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FEESTWEEKEND 10 en 11 september 2022 en  
OPEN MONUMENTENDAG 11 september 2022 
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TER INFO 
 

50 jaar afschaffing tram Pajottenland herdacht in Schepdaal en Leerbeek 

Op 1 september is het precies 50 jaar geleden dat de laatste tram door het Pajottenland reed. Op 10 

en 11 september herdenken de tramsite in Schepdaal, de Heemkundige Kring van Gooik en META vzw 

dat met tal van activiteiten op twee locaties. In de stelplaats van Leerbeek – tot 1972 de thuisbasis 

van de Pajotse trams – vindt een expo plaats over de lijn L (Brussel-Leerbeek). Op de tramsite van 

Schepdaal – die dit jaar haar zestigste verjaardag vierde – vindt een gevarieerd programma plaats 

met onder meer lezingen, een mobiel-erfgoedbeurs en de inhuldiging van een pas gerestaureerde 

buurttram uit 1958. De twee plekken worden verbonden door een oldtimerbuslijn die een deel van de 

reisweg van de tram herneemt. 

De ‘boerentram’ verbond vanaf het einde van de 19e eeuw Brussel met onder meer Leerbeek, Halle 

en Ninove. Landbouwers gebruikten hem om hun oogst in Brussel aan de man te brengen, van daar 

de naam. In de jaren 60 verdween de ene tramlijn na de andere in de omgeving van Brussel, tot er in 

1972 maar drie lijnen meer overbleven: Grimbergen, Wemmel en Leerbeek. Op 1 september 1972 

was ook het verhaal van de tramlijn Brussel-Leerbeek uitverteld. 

Om die vijftigste verjaardag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, organiseren de vrijwilligers van 

de Gooikse Heemkundige Kring en de tramsite in Schepdaal, in samenwerking met META vzw, de 

erfgoed-vzw van De Lijn, een feestweekend op twee centrale locaties: de stelplaats van De Lijn in 

Leerbeek en de tramsite van Schepdaal op de Ninoofsesteenweg. In Leerbeek komt een 

belevingsexpo met oude foto’s, filmpjes, authentiek buurtspoorwegmateriaal en historische 

autobussen. In Schepdaal is er een gevarieerd programma met lezingen over de lijn Brussel-

Leerbeek, een mobiel-erfgoedbeurs met aanwezigheid van tal van tram-, bus- en 

modelspoorverenigingen, en de feestelijke inhuldiging van de pas gerestaureerde tram 9102, één van 

de laatste Brabantse buurttrams. In Schepdaal zullen ook tentoonstellingselementen te zien zijn, 

zoals diorama’s en bijzondere foto’s van de lijn Brussel-Leerbeek. 

De verbinding tussen de twee locaties wordt gemaakt door oldtimerbussen die een deel van de 

tramlijn doen herleven. Om de 20 minuten vertrekt er een bus vanuit zowel Schepdaal als Leerbeek. 

Een heen-en terugrit maken kost 5 euro; kinderen van 12 en jonger mogen gratis mee. Bij de ritten 

krijgen de reizigers de nodige historische info mee. De bussen zelf zijn representatief voor het 

materieel dat vroeger in het Pajottenland rondreed. Pronkstuk is een rode Belgische Brossel uit 1966, 

een type bus dat de trams verving. 

Je vindt alle informatie over de tentoonstelling rond 50 jaar tramlijn L, de 60e verjaardag van de 

tramsite en de pendels op www.tramsite-schepdaal.be.  

  

http://www.tramsite-schepdaal.be/
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De activiteiten in detail 
 

Tramsite Schepdaal 
 

ZATERDAG 10 SEPTEMBER (13U TOT 18U) ZONDAG 11 SEPTEMBER (10U-18U) 

• Lezingen over de Leerbeekse tram. • Om het uur gegidste rondleidingen (NL/FR) 
in het kader van Open Monumentendag. • Plechtige inhuldiging van de pas 

gerestaureerde Expotram 9102 (9983), één 
van de laatste Brabantse buurttrams. 

• Feestelijke receptie. 

• Visuele herinneringen aan de lijn Brussel-Leerbeek in de vorm van diorama’s, een uitvergrote 
kaart, foto’s en een filmpje. 

• Een mobiel-erfgoedbeurs, met aanwezigheid van tal van tram-, bus- en 
modelspoorverenigingen. 

• Pendelritten met historische autobussen tussen de Tramsite van Schepdaal en de Stelplaats 
van Leerbeek, waar een tentoonstelling wordt gehouden over lijn Brussel-Leerbeek en de 
Pajotse buurttrams. 

• Sluitingsweekend van de mini-expo’s over 60 jaar Buurtspoorwegmuseum en Industrieel 
Erfgoed in Vlaanderen. 

 

Stelplaats Leerbeek 
In de loods van de stelplaats van Leerbeek komt een kleine 

belevingsexpo samengesteld de Heemkundige Kring van Gooik, 

met praktische en inhoudelijke ondersteuning van META vzw en De 

Lijn.. In Leerbeek komen er onder andere videogetuigenissen over 

de lijn Brussel-Leerbeek, een fotomuur waarin het verhaal van de 

stelplaats door de jaren heen uit de doeken wordt gedaan, en 

enkele bijzondere tentoonstellingsobjecten (o.a. kledij, 

tramclaxon, replicatram). Buiten de stelplaats worden 

verschillende historische autobussen opgesteld die in het 

Pajottenland rondreden ten tijde van het verdwijnen van de lijn 

Brussel-Leerbeek. 
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Pendelritten tussen de twee locaties. 
Tijdens het feestweekend worden de Stelplaats van Leerbeek en de tramsite van Schepdaal 

verbonden door een oldtimerbuslijn die een deel van de reisweg van tram L herneemt. De bussen 

rijden om de twintig minuten en een heen- en terugtraject kost €5, kinderen jonger dan 12 rijden 

gratis. 

  

 

 


