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19. Plataan 
    Plataan behoorde tot het kasteelpark. 

 
20. Verkaveling 
    In de jaren ’50 van de vorige eeuw werd het  

      zuidelijk deel van domein verkaveld.  
 

21. Park 
    Dit vernieuwde park werd aangelegd in de            

      jaren ‘70 van de vorige eeuw en maakte deel uit  
      van het oorspronkelijk domein en kasteelpark. 
 
 
 
 

Alle infobladen blijven nog 1 maand hangen  

17. Domein van Borcht 
    Hier bevond zich vroeger het kasteelpark. Het       

      besloeg oorspronkelijk 56 ha waarvan vandaag    
      nog 15 a overblijft. 
 
18. Het Borchtkasteel 
   Na het verdwijnen van het Ter Tommenkasteel     

     werd er later een nieuw kasteel gebouwd.  
   In het begin van de jaren 1860                               

     werd de  
     Ter Tommendreef  
     aangelegd. 
 
 
 Na afloop van de gidsbeurten,  

wordt er een drankje  
aangeboden. 



1. Motte 
Kunstmatig opgeworpen heuvel, start geschiedenis 
Grimbergen, 16 m hoog, 44 op 56 meter breed 
Oorspronkelijk: strategisch gelegen op het         
kruispunt van 2 belangrijke wegen. 
Sporen gevonden dat de Motte bewoond was   van-
af de 8ste eeuw. 
De naam Borcht betekent niet meer dan burcht.  
(zie foto vooraan folder) 

 

2. Kerk 
De heuvel is een onderdeel 
van de Motte. Deze plaats 
wordt beschouwd als de plaats 
waar de oudste kerk van  

    Grimbergen stond.  
 
 
3. Oude pastorij 

Het gebouw kent een lange geschiedenis, hier was 
zelfs nog een postkantoor en een bibliotheek    ge-
vestigd. 

4. Oorspronkelijke plaats van het monument der  
    gesneuvelden. Het monument werd intussen  
    verplaatst.  
 

 5. De vroegere jongensschool en de sporthal.  
     De sporthal bevindt zich op de vroegere speelplaats 

van de jongensschool. 
 
6. Voormalig huis van de hoofdonderwijzer en feest-    
    zaal.  
    Vroeger waren er 2 klaslokalen achter het   
    huis. Deze werden wellicht in de jaren ’60 van de   
    vorige eeuw omgebouwd tot feest- en turnzaal. 
 
7. Monument der Gesneuvelden 
    De inwoners van Borcht hebben een collecte    
    gehouden om dit beeld te kunnen oprichten voor  
    de gesneuvelden. 

 
 

B e z i e n s w a a r d i g h e d e n  

8. Woonst van Karel Van Bever 
Op de plaats van huisnr. 47 (nu 65) woonde Ka-
rel Van Bever. Tijdens de 2de wereldoorlog was 
Karel Van Bever actief in het verzet. Hij werd 
door de Gestapo opgepakt in 1943. Hij werd 
overgebracht naar het concentratiekamp Mau-
thausen en overleefde dit niet. 

 
9. Watermolen 
    De Borchtmolen (ook Ter Borchtmolen of Minne- 
    molen genoemd) was een graanwatermolen. Het   
    molenrad verdween in 1938. 
 
10. Meisjesschool en klooster 

Mevr. Debaudt-Poelman, 
van het Borchtkasteel en 
pastoor Stoops besloten om 
een klooster en bewaar-
school te bouwen naast het 
kasteeldomein. Dit werd 
ingehuldigd in 1906. De 
school werd in de loop van 
de tijd regelmatig uitgebreid 
en vernieuwd. 

 

 

11. Zwarte Vijver 
De naam Zwarte Vijver, 
verwijst naar een  
verdwenen vijver, welke 
eigendom was van de mole-
naar. Door de donkere aar-
de op de bodem van de 
vijver, leek het alsof het 
water een zwarte kleur had. 
 
 

 
12. Jean Deschampsstraat 

Jean Deschamp was een Fransman die les gaf in 
Brussel. Hij werd gedood door Duitse soldaten 
in 1914. 

13. De Grote Overstroming van 1839 
Op 4 juni 1839 begon het urenlang te regenen. 
Hierdoor raakte de tunnel onder de steenweg ver-
stopt. Het water steeg tot 30 meter hoogte en vul-
de de Tangebeekvallei. Door de enorme druk van 
het water, begaf de steenweg het, die als dijk fun-
geerde. Gevolg: een enorme watermassa stroomde 
met volle geweld richting Borcht. Alle huizen die 
zich op de  weg van de nietsontziende watermuur 
bevonden werden meegesleurd, verwoest of be-
schadigd. De inwoners werden hierdoor ’s nachts 
verrast. De trieste balans: 74 mensen en  60 dieren 
vonden de dood. Ter nagedachtenis van de slacht-
offers van deze ramp, werd deze kapel ter ere van 
Sint-Donatus, beschermheilige tegen onweer, 
storm en ontij, opgericht. 

 

14. Ter Tommenkasteel 
Nadat de Heren van Grimbergen uit Borcht werden 
verjaagd, lieten ze ter verdediging van hun nieuwe 
kasteel, voorposten bouwen. Eén van deze  

      voorposten, was het Ter Tommen Kasteel.          
De laatste 
gebouwen 
van dit kas-
teel werden 
in de loop 
van de 20ste 
eeuw afge-
broken.  

 
 

 

15. Kattenbergen 
Dit is een middeleeuwse holle weg, toen de enige 
verbindingsweg tussen Grimbergen en Borcht. 

 
16. Muur boomgaard 

We bevinden ons nu in de Zwaluwstraat, het   
vroegere Bakkersstraatje. 


