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Wonen in het Pajottenland

Pajottenland blijft 
pal onder alle druk  

Waar de naam Pajot vandaan mag komen, weet 
niemand met stellige wetenschappelijke zeker-
heid. Sommige theorieën hebben het over huur-
lingen (op basis van het Franse payot), andere 
nemen het platteland (pays) als basis. Van veel 
belang is dat eigenlijk niet. Wel dat de eigen iden-
titeit behouden kan worden. Zo blijft Vlaams de 
dominante voertaal, in de meeste gevallen toch. 
Enkele burgemeesters hebben alvast zich sterk 
weten te profileren in de taalstrijd die blijkbaar 
inherent aan dit land waarvan de onafhankelijk-
heid in 1830 uitgeroepen werd. Dit heel fraai stuk 
Vlaams-Brabant ligt dan ook mee in het oog van 
de communautaire storm. Het behoort nu een-
maal tot het politiek kolossaal zwaar beladen ar-
rondissement Halle-Vilvoorde. Het Pajottenland 
zelf ligt administratief verdeeld over de kantons 
Lennik, Halle en Asse, maar daar kraait natuurlijk 
geen haan naar. 

Verstedelijking
Veel riskanter is dat de voortschrijdende ver-
stedelijking in een aantal gevallen een serieuze 
bedreiging vormt. Globaal blijft de streek ten 
zuidwesten van Brussel zich voorlopig als van 
oudsher kenmerken door veel groen (het Pajot-
tenland ligt in de Groene Gordel rond de hoofd-
stad), overlopend van niet onaardige glooiin-
gen in leuke valleitjes, een landelijke omgeving 
waarin de lemen landbouwgrond hoog scoort, 
en met tussenin een bonte verzameling dorpjes 
en gehuchten waarin de lintbebouwing serieus 
frappeert. Deze bucolische toestanden zijn zo 
aandoenlijk dat ze sommigen al tot de lyrische 
vergelijking met Toscane hebben geïnspireerd. 
Over de verfransing kan gediscussieerd wor-
den – en dat gebeurt dus ook volop!, over de 
voortschrijdende internationalisering vanuit het 
hoofdstedelijk gewest Brussel veel minder. Dat 

zorgde de jongste jaren voor een fors opwaartse 
druk op de vastgoedmarkt. De dip of toch status-
quo in de prijzen van woningen ging zelf in het 
economisch rampjaar 2009 gewoon voorbij aan 
een aantal locaties, zoals Roosdaal en Galmaar-
den. In andere gemeenten, zoals Gooik, ging het 
aantal vastgoedtransacties er op vooruit alsof er 
geen vuiltje aan de lucht was.

Spijts die dreigende evolutie blijft het aureool van 
volks vermaak nog ongeschonden. Het Pajotten-
land is dan ook de streek die onveranderlijk met 
het 16e eeuwse schilderwonder Pieter Bruegel de 
Oude geassocieerd wordt. De stamvader van dit 
roemrijk artiestengeslacht, alias de Boerenbru-
eghel, heeft zich duidelijk laten verleiden door de 
toenmalige landschappen voor zijn meestal zeer 
verhalende werken. Daar wordt vandaag dan 
ook garen van gesponnen, en waarom ook niet? 
In Dilbeek is dat bijvoorbeeld het geval met het 
openluchtmuseum Bruegel in het Pajottenland. 
Het Bruegelwandelpad vertrekt bij het kerkje van 
Sint-Anna-Pede dat voorkomt op zijn wereldbe-
roemde doek “De Parabel der Blinden”.

Every picture tells a story 
De belangrijkste toeristische attracties van het 
Pajottenland zijn wellicht het Kasteel van Gaas-
beek (grondgebied Lennik) en de grootschalige 
(15 ha!) grote rozentuin in het domein bij het 

waterkasteel Coloma op het territorium van St.-
Pieters-Leeuw. Landschappelijk straalt de Zuun-
vallei (St.-Pieters-Leeuw) ontzettende charme 
uit, maar de topper is toch wel de vallei van de 
Marke, die zowel Bever, Galmaarden, Gooik, 
Herne als Pepingen bespoelt. 
De twee dorpen Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek 
(gemeenteafdeling Roosdaal) en Gaasbeek ge-
raakten in 2008 in het concours van Vlaanderen 
Vakantieland allebei bij de ultieme mooiste 15 
dorpen. Eerstgenoemde dankt onder meer zijn 
reputatie aan de Hertboomwindmolen die in de 
60’er jaren diende als decor voor de verfilming 
van het jeugdfeuilleton Kapitein Zeppos (BRT). 
Een gemeente als Herne beschikt dan weer 
over nog drie authentieke watermolens. In Ter-
nat is er ook één mooi exemplaar plus kasteel 
Kruikenburg en één van die schitterende vier-
kantshoeves. Gooik kan dan weer uitpakken met 
Volkscultuurcentrum De Cam, waarin onder een 
Volksinstrumentenmuseum. Het is vooral gestof-
feerd met de verzameling van de legendarische 
groep ’t Kliekske.
Every picture tells a story. In de dorpskern van 
Vollezele (deelgemeente van Galmaarden) staat 
er – net als in Lennik trouwens - een beeld van 
het Brabants Trekpaard. Het verwijst in de eer-
ste plaats naar de stoeterijen van toen. De naam 
Congoberg alludeert aan de vele ‘zwarte man-
nen’ (nog ongewassen na het werk) van ter plaat-
se die destijds aan de kost kwamen in Waalse 
kolenmijnen.
Maar het grootste icoon van het Pajottenland, 
samen met de aangrenzende Zennevallei wel te 
verstaan, is wellicht vloeibaar: de lambiek is een 
typisch streekproduct dat er op ambachtelijke 
wijze gebrouwen wordt op basis van natuurlijke 
gistsoorten die hier in de lucht blijken te zweven. 
De lambik leidt tot afgeleide biersoorten als geu-
ze en faro, maar ook tot kriek en diverse andere 
fruitbieren. Het is goed leven en goed wonen in 
het Pajottenland!
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Oetingen
Bouwgrond van ± 7 are voor 3-gevel. Zuidgericht. Gelegen
in zeer rustige wijk met alleen lokaal verkeer, op wandelaf-
stand van het centrum van Oetingen.

Sint-PieterS-Leeuw
Galgstraat, 24a. Mooi gelegen bouwgrond van 4a 32ca.
Bestemd voor hob-eengezinswoning. Liggingsplan ver-
krijgbaar op kantoor. In nabijheid van openbaar vervoer,
verbindingswegen en scholen.

HaLLe
Centrum Halle. Op 100m van grote markt en 500m van station,
voll gerenoveerd (2009) 1 kamer app (± 65m²) op 1ste verd.
1ste bewoning na renovatie. Hall, zeer ruime liv (eikenhouten
plankenvloer) met hyperuitgeruste open kkn, slpk (13m²), mo-
dern ing bdk, vestiaire en afzonderlijk toilet. Indiv cv op gas,
dubb beglazing. Mog aankoop ondergrondse parkeerplaats.

HaLLe
Gezellige eengezinswoning van ± 137m² met ruime diepe tuin
op ± 6 are. Salon, eetkamer, ing kkn, bdk, 2 slpk. Vaste trap
naar zolder met mog tot het maken van 2 extra kamers. Zeer
diepe tuin (6 are). Instapklaar. PVC ramen, dubbele beglazing
en recente verwarmingketel op gas. Dicht bij openbaar vervoer.

Sint-PieterS-Leeuw
Op 5’ van Brussel, zeer rustig gelegen, op te frissen 3-gevelwoning
(1973), van ± 165m² op ± 3a 75ca. Liv (38m²), semi-ing kkn en terras
uitgevend op prachtige achtergelegen groene zone met vijvers, 3 slpk
+ bdk op 2de verd. Mooie en grote zongerichte tuin. Garage, wasplaats
en bergruimte. Dubb beglazing. Centraal gelegen in onmiddellijke na-
bijheid van winkelcentra, scholen en openbaar vervoer.

Sint-PieterS-Leeuw
Voll gerenoveerde (2007/2008) 3-gevelwoning van
± 150m² (kelders en berging uitgezonderd) op ± 5
are. Smaakvol ingericht en professioneel verbouwd.
Ruime liv, moderne kkn uitgevend op ZW tuin zonder
inkijk. Moderne bdk en 4 slpk. Kelder en grote berging
naast kkn. Dubbele beglazing, cv gas en nieuwe elek
installatie. Diverse uitbreidingsmog. Verscheidene
staanplaatsen voor wagens op privatieve grond.

Sint-PieterS-Leeuw
Bel-étage (1966) op 1a 50ca, van ± 180m². Liv (30m²), kkn
met eethoek, 3 slpk, bdk en afzonderlijke wc. Mogelijkheid om
bijkomende slpk in te richten in ruime zolder (recent vernieuwd
dak). Grote veranda, tuin en terras op het glvl niveau. Garage
met automatische garagedeur, wasplaats en ruime berging. Cv
gas (2007), dubbele beglazing.

Lennik
Centrum. Goed gelegen recent gerenoveerd handelsglvl (±
135m²) met tuin en terras op ± 5 are. Voll onderkelderd
(135m²). Momenteel voll ingericht als restaurant (mog over-
name handelsfonds en inrichting, prijs op verzoek). Ook
zeer geschikt als sfeervol en ruim winkelpand, vrij beroep
of glvl app. Makkelijk parkeren.

DiLbeek
Zeer goed onderhouden, gemoderniseerde 3-gevelwoning
van ± 200m² (inrichtbare zolder van 70m² uitgezonderd))
op ± 2a 60ca. Mooie privatieve en zongeoriënteerde tuin.
Residentiële omgeving. Nabijheid openbaar vervoer en
verbindingswegen.

Sint-PieterS-Leeuw
Op amper 5’ van Ring, zeer rustig gelegen, te modernise-
ren 3-gevelwoning (1962), type ‘bel-étage’ van ± 150m².
Zeer ruime en zongeoriënteerde tuin. 3 kamers. Mog 4de
kamer in te richten in zolder bereikbaar via vaste trap. Gar
2 wagens. Centraal gelegen op enkel stappen van winkel-
centra, scholen en openbaar vervoer.�

HaLLe
Centrum. Design loftwoning ± 177m² (renovatie 2004).
Bulthaup kkn (inox), 2 (mog 4) slpk, design bdk, gepolierde
betonvloer, notelaren kasten, grote binnenkoer (28m²), 1
autostaanplaats. Veel privacy en lichtinval. Op 10’ trein van
Brussel.

Lennik
Centrum. Zeer aangenaam perfect onderhouden duplex app
met mooie lichtinval in smaakvol gerestaureerde (1997) he-
renwoning. Liv met cassette, salon, open kkn, wasplaats, slpk
met dressing en duplexslpk. Mog tot meer slpk. Eventueel
overname huur garagebox. Op wandelafstand van winkels,
restaurants, vrije beroepen. Kort bij openb verv.

bruSSeL-StaD
Gelegen in het hart van Brussel (Muntplein-Wolvengracht),
prachtige, voll gerenoveerd duplex-app van 150m² (duplex)
met terras (50m²) in beschermd herenhuis met uitzonderlijk
artistieke en esthetische waarde. Gelegen aan de achterzijde
van het gebouw (rust verzekerd). Bijgebouwen uit verschillende
perioden en stijlen (Neoklassieke, Beaux-arts-stijl,...).

Sint-PieterS-Leeuw
Op 5’ van Brussel, 4-gevel villa (1986) ± 380m² op ± 8 are,
gelegen in een rustige/residentiële en doodlopende straat.
Inkomhal, salon (30m²) met o-h, zeer aangename eetkamer
(30m²) uitgevend op terras en tuin zonder inkijk, ing kkn met
ontbijthoek, 5 slpk waarvan 3 met afzonderlijke douchekamer
en inbouwkasten, bdk, bureau, 3 wc, dubb garage. Cv op gas
(2009), dubb beglazing, airco en alarminstallatie.

Lennik
Centrum. Met hoogwaardige materialen gerestaureerde
herenwoning (1997). 3 slpk (mog meer), dressing, bdk,
ing kkn, aangelegde tuin (± 5 are), voll onderkelderd.
Mogelijkheid tot onderverdelen in 2 app-ten. Momenteel
handelsgelijkvloers.

DiLbeek
Opbrengstwoning uit de jaren ‘60. Samengesteld uit 6 ruime
app-ten (± 90m²) met 2 kamers en klein terras. 6 individuele
garages. Zeer degelijke constructie. Bdk en kkn te moder-
niseren. Uitstekende verbindingen. Info: 0476/20.30.30.
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overname huur garagebox. Op wandelafstand van winkels,
restaurants, vrije beroepen. Kort bij openb verv.

bruSSeL-StaD
Gelegen in het hart van Brussel (Muntplein-Wolvengracht),
prachtige, voll gerenoveerd duplex-app van 150m² (duplex)
met terras (50m²) in beschermd herenhuis met uitzonderlijk
artistieke en esthetische waarde. Gelegen aan de achterzijde
van het gebouw (rust verzekerd). Bijgebouwen uit verschillende
perioden en stijlen (Neoklassieke, Beaux-arts-stijl,...).

Sint-PieterS-Leeuw
Op 5’ van Brussel, 4-gevel villa (1986) ± 380m² op ± 8 are,
gelegen in een rustige/residentiële en doodlopende straat.
Inkomhal, salon (30m²) met o-h, zeer aangename eetkamer
(30m²) uitgevend op terras en tuin zonder inkijk, ing kkn met
ontbijthoek, 5 slpk waarvan 3 met afzonderlijke douchekamer
en inbouwkasten, bdk, bureau, 3 wc, dubb garage. Cv op gas
(2009), dubb beglazing, airco en alarminstallatie.

Lennik
Centrum. Met hoogwaardige materialen gerestaureerde
herenwoning (1997). 3 slpk (mog meer), dressing, bdk,
ing kkn, aangelegde tuin (± 5 are), voll onderkelderd.
Mogelijkheid tot onderverdelen in 2 app-ten. Momenteel
handelsgelijkvloers.

DiLbeek
Opbrengstwoning uit de jaren ‘60. Samengesteld uit 6 ruime
app-ten (± 90m²) met 2 kamers en klein terras. 6 individuele
garages. Zeer degelijke constructie. Bdk en kkn te moder-
niseren. Uitstekende verbindingen. Info: 0476/20.30.30.
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Dilbeek
Goed gelegen 3-gevelwoning van 5 slpk met tuin en garage. Te reno-
veren. Nabijheid school, openbaar vervoer en winkels. Grens Dilbeek-
Brussel (hoek Moortebeekstrat en Palokestraat). 285 000/

Dilbeek
Karaktervolle 3-gevelwoning op een terrein van 5 are. Inkomhall, 
aparte wc, liv met o-h, eetplaats en aangename leesruimte met 
toegang tot tuin, kkn met aanhorigheid, trapzaal, 3 slpk (± 8,50 en 
2x16m²), bdk, zolder met vaste trap, kelderruimte. Gar 1 wagen 
+ 3 buitenstaanplaatsen. Mooie grote tuin met tuinhuis. 
Op te frissen! 285 000/

Dilbeek
Tweegezinswoning met 
tuin. 2-gevelwoning gro-
tendeels gerenoveerd 
en vernieuwd. Glvl: mog 
voor studio met leef-
ruimte, ruimte voor kkn 
en doucheruimte en afz 
wc. Glvl dient verder af-
gewerkt te worden. 1ste 
verd: liv met mooie o-h, 
open nieuwe ing kkn, 
doucheruimte. 2de verd: 
3 slpk. Zolderruimte: 
logeerkamer en opberg-
ruimte. Voll onderkel-
derd. Tuin. 259 500/

Dilbeek
App in klein gebouw met lift, op 4de verd. Grote inkomhall met vestiaire 
en aparte wc, liv met natuursteen en open hyper ing kkn, 2 slpk (16 en 
13m²), wasplaats/bergplaats, bdk. Terras (3m²) zuidgericht. App met 
mooie afwerkingen in duurzaam materiaal met kasten op maat. 1 binnen 
autostaanplaats. Gelegen in een rustige, residentiële omgeving, op wan-
delafstand van winkels, centrum van Dilbeek en openb verv. 250 000/

AnDerlecht
(Grens Dilbeek) Mooi vernieuwd app met 2 slpk. Inkomhall met aparte 
wc, liv met eetkamer, ing kkn met ontbijthoek, mooie douchekamer met 
inloopdouche, 2 slpk, groot terras, kelder. Mog aankoop gesloten gara-
ge: 23.000€. Instapklaar! Grotendeels vernieuwd in 2004: nieuwe vloer, 
nieuwe douchekamer, nieuwe kkn, electriciteit conform. 188 000/

Groot-bijGAArDen
Uitstekend gelegen handelsgelijkvloers op de Brusselstraat in Groot-Bijgaarden. De 
winkel is gelegen op een hoek en biedt ruime uitstalmogelijkheden. Het pand is deels 
gerenoveerd: nml de bevloering met tegels, de elektriciteit en de centrale verwarming 
(individueel) op gas. Het biedt volgende verdeling: een winkelruimte van 70m², een stoc-
kageruimte van 15m², een hall met aparte inkom, een wc, een afz stookplaats en een 
ruimte voor een kitchenette. De vitrine geeft een uitstalraamlengte van 11m met ramen tot 
aan de grondoppervlakte en de hoogte tot aan het vals plafond is 2m45 hoog. 1 500/

Dilbeek
Appartementsgebouw van 4 app-ten van elk 78m² met ter-
ras van 6m². Er zijn 2 app-ten per verd. 2 op de 1ste verdieping 
en 2 op de 2de verdieping. Elk app heeft een kelder. Mogelijk-
heid om bijhorende gesloten garages te kopen. Glvl niet te koop.

540 000/	

Dilbeek
4-gevelwoning met 3 slpk en tuin. Instapklare woning met eetkamer, sa-
lon, open ing kkn, mooie bdk met ligbad, douche en lavabo, 3 slpk waar-
van 1 ingerichte zolderkamer van 32m². Aangelegd terras en zuidgerich-
te tuin. Mooie, moderne afwerkingen. Klein beschrijf mog: 5% ipv 10%!

245 000/
	 	
	 	
	 	

Dilbeek
Ruime en gerenoveerde villa op 54 are met grote tuin en ver zicht. 
Mooie inkomhal, apart toilet, bdk, slpk, ing kkn, en zeer grote liv (70m²) 
met terras. In totaal 4 slpk. Het pand is volledig onderkelderd waar-
onder een grote garageruimte, stookplaats, wasplaats en bergingen.

575 000/

Dilbeek
Mooie, ruime 4-gevel villa in een residentiële wijk. Glvl: inkomhall, 
wc, hyper ing kkn met ontbijthoek, slpk, bdk, liv met o-h en eet-
kamer, grote veranda met toegang tot de tuin (zuid). 1ste verd: 3 
slpk, douchekamer, trapzaal. Inrichtbare zolder. Kwaliteitsafwer-
kingen en instapklaar. Dubb beglazing, cv op gas. Rustige ligging, 
nabij scholen, winkels, ring en Brussel. 530 000/

Dilbeek
Klassieke villa met standing (350m² bew) op 10 are, bj 1988, 
in perfecte staat en hyper ing, gelegen  in het platteland, 
kwaliteitsafwerkingen. 3-4 slpk, voll onderkelderd (210m²), 
gar 2 wagens. Mogelijkheid tot aankoop naastliggende bouwgrond van 
5a 65ca. 525 000/

Dilbeek
Heel mooie 4-gevel villa met 3 slpk. U zoekt een instapklare 4-gevel villa, zon-
der verbouwingswerken/kosten? Dan is dit voor u de gepaste woning: grondig 
gerenoveerd in 2006! Naast kwaliteitsafwerkingen is deze woning uitgerust met: 
raamwerken in PVC met dubbelglas voorzien van elektr rolluiken, alarmsysteem, 
nieuwe verwarmingsinstallatie op gas (Viessman), voll recente uitgeruste kkn, 
voll onderkelderd (84m²). Dit alles in een rustige, groene residentiële buurt. Nabij 
scholen, centrum Dilbeek en aansluiting grote verbindingswegen. 375 000/

in de kijker

in de kijker

te huur
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