De Sobroekwandeling
Vertrekpunt: Gemeenteplein Vlezenbeek
Afstand: 10 km
Wat beperkte historische en geografische achtergrond
De deelgemeente Vlezenbeek behoort sinds 1 januari 1977 tot Sint-Pieters-Leeuw en telde in
2003 3312 inwoners. De plaatsnaam kende in de loop van de eeuwen verschillende
schrijfwijzen, zoals ‘Vlesembeca (1211), Vlesenbeke (1280), Vlazenbeke en Vlezembeek (15de
eeuw), maar verwijst steeds naar de ‘Vleze’. Dit beekje vindt zijn oorsprong aan de
Merselborre, waarna het zich dwars door de dorpskom slingert, de fusiegemeente in 2
markante delen scheidt en uitmondt in de Zobbroekbeek. Vlezenbeek en Sint-Pieters-Leeuw
hebben een lange en gezamelijke geschiedenis. Eerst behoorden beide gemeenten tot het
Leeuwse domein, nadien tot het ‘Land van Gaasbeek’. In 1687 kwam Sint-Pieters-Leeuw
echter in handen van Jan Karel Roose. In het laatste kwartaal van de 17de eeuw kwam
Vlezenbeek tweemaal in andere handen en werd het eigendom van Jean-Pierre L’Escornet
en Louis-Alexander Schockaert. Vlezenbeek bleef tot het einde van het ancien régime hecht
aan Gaasbeek verbonden. Van in de middeleeuwen werd Vlezenbeek agrarisch uitgebaat
en was het bewoond door herenboeren en landarbeiders of ‘cossaeten’. Nog steeds zijn de
boomgaarden, aardbeikwekerijen en merkwaardige hoeven de troeven van onze landelijke
deelgemeente. Vlezenbeek bevindt zich tussen Anderlecht (Brussel) en Gaasbeek en mag
als ‘groene toegangspoort van het Pajottenland worden beschreven.
De wandeling zelf
We starten op het Gemeenteplein, gelegen aan het
kruispunt van de Pedestraat, de Postweg en de
Vlezenbeeklaan. Op de parking ziet u trouwens een
infopaneel, waarop enkele andere wandeltrajecten
(Hogebossenen
Groenenbergwandeling)
zijn
aangeduid.
Deze wandeling, de Sobroekwandeling, ontleent zijn
naam aan één van de twee gehuchten van
Vlezenbeek. Sobroek is afgeleid van Solbroek,
samengesteld uit ‘sol’ en ‘broek’. De plaatsnaam
verwijst dus duidelijk naar de lokale, vochtige
ondergrond en de aanwezigheid van moerassen.
We zien recht voor ons een wit gebouw, het voormalige gemeentehuis van Vlezenbeek en
huidige bibliotheek. Het gebouw dateert van 1952 en werd ontworpen door de Brusselse
architect Antoine Courtens. We gaan naar links, draaien de Schaliestraat in en lopen voorbij
het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum de Merselborre. Het centrum werd ingewijd in 1983 en
de naam verwijst naar de drinkwaterput en de oorsprong van de ‘Vleze’.
We draaien opnieuw naar links, na 100 m richting kerk gelopen te hebben,
en volgen de Kapelleweg, langsheen tuinen en velden. We steken de
Vlezenbeeklaan over, volgen nu de Kapellestraat verder langs de velden
en komen aan de Postweg die we oversteken. We wandelen voorbij een
charmante kapel, omgeven door bomen. De éénbeukige kapel werd
opgericht in 1597, na de bewogen periode van de godsdienstoorlogen,
voor Onze-Lieve-Vrouw ter Nood en Dood. Opvallend zijn de
witgeschilderde gevels, de vooruitstekende luifel en het opschrift ‘Langs
deze weg zet genen voet, snel niet voorbij met haast en spoed of zeg
Maria Wees Gegroet’. We blijven de Kapellestraat volgen, lopen voorbij de
Lindelaan en een waterzuiveringsstation en belanden in de woonwijk
Kapelleveld.

Deze wijk bestaat uit ééngezinswoningen. We lopen rechts voorbij de Beersbrugstraat en
komen aan de Pedestraat, die we rechts indraaien. Na 100 m steken we de Pedestraat over
en nemen links de Onze-Lieve-Vrouweweg. We bereiken de Kwadewegenstraat, draaien
naar links en vervolgens naar rechts. We zijn in de Konijnestraat, lopen voorbij het Hof te
Bergeveld en draaien tegenover de hoogspanningspyloon naar rechts, de veldweg in.
Aan beide zijden van deze mooie landweg zien we fruitbomen en Canadapopulieren,
typisch voor het Pajottenland. We gaan naar rechts, volgen de kronkelende
Groenenbergstraat, horen de kabbelende Laarbeek en bereiken de Lenniksebaan.
We zien voor ons het hoeve-en brouwerijcomplex Lindemans, bekend
voor de lambi(e)k-, geuze- en fruitbiersoorten, uitvoerig beschreven in
de folder van de Groenenbergwandeling.
We draaien opnieuw naar rechts, volgen het brede fietspad langs de
Lenniksebaan tot aan het huisnr 1390, waar we rechts opnieuw een
veldweg, de Nekkerstraat, indraaien en het pad volgen tot aan de
Pedestraat. Links ziet u een blauw en witgeschilderde driehoekige kapel, opgetrokken in 1939
voor Onze-Lieve-Vrouw van Vlezenbeek. We steken de Pedestraat over en lopen rechtdoor,
een veldweg in, die Enkelenberg heet. Rechts van ons loopt de Zobbroekbeek, die zijn naam
gaf aan het gehucht en aan het Sobroekbos.
We draaien rechts het bosje in en volgen het bospad. Na 400 m gaan we opnieuw naar
rechts, volgen de ‘Enkelenberg’ en bereiken na 600 m een viersprong. We zijn nu op de grens
tussen de gemeenten Itterbeek, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw, lopen rechtdoor en volgen de
Beersbrugstraat. We draaien naar links, volgen de Groenstraat en steken opnieuw de
Postweg over. Hier bevindt zich de openluchtschool Adolphe Max .
Aan de Groenstraat nr 9 wandelt u voorbij één van de oude hoeven die Vlezenbeek rijk is, de
hoeve Huwaert, het ‘Hof te Sobroek’ of ‘Hof te Zobbroek’. We lopen rechtdoor en volgen
nog steeds de loop van de Zobbroekbeek tot aan de Domstraat, waar de beek uitmondt in
de Vleze. We volgen de Domstraat en zien aan het kruispunt met de Steenbergstraat de
kapel van Sint-Christoffel en Onze-Lieve-Vrouw, opgericht in 1950.
We draaien naar rechts en naar links en volgen de Domstraat. We zien voor ons de
indrukwekkende site van het Erasmusziekenhuis aan de Postweg. We
draaien rechts de Herdeweg in en lopen voorbij een taverne, wiens
naam verwijst naar de omliggende landbouwvelden. We gaan
tegenover huis nr 19 een veldweg in die overgaat in een kasseiweg.
Aan beide zijden van deze veldweg liggen weiden en de VRT-toren ,
met zijn 300 m hoogte één van de hoogste constructies in ons land.
We dalen de veldweg, een zeldzaam voorbeeld van een holle weg,
af en draaien aan boerderij nr 23 naar rechts en belanden in
Rattendaal. De locatie Rattendaal wordt door vele Leeuwenaars nog
steeds in verband gebracht met twee sagen over een typische
vakwerkhoeve en de legendarische ‘Leurreschuur’. Voor meer info
hierover verwijzen we naar een speciaal tijdschrift/nummer van de
lokale Heemkundige Kring.
We draaien naar links, volgen de klimmende Puttenberg en gaan rechts de Breemput in, die
een mooie veldweg wordt en uitmondt aan het kruispunt van de Neder- en de Rekerstraat.
Rechts bevindt zich de oude Baljuwhoeve, opgetrokken in 1704 en ooit bewoond door de
Gaasbeekse baljuw. Links ligt een typische vierkanthoeve. We steken het kruispunt over,
lopen naar rechts, door de Rekerstraat en bereiken de Vlezenbeeklaan. We steken ze over,
lopen over de parking en volgen een klein weggeltje richting kerk, die de Kerkhofweg wordt
genoemd.

We lopen voorbij een complex van oude huisjes, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en draaien
naar links. We bereiken de Schaliestraat, draaien naar rechts en zijn na 200 m opnieuw aan
het Gemeenteplein en het vertrekpunt aanbeland.
V.U.: Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, dienst Toerisme i.s.m. de werkgroep ‘Wandelpaden’

