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Start vanaf Korbeek-Lo

Even situeren: augustus 1914

Op 4 augustus 1914 valt het Duitse leger België binnen. Het stoot op de forten van 
Luik, die sterk weerwerk bieden. Desondanks kunnen ze vrij makkelijk de eerste 
barrière, de Maas, oversteken. Een troepenmacht trekt op via de Maasvallei naar 
Namen, de anderen gaan via Hannut/Waremme en Sint-Truiden richting Leuven en 
Brussel.
De legerleiding onder leiding van Koning Albert beslist om de Gete-linie zo goed 
mogelijk te verdedigen. In Halen behalen ze op 12 augustus 1914 een klinkende 
overwinning (de Slag der Zilveren Helmen!) maar op 18 augustus echter moeten de 
Belgische troepen in Sint-Margriete-Houtem (bij Tienen) in het zand bijten. 
Op 19 augustus 1914 bereiken de Duitsers de voorsteden van Leuven. In alle dorpen
langs de Tiensesteenweg worden huizen geplunderd. 
Op 25 augustus 1914 vindt de ‘Brand van Leuven’ plaats, na een onopgehelderde 
schietpartij: meer dan 1200 huizen gaan in de vlammen op, meer dan 200 burgers 
vinden de dood. Daags nadien wordt ook Korbeek-Lo getroffen: 132 woningen 
worden in brand gestoken, 16 inwoners worden vermoord. 

Parking Buurthuis (hoek Bierbeekstraat en Vengerstraat) 
of in de Pastoriestraat

We starten aan de H.Kruiskerk van 
Korbeek-Lo en houden even halt aan het 
monument aan de kerkhofmuur. Hierop staan 
de namen vermeld van de 11 soldaten die 
sneuvelden toen zij de Duitse troepen 
probeerden tegen te houden aan het gehucht 
De Mol op 19 augustus en 16 burgers die 
omkwamen op 25 augustus 1914 (“Brand van 
Leuven”). 

Buurthuis – Pastoriestraat 2 – 
open elke dag 15 u – 24 u, gesloten op 
woensdag.

We volgen de Pastoriestraat rechts en komen bij de pastorie 
(Pastoriestraat 40). Deze in de 18de eeuw in norbertijnerstijl gebouwde 
pastorie huisvestte de Duitse troepen in 1914.



We steken de Tiensesteenweg
over naar de Kasteelstraat. De
Kasteelstraat loopt uit in de
Bieststraat en op het ommuurde 
kasteel Hottat. Even naar links
(in de Kloosterstraat) bevindt zich
de ingang. Tussen 5 augustus en
18 augustus 1914 voerde Koning
Albert het bevel vanuit het
Stadhuis van Leuven. ’s Avonds
kwam hij hier in Korbeek-Lo logeren, bij zijn goede vriend Pierre de 
Dieudonné de Corbeek-over-Loo, die ook burgemeester was. In het park
verbleven 90 rijkswachters en een bataljon infanterie om de Koning te 
beschermen. 

We volgen de Kloosterstraat en slaan linksaf de Holle weg in. Op het 
einde van de Holleweg komen we aan de Kon.Albertlaan. Vroeger heette
deze straat de Wolvestraat maar ze kreeg later de naam van onze 
koning. We steken VOORZICHTIG over en nemen de rechtse straat, de 
Pimberg.  
We volgen deze rustige straat tot ze terug op Tiensesteenweg aankomt. 
We zijn nu in het gehucht De Mol, vroeger Korbeek-Lo, momenteel 
grondgebied Leuven.

Theehuisje, Pellenbergstraat 154, Kessel-Lo – in augustus gesloten, 
vanaf 1 september open elke dag 13 – 17 u – woensdag en zondag 
gesloten.

We steken VOORZICHTIG de steenweg over aan de verkeerslichten.

De Duitsers trokken op 19 augustus 
1914 via verschillende wegen, o.a. 
via de Tiensesteenweg Leuven 
binnen. Daarbij kwam het tot een 
vuurgevecht tussen de voorhoede 
van de Duitsers en een bataljon 
Belgische soldaten, die de opdracht 
gekregen hadden om de 



terugtrekkende Belgische troepen te dekken en de vijand tegen te 
houden. 11 soldaten, meestal afkomstig uit Zuidwest-Vlaanderen 
sneuvelden ter plaatse en werden begraven in Korbeek-Lo, hun namen 
staan ook op het monument. Sommige gesneuvelden werden later 
herbegraven.

Links van dit kruispunt, op de Tiensesteenweg stond in 1914 een rij 
arbeiderswoningen, in de 
volksmond ‘De Root’ genoemd. 
Hier vielen op 26 augustus 1914 
niet minder dan 7 slachtoffers: de 
families Terclavers-Van den Broeck
verbrandde levend in de kelder 
van hun woning. Grootvader en 
kleinzoon Kestens werden 
doodgeschoten in de school 
tegenover 'De Root'.

We rijden terug via het fietspad (de Molweg) naar de Oudebaan. We 
slaan linksaf de Oudebaan in. Let op de eerste zijstraat links: deze is 
genoemd naar Ludovicus Zamenhoff (1859-1917), de Pools-joodse 
oogarts die in een naïeve poging om vrede te stichten tussen de 
volkeren de universele taal Esperanto ontwikkelde. We blijven de 
Oudebaan volgen, deze gaat later over in de Vengerstraat, en we komen
aan aan de kerk van Korbeek-Lo.

We slaan rechtsaf de Bierbeek-
straat in. Aan de linkerkant,
achter de witte muur, staat het 
Kasteel Vijverhof. Hier bevond
zich in de middeleeuwen de molen
van de adellijke familie Udekem,
de verre voorvaderen van onze
koningin. Het kasteel werd ook
geplunderd en in brand gestoken
in augustus 1914. 

De Heksenketel, Bierbeekstraat 64 – woensdag tot en met zondag 
open van 11 – 22 u – maandag en dinsdag gesloten



We rijden verder via de Bierbeekstraat naar het vroegere station van 
Korbeek-Lo. Op de hoek van de straat staat de voormalige herberg 
Van Elderen. Ook daar waren Duitse soldaten geherbergd.

Aan de spoorwegbrug steken we VOORZICHTIG de straat over en 
volgen via de Rijsmortelstraat de spoorweg. Lijn 36 (Brussel-Luik) 
speelde ook een belangrijke rol bij de inval van de Duitsers. De 
(stoom-)trein was in 1914 het enige voertuig dat snel en veel mensen of

goederen kon vervoeren. Maar de
spoorlijn speelde ook nog een 
tweede belangrijke rol: langs de 
spoorlijn liep de belangrijke 
telegraaf, waardoor de overheid 
en de legeroverheid berichten kon
verzenden. Alle stations en de 
spoorlijn werden dan ook 
zorgvuldig bewaakt.  

Aan de eerste spoorwegbrug gaan we linksaf de brug onderdoor en 
volgen de Bijzondere Weg. Ter hoogte van het Zoötechnich centrum 
(KULeuven) komen we terecht in het Park van Salve Mater. Het 
gerestaureerde witte
kasteel was vroeger
eigendom van de familie de
Spoelbergh. Tijdens de
oorlog was hier de Duitse
Kommandantur gehuisvest.
In het park logeerden ook
tal van Duitse troepen.

We volgen de weg door het
gebouwenpark Salve Mater.
Let wel: deze gebouwen dateren pas van 1928-30, dus van NA 
Wereldoorlog I. We rijden de Keizerstraat in en gaan 100 meter verder 
rechtsaf het Kerkstraatje in. Links staat cultuurcentrum 't Stichelke, 
vroeger de gemeentelijke meisjesschool. Na een korte bergop bereiken 
we het kerplein van Lovenjoel.



Start vanaf  Lovenjoel

Ook Lovenjoel kreeg te lijden van de Duitse inval. Langsheen de Tiensesteenweg 
werd hier en daar geplunderd en huizen in brand gestoken. Lovenjoel bleef evenwel 
gespaard van de uitwassen van de ‘Brand van Leuven’. 
Maar eind september was het wel raak: op 29 september 1914 pleegden 3 Belgische
geniesoldaten een sabotagedaad op de belangrijke spoorlijn 36. Als gevolg daarvan 
ontspoorde een trein en was de spoorlijn, belangrijk voor het vervoer van 
legertroepen en legermaterieel, voor bijna een dag uitgeschakeld.
De Duitse bevelhebber reageerde furieus: verschillende inwoners, waaronder de 
burgemeester, de dorpsonderwijzer en de dorpspastoor werden gegijzeld. Niet 
minder dan 23 gebouwen werden in brand gestoken, waaronder de pastorie, het 
klooster, het gemeentehuis en de jongensschool. Hierbij werd ter hoogte van het 
station een man uit Bierbeek doodgeschoten omdat hij het bevel negeerde: later 
bleek dat de man doof was.

Op het Kerkplein - indien vol, parkeer reglementair aan de overkant van 
de straat in het Klein Park (Ave Regina). 
Parkeer daar a.u.b. NIET op de oprijlaan (brandweg).

De kerk van Lovenjoel bleef gespaard van vernielingen maar de 
pastorie werd geplunderd en in brand gestoken. We gaan nu even de 
Stationsstraat in, in de richting van het station: links zien we de 
kleuterschool (Stationsstraat 48), vroeger de jongensschool en het 
statige schoolhuis. Beide gebouwen werden in brand gestoken.

We keren op onze stappen terug en lopen aan de overkant van de kerk 
het Klein Park in. De gebouwen van Ave Regina zijn van veel recentere
datum (na WO II), maar het kasteeltje achteraan bestond reeds in 
1914. Ook dit kasteeltje werd geplunderd. We rijden nu via de Dreef en 
Wonewei terug naar de Stationsstraat. Op de hoek van de Keizerstraat 



bevindt zich het vroegere gemeentehuis van Lovenjoel, momenteel 
het OCMW. Ook dit gebouw werd in brand gestoken. Hierdoor gingen 
alle archieven van de gemeente verloren.

We volgen de Keizerstraat. Aan de 
rechterkant stond vroeger ook een 
grote hoeve, de hoeve van de 
familie Seldeslachts, die door de 
Duitsers in brand gestoken werd. 
We draaien rechtsaf de Kerkstraat 
in en draaien op het volgende 
kruispunt rechtsaf. 
Terug aan de Stationsstraat 

aangekomen staat het huis Peeters, nu taverne-frituur Ferro. Bij de 
intocht van de Duitse troepen, op 19 augustus 1914, schoot hier een 
Belgisch soldaat op de Duitsers. De man kon ontsnappen, maar de 
Duitsers staken de winkel en het huis in brand. In de woning woonde 
Petrus Bruelemans, die bij de inval gewond raakte en krijgsgevangen 
gemaakt werd. Hij bracht 4 jaar door in het krijgsgevangenkamp Soltau 
(Duitsland), waar hij o.a. barbier werd. 

Taverne en frituur Ferro, Stationsstraat 2 – open elke dag 
van 11 tot 23 u, woensdag gesloten 
Restaurant De Laurier,  Tiensesteenweg 274 – openingsuren ter 
plaatse te bekijken.
Pizzeria Ross-Marino, Tiensesteenweg  262 – open woe tot ma 17-
22 u, zo 12-14.30 u en 17-22 u, di gesloten.  



We volgen nu de Stationsstraat en steken de Tiensesteenweg over via 
het zebrapad. We rijden linksaf tot aan de eerste zijstraat rechts, de 
Bieststraat.
We rijden de Bieststraat tot op het einde en daar komen we terug aan 
de muur van het kasteel Hottat. 

> Voor wie vertrokken is in Lovenjoel, lees verder vanaf blz. 3. Volg de 
route vanaf daar en rij via Korbeek-Lo en Leuven terug naar Lovenjoel.

> Wie vertrok aan in Korbeek-Lo: rij linksaf de Kasteelstraat in, steek de
Tiensesteenweg over en volg de Pastoriestraat tot aan de kerk. 

Veel plezier! 

Voor andere activiteiten van de Werkgroep Oorlog & Vrede, kijk op:

www.bierbeek1418.be 

Deze fietstocht is een realisatie van de Werkgroep Oorlog & Vrede 
(gemeentelijke erfgoedraad) in samenwerking met de gemeente Bierbeek, de 
borre en de provincie Vlaams-Brabant. 

http://www.bierbeek1418.be/

