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Boortmeerbeek : Ronsdonk wandeling  
 
           5/2012 
 
lengte   5 à 6 km 
aard  meestal veldwegen en een bospad 
vertrek St-Antoniuiskerk, Dorpplaats  
heenrit 7 km : Haachtsesteenweg - links de Leuvensesteenweg en na 2,5 km rechts  
   richting Boortmeerbeek-Centrum 
GPS  Boortmeerbeek - Dorpplaats  
wijzers zeshoekige borden 
kaart  in dit document 
commentaar  mooie vlakke wandeling in de natuur - zeer goede bewegwijzering 
bronvermelding http://www.toerismedijleland.be/routes.php?id=008&type=3    en 
  http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/wandelroute-ronsdonkwandeling-5-km/4F2F1F53-B57B-C7B3-58D33D928EDFDB89  

 
 
 
Route 
1. <Ronsdonk komt van Ronse (gerimpeld) en Donk (een zanderige verhoging in 

moerasgebied. Dus een golvend weidelandschap met meer dan één zandige heuvel> 
2. vanaf achterkant van de St Antoniuskerk <gebouwd in 1557, totaal vernield in de 

eerste W.O. en opnieuw opgebouwd in 1924. Een bedevaartsoord met relikwiën. Men 
offerde varkenskoppen die dan buiten de kerk verkocht werden> nemen we haaks op 
de kerk de Brouwersstraat tot aan de spoorweg, die we oversteken en onmiddellijk 
rechts de Nieuwe weg. 

3. na de bocht naar links nemen we rechts de Broekstraat en nadat ook die een bocht 
naar links maakt nemen we rechts de veldweg (nog steeds de Broekstraat). 

4. aan de splitsing gaan we rechts tot aan de spoorweg en volgen deze tot aan een 
spooroverweg <rechtdoor begint de 20ste Konvooistraat. Op 19 april 1943 werd hier 
een jodentransport gestopt door het verzet en konden 231 van de 1631 
gedeporteerden ontsnappen. 26 Mensen kwamen om het leven> 

5. links de dreef nemen <oude toegangsweg tot de waterburcht 't Hoff te Ghoye, die 
afgebroken werd in 1855. De omwallingsbeek aan de linkerkant bleef gedeeltelijk 
bewaard> die we een heel stuk volgen <het brugje over de Leibeek werd in de 18de 
eeuw gebouwd> 

6. op het einde van de dreef nemen we links de veldweg tot we opnieuw aan een 
kruispunt komen met de Vossenberg.  

7. steeds rechtdoor tot aan de "Hooiberg" <een oude duin die ontstond door 
rivierafzettingen van de Demer in de laatste ijstijd> , waar we in een kringetje 
rondlopen en we keren terug tot het voormalig kruispunt. We slaan rechts in, de 
Meerbemdeweg, steeds rechtdoor en voorbij een veldweg die aan de linkerkant ligt. 

8.  
a. wat verder volgen we links (het pijltje vermeldt rechtdoor)  tot we in de Lange 

Bruul komen. Rechtdoor en ter hoogte van de spoorweg volgen we naar rechts 
tot aan het station. We kruisen links de spoorweg en gaan rechtdoor tot aan de 
kerk. 

b. of we gaan rechtdoor (volgen het pijltje) een bosweg die na een tijdje een pad 
wordt. Langs voetbalvelden rechtdoor tot de grote weg en links tot aan de kerk 
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