Een gezonde zoektocht…..

in de Ziekelingenbuurt
Ter ere van de lancering van de publicatie ‘Straathistories Ziekelingenstraat en omgeving’ voorzien wij
deze leuke zoektocht die je op eigen houtje kan doen. Verken zo op gezinsmaat de Ziekelingenbuurt
in Leuven. Meedoen is echt niet moeilijk! Volg het parcours en beantwoord bij elk cijfer (= stopplaats)
een meerkeuzevraag. Soms is het even zoeken: op de plattegrond staat het cijfer niet altijd precies op
de plaats van het antwoord, maar je vindt het vast wel.
Voor elk mogelijk antwoord staat een hoofdletter (C, N, I, B…). Als je denkt het juiste gevonden te
hebben, noteer je de hoofdletter in het rooster op de laatste bladzijde van dit formulier. Als je alle
antwoorden goed hebt, verschijnt de naam van een belangrijk pachthof dat zich vroeger ter hoogte
van de huidige basisschool De Bron bevond.
Dan nog de schiftingsvraag oplossen en je maakt kans op een ontbijtmand!
Je kan het wedstrijdformulier (laatste pagina) indienen in de postbus bij buurtwinkel Karine.
Na 18 april 2021 wordt de winnaar gecontacteerd.
Duur? +- 1u30
Afstand? 2,6 km
Startpunt? Hoek Hoegaardsestraat – Philipslaan, tegenover de tunnel
Veel zoek- en wandelplezier vanwege het Ziekelingen Buurtcomité!
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PLATTEGROND

WEETJE..
•

De zoektocht wordt ook digitaal beschikbaar gesteld! Zo kan je deze nog eens opnieuw of
met een ander gezelschap beleven. Download hiervoor op je smartphone de gratis
erfgoedapp en doe de digitale zoektocht ‘Straathistories Ziekelingenstraat’. Meer info?
www.erfgoedapp.be

•

Ook in andere Leuvense buurten kan je op ontdekking gaan. Zo is er de digitale
audiowandeling ‘Straathistories Mussenbuurt’ of de zoektocht ‘Straathistories Vlierbeek’.
Deze zijn ook beschikbaar via de erfgoedapp.
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ZOEKTOCHT
1. Hoegaardsestraat
Het stukje Hoegaardsestraat waar je je nu bevindt, is een heel oud gehucht van het voormalige
Korbeek-Lo. Vroeger heette het ‘Voorde’. Een voorde was een plek waar je een beek of rivier kon
oversteken.
Hoeveel huizen staan er op de Hoegaardsestraat tussen de spoorwegtunnel tegenover de Philipslaan
en de Molenbeek?
M. 18

T. 11

A. 6

Z. 13

2. Spaanse Kroon
De wijk Spaanse Kroon dankt haar naam aan een oude herberg, De Spaensche Croon. Hier konden
welgestelde bezoekers van de nabijgelegen Abdij van Park logeren. Let wel, bedelen mocht hier niet!
Hoe oud is deze afspanning in het jaar 2021?
S. 196 jaar
B. 304 jaar
E. 244 jaar
M. 332 jaar

3. Vijver van de Abdij van Park
Op een oude kaart uit de 18de eeuw zie je dat de vierde vijver van de Abdij van Park tot bijna aan de
Hoegaardsestraat kwam.
Vanaf de negentiende eeuw werd de vierde vijver stelselmatig kleiner door:
P. De aanleg van een betere wegverbinding tussen het gehucht Den Duivel en de abdij
W. De aanleg van de spoorlijn Leuven-Nijvel en in de 20ste eeuw de HST naar Parijs
R. De aanleg van de spoorlijn Brussel-Luik en in de 20ste eeuw de HST naar Keulen
O. De aanleg van de spoorlijn Brussel-Luik en in de 20ste eeuw de HST naar Parijs
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4. Hoegaardsestraat 109
Hier woonde ooit Jules Vannerum, die van 1954 tot 1960
burgemeester was van de toenmalige zelfstandige
gemeente Korbeek-Lo. In 1977 werd het westelijke deel
van het oude Korbeek-Lo bij Leuven gevoegd, het
oostelijke deel (vanaf de Vlinderlaan) bij Bierbeek.

Wat is er speciaal aan huis nummer 109 langs de Hoegaardsestraat?
I.
G.
D.
E.

Links van het huis bevindt zich een heel oude gemetselde waterput
Het huis is gedeeltelijk afgebrand
Achter het huis vind je nieuwe serres voor tomatenteelt
Op de schoorsteen heeft een koppel ooievaars een nest gebouwd

5. Huis Puttemans
In de Ziekelingenstraat staat er maar één huis op de linkeroever van de Molenbeek. Dit is het huis
van de familie Puttemans. Het werd in de jaren 30 van de vorige eeuw gebouwd als woning voor de
hoveniersfamilie van het Wit Huis, aan de overkant van de Ziekelingenstraat.
Als je het huisnummer van dit huis vermeerdert met 35 en die uitkomst vermenigvuldigt met 2, krijg
je als resultaat:
R. 164

A. 182

U. 201

G. 226

6. Het Wit Huis
Het Wit Huis is wel het meest opvallende gebouw van de Ziekelingenstraat. Het werd een kleine
honderd jaar geleden gebouwd door Prof. Denys en na de Tweede Wereldoorlog werd het eigendom
van burggraaf Terlinden. Die stond in een goed blaadje bij het Belgische koningshuis en er wordt
verteld dat hier geregeld leden van onze Koninklijke familie op bezoek kwamen.
Als je bij het aantal vensters in de voorgevel het aantal dakkapellen voegt en dat resultaat
vermenigvuldigt met het aantal schoorstenen, dan krijg je:
C. 10

O. 20

F. 30

T. 40

7. De Molenbeek
Langs de Ziekelingenstraat volgt de Molenbeek niet haar oorspronkelijke loop, die zoals alle rivieren
in onze streken nogal kronkelig was. Een vijftal eeuwen geleden werd de Molenbeek immers
rechtgetrokken om de molen van de Abdij van Park een beter debiet te geven. Net voor huis nummer
45 was er tot voor een dertigtal jaren een bruggetje over de beek, waarover de boeren naar hun
velden konden, dus naar de linkeroever. Op de rechteroever van de beek, achter de huizenrij tot aan
de Zavelberg, liep er ook een weggetje. Dit werd gebruikt door de boeren die hier land hadden en
ook door… soldaten, die hier op oefening kwamen. Het poortje dat toegang gaf tot dat weggetje op
de rechteroever van de beek, bestaat nog.
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Welk dier heeft hier in de Molenbeek een spoor achtergelaten?
A. Vos
U. Reiger

K. Rat
E. Bever

8. Ziekelingenstraat 45
De vroegere Ziekelingenstraat lag een stuk lager. Vanaf nummer 45 begon het steil naar omhoog te
gaan, naar de Oudebaan toe. Omdat er al enkele huizen stonden vóór de straat werd opgehoogd,
kwam hun drempel lager te liggen dan het huidige straatpeil. Bij nummer 45 is dat nog goed te zien.
Hoeveel bedraagt hier het verschil tussen het oorspronkelijke niveau van de Ziekelingenstraat en het
huidige?
L. Ongeveer 30 cm
N. Ongeveer 65 cm

P. Ongeveer 1 cm
A. Ongeveer 1,5 m

9. Zavelberg
We staan nu op het hoogste punt van de Zavelberg. Tot 1977
heette deze straat ‘Beekstraat’, maar met de gemeentelijke
fusies waren er plots teveel Beekstraten op het grondgebied
van Leuven. Omdat Prins Carnaval (Gust Struys of ‘Gust
Petrol’) in deze straat woonde, stelden de inwoners toen aan
het stadsbestuur van Leuven voor de naam Beekstraat te
wijzigen in ‘Prins Carnavalberg’. Dit ludieke voorstel werd
spijtig genoeg afgewezen.

In welke vrij recente wijk loopt de Zavelberg uit?
D. Korbeek-Lo
H. Zuid-Ziekelingen

I. Overlo
T. De Spaanse Kroon

10. Leprozerie
De Ziekelingenbuurt dankt haar wat akelige naam aan de leprozerie-met-kapel die op de hoek van de
Ziekelingenstraat en de Oudebaan stond. Een leprozerie of leprozenhuis was een inrichting (een
speciaal soort ziekenhuis) voor lepralijders, waar zij geïsoleerd werden gehouden van de rest van de
bevolking, om te voorkomen dat anderen zouden worden besmet met lepra (melaatsheid) of een
andere besmettelijke ziekte. Deze leprozerie lag op voldoende afstand van de stad Leuven.
Hoe werd de naam ‘Ziekelingen’ eertijds gespeld (volgens een opschrift dat je hier ergens kan
vinden)?
B. Sieckeliede
E. Sieckelinghen

N. Sieckelide
G. Sieckelien
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11. Oudebaan
Vóór er huizen stonden in de Ziekelingenstraat en
de Zavelberg, was het stukje Oudebaan tussen,
ruwweg, nummer 342 en de Molstraat het
‘kloppend hart’ van de buurt. Hier was het
drukbezochte café Casablanca, dat later Den
Bureau werd. Vele verenigingen vonden hier hun
vaste stek, zo ook de plaatselijke ‘veloclub’. Ze
organiseerden in de jaren vijftig talrijke
wielerwedstijden. Er wordt beweerd dat de
Oudebaan jarenlang bewust een kasseiweg bleef
omdat dit voor veel spektakel bij de wielerkoersen
zorgde!
Je ziet op de foto een doortocht van enkele renners. Helemaal rechts staat een man met een pet,
wellicht Louis Robbeets (1910-1988). Voor welk huis staat die man naar de wedstrijd te kijken?
L. Nr.302
G. Nr.316

O. Nr.308
J. Nr.322

12. Bushalte
In de eerste helft van de jaren 60 verschenen in de buurt de eerste lijnbussen. Van De Lijn was toen
nog geen sprake, maar de bus met nummer 5 deed om de 20 minuten hier zijn ronde. Het parcours
dat de bussen nu volgen is niet hetzelfde als vroeger en ook de nummeraanduiding van de lijnen is
anders.
Welke bussen kan je op een weekdag nemen aan de haltes aan de Philipslaan?
M. 1, 2 en 3
E. 7, 8 en 9

R. 4, 5 en 6
D. 10, 11 en 12

13. Esplanadelaan
Vanaf het midden van de jaren 60 is de
bebouwing in de nieuw aangelegde wijk De
Spaanse Kroon heel sterk toegenomen. Het is
vandaag moeilijk in te beelden dat het hele
gebied tussen Philipslaan, Oudebaan,
Ijzerenpoortstraat en Hoegaardsestraat vóór
1962 gewoon één groot akkergebied was.
Alleen velden, met hier en daar een smal
veldweggetje.
Zie jij waar deze foto uit 1965 genomen werd? Kijk naar de details op de oude foto.
N. Hoek Philipslaan – Spaanse Burchtlaan
F. Hoek Spaanse Burchtlaan-Spaanse Kroonlaan

E. Hoek Spaanse Burchtlaan-Esplanadelaan
G. Hoek Spaanse Kroonlaan- Philipslaan
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Wedstrijdformulier
ANTWOORDEN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SCHIFTINGSVRAAG
Hoeveel ingevulde formulieren zullen er op 18 april 2021 om 20.00 uur ingediend zijn?

CONTACTGEGEVENS
Naam:

Emailadres:

Telefoonnummer:
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