, na een korte, steile afdaling, de Tamboerdreef, net voor de
weg terug stijgt.

Het pad dat we hier, rechts inslaan, is het
Bunzingenpad.
We passeren de boomstammenconstructie die
ervoor zorgt dat enkel wandelaars dit pad kunnen volgen.
Na een 150-tal meter komen we op een open
ruimte.
Hier volgen we het pad naar rechts (dus NIET
het pad dat links langs de heuvelwand omhoog
kringelt).
We blijven op dit kronkelige, hobbelende pad
dat de valleibodem volgt (waardoor het hier, na
regenweer wel wat slijkerig kan zijn).
Na bijna 1 km eindigt dit pad op het kruispunt
met de Welriekende dreef en de Damesrustdreef.

Dit is de Molenweg
We slaan rechts deze Molenweg in en kruisen
de Damesrustdreef.
Van rusten gesproken, op het kruispunt van de
beide dreven is er een tafel met banken.
We vervolgen de Molenweg tot op het einde.
Na een slagboom beginnen we via een – vanaf
hier – kronkelende Molenweg aan de afdaling
uit het Zoniënwoud, en gaan zo naar de
Bezemhoek toe.

Bezemhoek
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Dit is een oude wijk van Bosvoorde.
Eeuwenlang werd deze wijk bewoond door een
bevolking die voor haar schaarse inkomsten
vooral gericht was op het bos: klompenmakers,
houthakkers, bezembinders (vandaar de naam
van de wijk), ….
Er is een legende die zegt dat de bewoners een
privilege van Keizer Karel ontvingen om hout
te sprokkelen in het bos (“zijn” bos) omdat een
arme houthakker de keizer (die hij niet had herkend) zou geholpen hebben toen die verdwaald
was in het bos.
Het waren dus vooral arme mensen die hier
woonden. Sinds de jaren 1970 is deze wijk erg
in trek bij een rijker publiek.

We vervolgen de Dennenbosstraat.
Op de hoek van de Roodborstjesstraat zien we
een rood huis.
Dit huis werd door Rik Wouters vereeuwigd in
zijn schilderij ... "Het rode huis" in de winter van
1907, dus toen hij hier nog maar net woonde.
Op het einde van de Dennenbosstraat komen
we op het ... Rik Woutersplein.
Hier volgen we de linkerkant van het pleintje.
Op nummer 7 zien we
een tweede gedenkplaat
voor Rik Wouters.

Beneden, slaan we in de Hakbosstraat rechtsaf,
richting bos, en draaien de Dennenbosstraat in.
Wanneer we in het gedeelte komen van de
Dennenbosstraat dat langs beide zijden bebouwd is, merken we aan de woning met huisnummer 56 een gedenkplaat. Hier woonde Rik
Wouters. Deze herdenkingsplaat werd in 2016
aangebracht, ter gelegenheid van de 100ste
verjaardag van zijn overlijden.
Rik Wouters (Mechelen 1882, Amsterdam
1916) woonde hier met Nel - zijn vrouw, muze
en model - van 1907 tot 1914. Zijn atelier was
op het zoldertje, dat amper 12 m2 groot was.
En zeggen dat hij hier zijn beelden “Huiselijke
zorgen” (herinner het standbeeld bij het begin
van onze wandeling) en “Het Zotte Geweld”
heeft gemaakt!

Dit huis liet Rik Wouters in 1913 bouwen toen
hij, dankzij een contract met een kunstgalerij
een gewaarborgd inkomen had verworven. Hij
tekende het plan trouwens zelf met een klein
balkon om beeldhouwwerken en schilderijen
makkelijk in het atelier te krijgen en binnenin
een smalle plank die het verschuiven van schilderijen van de ene verdieping naar de andere
moest vergemakkelijken.
Hij verhuisde naar hier in 1914 (toen heette het
pleintje nog het Citadelplein).
Maar lang heeft hij hier niet gewoond, want in
1914 brak WO I uit en werd Rik Wouters opgeroepen als soldaat. Hij werd krijgsgevangen
genomen en gedeporteerd naar Nederland
(Amersfoort en Zeist). Toen in 1915 kaakbeenkanker werd vastgesteld, kwam hij vrij om zich
te laten verzorgen en ging hij met Nel in Amsterdam wonen. Daar overleed hij in 1916.
Later werd zijn stoffelijk overschot bijgezet op
het kerkhof van Bosvoorde (dat men in het
verlengde van de Eigenhuisstraat (straat op het
einde van het pleintje) op de tegenovergestelde
valleiwand ziet liggen.
Na de oorlog zal Nel terug haar intrek nemen in
dit huis.

We verlaten het Rik Woutersplein via de Eigenhuisstraat.
Na enkele meters, bij het eerste kruispunt,
slaan we linksaf in de Beernaertstraat.
Onderaan de Beernaertstraat gaan we rechtsaf,
de Terhulpsesteenweg in.

Voor we het Jagersveldpark bereiken zie je een
groen eilandje aan linkerkant.
Hier staat La Fontaine aux Oiseaux,
een bronzen beeld van Jean-Michel Folon.

We gaan door het park, kijk goed uit voor het
drukke verkeer dat de straat hier indraait.
Roodborstjesstraat
Bezemhoek.

Na een 200 meter slaan we links de Kattenberg
in om rechts, via een plantsoen op de Vorsterielaan te komen.
Deze drukke invalsweg vanuit Groenendaal Hoeilaart - Terhulpen (en de Ring), volgen we,
richting Sint-Hubertuskerk.
De vijver die we aan de overzijde van de baan
zien, voert water aan naar de Woluwebeek
vanuit het Zoniënwoud (dat zich verder uitstrekt
achter de vijver en de International School of
Brussels).
Een deel van de vijver werd voor de aanleg van
de Vorsterielaan drooggelegd. Daarvoor strekte
de vijver zich uit over het deel dat nu de parking van de superette is en grensde hij aan het
terras van het restaurant dat we bij het eerste
kruispunt rechts van ons zien.
De Woluwe zelf loopt hier onder het kruispunt
door.
Wij blijven evenwel de drukke verkeersas volgen, richting St-Hubertuskerk.

Via het Jagersveldpark komen we aan de verkeerslichten aan de Delleurlaan.
Die steken we over en gaan zo, linksaf, terug
naar ons vertrekpunt in het Gemeenschapscentrum WaBo.

Bronnen :
- Zoniënwoud : Infofiches op de website van Leefmilieu
Brussel (www.leefmilieu.brussels)
."Het Zoniënwoud. Een groene schat om te koesteren",
Leefmilieu Brussel, 40 p.
.Website: www. zoniënwoud.be
- Hergé : "Kuifje in Brussel", Michaël Bellon, Brussel deze
Week (Bruzz) van 26.10.2011.
- Paul Delvaux : "Paul Delvaux à Watermael-Boitsfort",
HISCIWAB - Chroniques de Watermael-Boitsfort - nr. 40 sept. 2017.
- De Sint-Hubertuskerk : Bruzz, 17.12.2019.
- Slechtvalken in Brussel: www.valkenvooriedereen.be
- Foto slechtvalk : skeeze pixabay
- Het Hooghuis : Rubriek "Opmerkelijke gebouwen
of plaatsen" op de website van de gemeente Watermaal-Bosvoorde (www.watermaal-bosvoorde/be).
- Het Gemeentehuis : "La maison communale de Boitsfort
et ses abords, une évocation historique et iconographique", HISCIWAB, 2011, 160 p.
- Rik Wouters : "Rik Wouters, een biografie", E. Min, De
Bezige Bij, 2011, 504 p.

W’OUT op verkenning
Bosvoorde centrum - het woud - de Bezemhoek
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2. Huis Delvaux
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6. Bronzen beeld ‘Nel’ - Rik Wouters
7. Zoniënwoud
8. Bezemhoek

GC WaBo, 02-675 40 10 - wabo@vgc.be - www.wabo.be
V.U. Thomas Hoevenaegel, p.a. Delleurlaan-39-43, 1170 Brussel
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