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Fietstocht IJzeren Muur Bierbeek 
 
In 2015 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak.  

Om ons land te beschermen tegen de invallende Duitse troepen had de 
Belgische legerleiding een linie opgetrokken tussen de forten van Antwerpen 

en de Maas in Namen, de KW-linie die ook door Bierbeek liep. Oudere mensen 

kennen hem nog als de ‘IJzeren Muur’.  
 

De fietstocht starten we op de parking van de borre. Hij gaat langs de route 
die de ‘IJzeren muur’ volgde op het vroegere grondgebied van Bierbeek en 
Korbeek-Lo. Hij bestaat uit een lus naar het zuiden (5 km), waar de IJzeren 
Muur via Mollendaal naar Beauvechain ging en zo verder naar Waver. De lus 
naar het noorden (15 km) gaat via Ruisbroek en de Herpendalstraat naar de 
wijk Spaanse Kroon en het station van Leuven. 
 



Wat was de IJzeren Muur? 

 
In 1940 kwam België voor de tweede maal in een wereldoorlog terecht. 

Geleerd door de 'groote' oorlog 1914-1918, besliste het Belgische leger om 4 

verdedigingslijnen aan te leggen. Centraal door België liep de zogenaamde 
'KW-linie'.  Zij startte bij het meest Zuidoostelijke fort van de fortengordel 

rond Antwerpen – Koningshooikt bij Lier - en liep via de Dijle naar Leuven en 
vandaar naar Waver.  

De KW-linie bestond uit tal van natuurlijke hindernissen, zoals de Nete, de 
Dijle en het kanaal Mechelen-Leuven. Waar mogelijk voorzag men om 

nabijgelegen 'beemden' – eigenlijk natuurlijke overstromingsgebieden – onder 

water te zetten. Men maakte ook gebruik van spoorwegbermen of taluds van 
wegen. De ruggengraat van de KW-linie bestond uit een 400-tal bunkers die 

op regelmatige afstanden  gebouwd werden voor verdediging en transmissie. 
Er werd ook een heel telefoonnetwerk aangelegd. In het open veld werkte 

men met tetraëders, antitankgrachten en railvelden om de tanks tegen te 

houden. In totaal werden ook meer dan 40.000 Cointet-elementen gebruikt, 
een soort metalen poorten die konden verplaatst worden (zie foto vooraan). 

Het gedeelte tussen Leuven en Waver liep via de gemeenten Perwez, 
Beauvechain, Bierbeek en Korbeek-Lo naar Leuven toe. 

 

 

NOORDLUS:  vertrek de borre > richting Leuven 

 
Verlaat de parking van de borre en rij even linksaf en daarna rechtsaf aan het 
gemeentehuis. Je komt in de centrale Dorpsstraat. 

 

Dorpsplein en Sint-Hilariuskerk 
Het dorpsplein van Bierbeek is geklasseerd. Meest 

opvallende gebouw is de Sint-Hilariuskerk, die 

dateert uit 1234 en een van de best bewaarde 
voorbeelden is van de overgang van de romaanse 

naar de gotische stijl. De basis van de massieve 
westertoren, het schip en het koor dateren van de 

2de helft van de 12de eeuw. De uitspringende 
dwarsbeuken dateren uit een 'ingrijpende' 

restauratie tussen 1900 en 1910. De kerk bevat 

een aantal unieke elementen, waaronder het 
prachtige Robustelly-orgel en de grafsteen van 

ridder d'Udekem (voorvader van onze koningin). 
Naast de kerk staat de pastorij en een oude 



scheidingsmuur met laatgotische poort. Naast de kerk merkt men ook een 

herdenkingsplakkaat voor de Zalige Walter van Bierbeek (1165-1222). 

Een aantal woningen op het dorpsplein zijn ook het vermelden waard: 

vooreerst café 'In De Molen', een goed bewaard burgershuis uit de XVIIIde 
eeuw en ook de huizen ernaast (nr.18-20). Aan de overkant is er de 

dubbelwoning in de Dorpsstraat 27 (nu warenhuis) en de woningen in het 

begin van de Bergstraat (nummers 1-3, 2, 6, 9 en 15). Het hele dorpsplein 
werd samen met de kerkhofmuur als dorpsgezicht geklasseerd. 

We slaan linksaf de Bergstraat in en passeren de Vrije Basisschool de 
Kinderberg. Links van ons loopt de beekvallei, langswaar de ijzeren muur 
opgesteld stond. Na 100 meter staat het Schotteshof. 
 

Schotteshof  
Deze hoeve heette vroeger het hof van Herbais maar in 1611 kreeg ene 
Theodoor Schotte deze boerderij in bezit, getuige daarvan is het wapenschild 

boven de ingangspoort. De gesloten hoeve is omgeven door een 
omheiningsmuur met vierkante poorttoren en schietgaten. Alleen de stallingen 

dateren nog uit de 17de eeuw, het woonhuis werd in het begin van de 20ste 

eeuw gerestaureerd. Omwille van de landschappelijke waarde werd ook het 
ruime landschap als dorpsgezicht 

beschermd.  
 

Na een snelle afdaling slaan we 
(voorzichtig!) linksaf de 
Ruisbroekstraat in. We dalen nog 
een beetje en passeren aan de 
linkerkant de parking van het 
Berkenhof en vlak hiernaast de 
Ruisbroekmolen. 
 

Ruisbroekmolen en Berkenhof 
Reeds in 1234 werd een watermolen gebouwd over de Molenbeek. Dit 

gebeurde in opdracht van de abdij van St-Nicaise van Reims, die reeds de kerk 

en diverse hoeven in Bierbeek in bezit had. In 1561 werd de molen samen 
met de kerk afgestaan aan de Universiteit van Leuven. Na een brand in 1740 

werd de huidige molen gebouwd in de traditionele bak- en zandsteenstijl. Het 
woonhuis is voorzien van een eenvoudige rondboogdeur met druiplijst en 

rechthoekig bovenlicht.  

Naast de watermolen staat een elektrische molen, die nog tot enkele jaren 
geleden dienst deed. Momenteel wordt hij verbouwd tot een ervaringscentrum 

en bakkerij.   



We rijden verder langs de Ruisbroekstraat en komen aan het kruispunt van de 
Korbeek-Losestraat. Vroeger liep de weg hier rechtdoor, maar deze loopt nu 
dood op de E40. We rijden dus even rechtsaf tot aan brug onder autostrade. 
We kruisen hier niet alleen de autostrade (boven ons) maar ook de tunnel van 
de HST (onder ons), die hier bovenkomt en vanaf dit punt de E40 zal blijven 
volgen tot Luik. 
Direct achter de brug draaien we linksaf, de Herpendalstraat in. Aan de 
rechterkant van de straat kan je daar nog de restanten van zien. In de verte 
merken we de toren van het Sint-Kamillusinstituut.  
 

Zandgroeven en andere natuurlijke hindernissen 
Hier wordt het 'Brussels' zand bovengehaald, wat 
zeer bruikbaar is in de bouw. De laatst bestaande 

zandgroeve Bouillon ligt hier enkele honderden 
meter naar het westen aan de Merenstraat. Op 

hun website kan je nog enkele oude foto's van de 
zandgroeven in de buurt zien. Meer info op 

www.zandgroeven-bouillon.be.  

Zandgroeven en de in het landschap vaak 
voorkomende taluds maakten ook deel uit van de verdedigingslinie: zij waren 

immers natuurlijke hindernissen voor vijandige troepen en voor tanks.  
 

Sint-Kamillusinstituut 
In de verte zien we de contouren van het UPC Sint-Kamillus met de hoge 
watertoren. In 1932 richtten de Broeders van Liefde hier een instituut op voor 

psychiatrische patiënten. Er verblijven momenteel een 450-tal patiënten en 
het paviljoenenpark in neo-renaissancestijl is uniek in zijn soort. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog gaf het instituut ook onderdak aan vluchtelingen en 

patiënten uit andere, gebombardeerde of door de Duitsers opgeëiste 
ziekenhuizen. Volgens een getuigenis zouden er in 1945 meer dan 1000 

mensen verbleven hebben, meer dan in het dorp van Bierbeek. Meer info op 
www.kamillus.be.  
 

We volgen nu de Herpendalstraat naar beneden (kasseien). Links van ons ligt 
de spoorlijn voor de hoge snelheidstrein, rechts de 'gewone' spoorlijn 36 van 
Brussel naar Luik.  
 

Belang van verkeerswegen 
Deze plek heet men het 'Stenen Kruis'. Onder de HST-bedding liggen nog 
enkele restanten van een Romeinse villa, die in de jaren '80 opgegraven werd. 

Al van in het begin van onze tijdrekening liep er dus een verkeersweg in oost-

westrichting door onze streek, de Romeinse heirbaan tussen Cambrai en 

http://www.zandgroeven-bouillon.be/
http://www.kamillus.be/


Tongeren. Zo'n heirbaan was vooral van belang voor het transport en 

bevoorrading van de Romeinse legers.  
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de spoorlijn 36 zeer belangrijk voor het 

aanvoer van troepen en materiaal uit Duitsland. Zo werd het dorp Lovenjoel in 
september 1914 collectief bestraft omwille van een bomaanslag op deze 

spoorlijn. Bij de Blitzkrieg in mei 1940 was de spoorlijn nog steeds belangrijk, 

maar de Duitse troepen verplaatsten zich ook over de weg met hun 
vrachtwagens en tanks. Spoorlijn 36 duikt later op in een van de zwartste 

bladzijden van de geschiedenis: via deze spoorlijn reden tussen 1942 en 1944 
28 konvooien met Joodse en andere geïnterneerden vanuit de Dossin-kazerne 

Mechelen naar de vernietigingskampen van Auschwitz. 
 

We blijven de Herpendalstraat volgen en rijden aan de T-splitsing rechtsaf (de 
spoorweg onderdoor). Rechts staat het Dalemhof, een mooi gerestaureerde 
vierkantshoeve. Wij slagen echter direct linksaf en volgen vanaf nu de 
Hoegaardsestraat en komen in de wijk Spaanse Kroon, vroeger Korbeek-Lo, 
sinds 1977 bij de stad Leuven gevoegd. 
 

Spaanse kroon  
Het gehucht dankt zijn naam aan de oude 

afspanning ‘De Spaanse Kroon’ (1777) in de 
Hoegaardsestraat. Volgens de overlevering zou 

de naam afkomstig zijn van een Spaans 

kampement, dat hier gedurende de 80-jarige 
oorlog (1568-1648) zou gestaan hebben. Tal van 

straatnamen verwijzen naar Spaanse toponiemen 
(Escoriaal, Esplanade, Spaanse Linde,...). 

 

We volgen de Hoegaardsestraat en kunnen via de Brugstraat en de 
Harboorstraat de  Tiensesteenweg bereiken, vlak voor de grote 
spoorwegbrug. Hier werden in de meidagen van 1940 zware vernielingen 
aangebracht door Duitse bombardementen (op de stationsomgeving) en later 
bij de inval. Tijdens de oorlog werden het station en de werkhuizen ook 
meermaals gebombardeerd door geallieerde bommenwerpers. Recent werd in 
Kessel-Lo nog een zware vliegtuigbom ontmanteld.  
 
Je kan via dezelfde weg terugkeren of eventueel via de Oudebaan (deels met 
fietspad), waarbij je door het dorpscentrum van Korbeek-Lo komt. Bij 
terugkeer naar Bierbeek passeer je het UPC Sint-Kamillus aan de voorzijde.  
 

 
 



ZUIDLUS vertrek de borre > richting Bevekom 
 
Verlaat de parking van de borre en rij rechtsaf de Bevekomsestraat in. Na 300 
meter rij je voorbij het majestueuze Bordingenhof. 
 

Bordingenhof 
Het prachtig gerestaureerde 
Bordingenhof is een typevoorbeeld 

van een monumentale Brabantse 

vierkantshoeve. De eerste 
vermeldingen dateren reeds van 

1389, maar het huidige woonhuis en 
de stallingen dateren van 1724, de 

nieuwe schuur van 1762. Bijzonder 

kenmerk is het poortgebouw met 
duiventil. De boerderij en het 

landschap zijn geklasseerd. 
Achter het Bordingenhof ligt de vallei van de Molendaalbeek. Daarlangs liep de 

ijzeren muur door het veld naar Mollendaal, waar de beek ontspringt.  
Wie zin en tijd heeft, kan links even de Krabbesheidestraat inrijden om te 

genieten van het mooie landschap en de vallei van de Molendaalbeek. 

 
Wij blijven de Bevekomsestraat volgen en rechts van ons doemt het 
Mollendaalbos op.   
 

Mollendaalbos  
Het Mollendaalbos maakt deel uit van het 
Meerdaalwoud. Dit was vroeger eigendom van de 

adellijke familie van Arenberg en bestaat uit gemengd 
naald- en loofbos. Het is met 1250 ha het grootste 

aaneengesloten bos in het Vlaams gewest. Na WO I 

werd het onteigend – de familie Van Arenberg zou 
immers gecollaboreerd hebben met de Duitsers –  en 

bleef het eigendom van de Belgische staat, later het 
Vlaams Gewest – Bestuur Waters en bossen.  

Meer info www.vhm.be/algemeen/het-meerdaalwoud-

en-heverleebos.  
 

Wij laten het bos rechts liggen en blijven de Bevekomsestraat volgen. We 
rijden door het gehucht Mollendaal, waar nog een prachtige vierkantshoeve 
staat, de Mollendaalhoeve. Aan de rand van het bos staat het Rachierhof. Heel 
het gehucht en het landschap zijn geklasseerd als landschappelijk waardevol. 

http://www.vhm.be/algemeen/het-meerdaalwoud-en-heverleebos
http://www.vhm.be/algemeen/het-meerdaalwoud-en-heverleebos


Op het einde van de weg is er een splitsing tussen de Bevekomsestraat 
(rechts) en de Zwartenhoekstraat (links). De Molendaalbeek ontspringt in het 
Vuilenbos naast de Zwartenhoekstraat. Vandaar liep de IJzeren Muur verder 
door naar La Misère en Les Burettes, twee gehuchten van onze zuidelijke 
buurgemeente Beauvechain. 
 
Je kan nu kiezen: 
 
1 . Terugkeren via dezelfde weg naar de borre.  
 

2. Links afslaan en via de Zwartehoekstraat en Opvelp een lus van 7 km 
maken terug naar Bierbeek (kasseibaan en betonwegen met fietspad): je rijdt 
langs sfeervolle holle wegen naar Bierbeeks meest landelijke deelgemeente 
Opvelp met zijn geklasseerde dorpskern, de vierkantshoeves Jezuietenhof en 
Berkenhof en de fruitbedrijven. 
 
3. Rechts afslaan en een ruime lus van 16 km maken via Beauvechain (over 
kasseibanen, slechte verharde wegen en betonwegen zonder fietspad):  je 
rijdt via een lange kasseiweg door de uitgestrekte velden naar La Misère en 
rechtdoor naar Les Burettes en Beauvechain. 
 
In Beauvechain vond de werkgroep nog enkele 'meerpalen', waaraan de 

stalen verbindingskabels van de Cointet-elementen bevestigd werden. 
Je vindt deze meerpalen met de volgende gps-coördinaten :           

 

 
 
 
 
 

 Ferme Daulerie, Rue de Louvain 14 –   

gps 50° 46' 52.3” NB – 4° 47' 31.5” OL 
 Rue Longue 116 – La Bruyère 

gps 50° 46' 09.5” NB – 4° 47' 56.4” OL 

 Rue de Wahenge 28 – La Bruyère 

gps 50° 45' 54.6” NB – 4° 47' 48.7 “ OL 

(tweede paal staat achteraan de boerderij) 
 Op de Chaussée de Wavre, tussen Beauve-

chain en Jodoigne staan twee palen op het 

talud – gps 50° 44' 20.4” NB – 4° 48' 07.5” 

  



Eten en drinken onderweg 
 
Bierbeek 

 Eetcafé In de Molen – Dorpsstraat 14 – Bierbeek - 

www.facebook.com/indemolen 
 Taverne-sportcentrum De Miester – Bergstraat 10 – Bierbeek - 

www.demiester.be 

 Frituur De Fritzak - Dorpsstraat 35 D - Bierbeek 

 Het borrestaminee – Wijnenberg 2 – Bierbeek - 

www.deborre.be/borrestaminee  

 Restaurant De Moemmedel - Waterstraat 1 - Bierbeek – 

www.restaurant.be/moemmedel 
 

Korbeek-Lo  
 Buurthuis – Pastoriestraat 1 – Korbeek-Lo - www.cafebuurthuis.be.  

 Heksenketel – Bierbeekstraat 64 – Korbeek-Lo - www.denheksenketel.be  

 

Ook in buurgemeenten Leuven en Beauvechain is er gelegenheid om wat te 

drinken en te eten. 

 

De werkgroep Oorlog & Vrede van de Gemeentelijke Erfgoedraad wil de 
thema’s oorlog en vrede op een toegankelijke manier naar de mensen 

brengen. Wij organiseerden vorig jaar twee tentoonstellingen over de 
begindagen van de Eerste Wereldoorlog in Korbeek-Lo en Lovenjoel. Dit jaar 

behandelen we het thema van de IJzeren Muur. Volgend jaar zullen we een 

activiteit organiseren rond de weggevoerden van Opvelp. 

Onze werkgroep is steeds op zoek naar nieuwe interessante verhalen, 

anekdotes en andere weetjes over de oorlogsgeschiedenis van Bierbeek.  

 

Meer info www.bierbeek1418.be   

 

 

 
 

v.u. Liebrecht Salen - Lovenjoelsestraat 61 - 3360 Bierbeek  

 

http://www.bierbeek.be/164703.url
http://www.bierbeek.be/164707.url
http://www.deborre.be/borrestaminee
http://www.bierbeek.be/164706.url
http://www.cafebuurthuis.be/
http://www.denheksenketel.be/
http://www.bierbeek1418.be/

