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werd. Deze brede en rechte waterweg,
aangelegd door de stad Brussel, werd
ingehuldigd in 1561. Het kanaal verzeker-
de een vlotte verbinding tussen Brussel 
en Antwerpen voor schepen met grote 
tonnenmaat. Het verstoorde echter de
natuurlijke afvloeiing van de plaatselijke
beken naar de Zenne, wat grote water-
bouwkundige werken vereiste. 

Ligging
Deze voormalige onafhankelijke gemeente
maakt sinds 1921 deel uit van de stad
Brussel en ligt in het noorden van het
Brusselse gewest, tussen Laken en
Vilvoorde. Ze kwam tot ontwikkeling op de
linkeroever van de Zenne, die vroeger de
grens met Haren vormde. In deze tekst
nemen wij daarom de rivier als grens, ook
al nemen postcode 1120 en het kadaster-
plan het kanaal tegenwoordig als grens.

De middeleeuwse oorsprong van twee
verschillende dorpen 
Neder-Heembeek en Over-Heembeek zijn
twee dorpen waarvan het ontstaan terug-
gaat tot de middeleeuwen en die toen
beide hun eigen parochie hadden. De
naam Heembeek, waarvan de oudste ver-
melding dateert uit 1057, verwijst naar
een nederzetting (het Oudnederlandse
‘heem’) bij een beek. Op de oever van 
de waterloop, die eveneens Heembeek

genoemd wordt, bevonden zich twee
nederzettingen: de ene lag noordelijk en
stroomafwaarts (“neder”) (figuur 1) en 
de andere bevond zich stroomopwaarts
(“over”). Het landschap in de omgeving 
is heuvelachtig en wordt doorkruist door
enkele andere zijrivieren van de Zenne: 
de Tweebeek, de Sint-Lendrik en de
Beizegembeek. 
Beide dorpen waren gelegen rond een
eigen parochiekerk, op een kleine heuvel-
rug met uitzicht op de Zennevallei.
De kerk van Neder-Heembeek, gewijd aan
de heilige Petrus (later ook aan de heilige
Paulus), werd rond de 10de eeuw eerst in
hout opgetrokken en vervolgens herbouwd
in steen tijdens de 11de en 12de eeuw.
Het massieve uiterlijk van de Romaanse
toren, zonder deur, maar wel voorzien van
schietgaten, suggereert dat die ook als toe-
vluchtsoord voor de bevolking kon dienen.
Ook de kerk van Over-Heembeek, waarvan
de oudste vermelding dateert uit het begin
van de 12de eeuw, werd in steen her-
bouwd met een verdedigingstoren en was
gewijd aan de heilige Nikolaas. Deze twee
gebouwen zouden later grote wijzigingen
ondergaan (figuur 2 en 3).
Verder ontstonden er tijdens de middel-
eeuwen enkele kleine gehuchten die tel-
kens toegevoegd waren aan een van beide
parochies: Beizegem, Hoogleest, Neerleest
en Ransbeek.
Het geheel was verdeeld in drie heerlijkhe-
den: Neder-Heembeek, Over-Heembeek 
en Crayenhoven. De gronden waren in het
bezit van belangrijke families en van de
abdijen van Grimbergen en Dielegem. 
In het gebied legde men zich toe op vee-
teelt, het verbouwen van graangewassen
en tuinbouw. Er waren ook molens, brou-
werijen en witsteengroeves. 

Een landschap gekenmerkt door een
armenhuis, een kanaal, kastelen, her-
bergen en boerderijen.
Op het einde van de middeleeuwen werd
een groep van vijf identieke kleine stenen
huisjes opgericht om arme bejaarden in
onder te brengen (figuur 4). 
Vanaf de tweede helft van de 16e eeuw
veranderde de aanblik van de Zennevallei
toen het kanaal van Willebroek gegraven
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toegevoegd aan de stad Brussel, die een
voorhaven wilde ontwikkelen in de kanaal-
zone die aan deze drie gemeenten grenst.
Op die manier kreeg de stad er heel wat
extra oppervlakte bij.

De industrialisering
De 19e eeuw stond in het teken van de
industriële ontwikkeling in Brussel, in het
bijzonder in de kanaalzone. Neder-Over-
Heembeek bleef echter nog steeds groten-
deels gericht op landbouw. Pas bij de
komst van de Meuneries Bruxelloises
(“Brusselse Maalderijen”) in 1907 en
brouwerij L’Alliance in 1919 begon dit
gebied van uitzicht te veranderen. Maar
het was vooral de bouw van de voorhaven
in de jaren twintig en dertig van de vorige
eeuw die geleidelijk aan allerlei soorten
bedrijven aantrok: cokesfabrieken, chemi-
sche en petroleumproducten, bouwmateri-
alen, elektriciteit, oude metalen, enz. Deze
industrie heeft de voormalige buitenverblij-
ven aan de oevers van het kanaal verdron-
gen. De Zenne werd dan weer grotendeels
overwelfd. De huidige Budabrug werd
gebouwd in 1931 en verbouwd in 1955
om de verbinding tussen de twee oevers
van het kanaal te verbeteren en een vlotte
toegang tot het rangeerstation van Haren-
Schaarbeek te verzekeren. 
In de tweede helft van de 20e eeuw ver-
dween heel wat industrie uit de voorhaven.
In de plaats ervan kwamen diverse dienst-
verlenende bedrijven die veelal actief zijn
in de logistiek, waaronder een belangrijk
postsorteercentrum. De industriële groep
Solvay heeft de site van een voormalige
kurkfabriek dan weer overgenomen voor

ontwikkeling van het hele gebied.
Op het kruispunt van de vroegere grenzen
van Neder- en Over-Heembeek bouwde de
gemeente een nieuwe wijk rond de Sint-
Pieter-en-Pauluskerk in art deco, met de
kenmerkende bakstenen tweelingtorens en
daterend uit 1935 (figuur 7). Ze diende
ter vervanging van de oude Sint-Petrus-en-
Pauluskerk die, op de Romaanse toren na,
in 1932 verwoest werd door een bliksem-
inslag, en van de ontwijde Sint-Niklaaskerk,
waarin nu een cultureel centrum is 
ondergebracht. 
De verstedelijking kreeg een nieuwe impuls
in de tweede helft van de 20e eeuw. 
Als reactie op het gebrek aan betaalbare
woningen werden uitgebreide sociale 
woonwijken gebouwd, zoals de tuinwijk
Mariëndaal (in de jaren ‘50) en de gebou-
wen aan de Versailleslaan (midden jaren
‘60 tot begin jaren ‘80). Het beschikbare
aanbod aan bouwgrond maakte de inplan-
ting van het Militair Hospitaal Koningin
Astrid in de jaren ‘70 mogelijk. 
Ook nu, aan het begin van de 21e eeuw,
blijven er nieuwe woningbouwprojecten
komen. Het is een hele uitdaging om in 
te spelen op de demografische druk en
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zijn onderzoeks- en administratief centrum.
Er wordt een containerterminal gebouwd
en er komt gewestelijke infrastructuur voor
nutsvoorzieningen: een afvalverbrandings-
installatie, een recyclagepark en, recenter,
een waterzuiveringsinstallatie. 
Roeiclubs en een nieuwe riviercruisetermi-
nal zorgen ervoor dat ook de recreatieve
functie van het kanaalgebied bewaard blijft.

De stedelijke ontwikkeling
De plattelandsgemeenten die grenzen aan
de Brusselse Vijfhoek raakten in de loop
van de 19e en 20e eeuw geleidelijk aan
verstedelijkt. De toekomst van de gemeen-
te Neder-Over-Heembeek, die grensde aan
Laken en het koninklijk domein, was van
groot belang voor koning Leopold II. 
Aan het einde van de 19e eeuw wilde hij
van het Meudon-landgoed een ambassa-
dewijk maken, maar dat project ging niet
door. Om de bourgeoisie aan te moedigen
zich dicht bij het koninklijk paleis te vesti-
gen, stimuleerde de koning het eerste ste-
denbouwkundige plan voor Neder-Over-
Heembeek. Dit plan, dat aan het begin
van de 20e eeuw werd opgesteld, voorzag
in de aanleg van grote wegen, terwijl de ver-
kaveling in handen van ontwikkelaars bleef.
Er werden huizen en appartementsgebou-
wen opgetrokken. De bouw ervan werd 
vergemakkelijkt door de wet op mede-eigen-
dom die in 1924 werd aangenomen. De ver-
stedelijking werd ook in de hand gewerkt
door de ontwikkeling van het openbaar ver-
voer, dat voor een snelle verbinding zorgde
met het centrum van Brussel. Een nieuw
plan van aanleg werd in 1933 goedgekeurd
en vormde het kader voor de toekomstige

Verschillende prestigieuze woningen druk-
ten hun stempel op de omgeving. In de
15e eeuw is er sprake van de residentie
van de heren van Neder-Heembeek, later
bekend als het Casteelken. De woning van
de heren van Over-Heembeek kwam in de
17e eeuw waarschijnlijk op de plaats waar
een boerderij stond en werd later Beyaerd
genoemd. In het noorden vinden we reeds
in de 16e eeuw het kasteel van Crayenhoven,
later Moriensart genoemd. In de 17e en
18e eeuw werden ook twee nieuwe buiten-
huizen gebouwd: de kastelen van Les
Roses en Meudon. Dat laatste vormde één
geheel met het voormalige Casteelken.
Geen enkele van deze prestigieuze wonin-
gen is bewaard gebleven. Alleen van het
Meudon-domein blijven enkele delen over:
de toegangspoort, paviljoenen en paar-
denstallen. (figuur 5).
De landelijke omgeving van het kanaal
oefende eveneens aantrekkingskracht uit
op de Brusselaars, die zich kwamen ont-
spannen in de herbergen van de omge-
ving. Twee van deze drankgelegenheden
werden in de 18e eeuw herbouwd en
inspireerden zich op het Meudon-domein
om de naam van een kasteel aan de rand
van Parijs over te nemen: Versailles en
Marly (figuur 6). Later werden ze ver-
bouwd tot buitenhuizen. Geen van deze
herbergen bestaat nu nog.
In beide dorpen bevonden zich veel boer-
derijen. Een ervan, genaamd Den Bels, is
bewaard gebleven in haar 18e-19e-eeuw-
se staat. Ze bestaat uit een aantal gebou-
wen, gegroepeerd rond een binnenplaats
en is opgetrokken in witgekalkte baksteen
op een onderbouw, een plint van natuur-

steen. Den Bels levert ons een goed beeld
van het uiterlijk van boerderijen in het verle-
den. Op de grens met Vilvoorde bevond zich
nog een andere boerderij, die ook dienst-
deed als herberg en bekend stond onder
de naam Buda. Later werd ook de ganse
omgeving zo genoemd. Buda verwijst naar
de herovering in 1686 van deze Hongaarse
stad (later samengevoegd met Pest tot
Boedapest) op de Ottomaanse Turken door
een coalitie van christelijke staten.
Gedurende het hele ancien régime bleven
de bevolkingscijfers laag. Op het einde 
van de 18de eeuw telde Over-Heembeek
ongeveer 230 inwoners en Neder-
Heembeek ongeveer 270.

De eenmaking 
Reeds in de 17e eeuw werden beide paro-
chies door dezelfde pastoor bediend. Aan
het einde van de 18e eeuw bracht de inlij-
ving van onze streken bij de Franse repu-
bliek de afschaffing van het oude feodale
systeem met zich mee. In 1814 werden 
de twee dorpen samengevoegd tot één
gemeente onder de naam Neder-Over-
Heembeek. De fusie uitte zich ook op tast-
bare wijze in de bouw van één gemeente-
huis in 1864 en de oprichting van één
gemeentelijke begraafplaats tegen het
einde van de eeuw. Anderzijds verloor dit
nieuwe bestuurlijke geheel een groot deel
van de gehuchten Neerleest en Hoogleest
aan de gemeente Laken. Leopold II had
deze terreinen nodig voor de realisatie van
zijn ambitieuze stedenbouwkundige pro-
jecten en de uitbreiding van de paleistui-
nen. In 1921 werd Neder-Over-Heembeek
uiteindelijk samen met Laken en Haren

tegelijkertijd een kwalitatief hoogstaande
woonomgeving te behouden. Groene ruim-
tes zoals het Begijnenbosdal, de vallei van
de Tweebeek, de gemeentelijke boomgaard
of het openbare park in de tuin van 
het voormalige kasteel Meudon bleven
bewaard en werden heraangelegd.
Sportfaciliteiten zijn beschikbaar voor de
inwoners en de aanleg van een nieuwe lijn
voor het openbaar vervoer moet zorgen
voor een snellere verbinding met het 
centrum van Brussel. In 2020 zal Neder-
Over-Heembeek iets minder dan 20.000
inwoners tellen.
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