
 Wandeling Dilbeek – Wolfsputten - Zierbeek         10,5km  
uitgestippeld door Trage Wegen Dilbeek             R=rechts L=links RD=rechtdoor 

Steek- 
kaart 

70% onverhard en/of autovrij. 
De meeste paden zijn in goede staat. Enkele kunnen (erg) modderig zijn. Stevig schoeisel noodzakelijk. 
Niet bewegwijzerd. 
 
Start: Cultureel Centrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek. 
 
Openbaar vervoer: www.delijn.be  Bus 129 Brussel-Dilbeek Zuurweide - halte Moeremanslaan is op 200m. 
 
 

Km 0 
 

Op de parking van Cultureel Centrum Westrand, met je gezicht naar het gebouw, stap je naar de 
rechterkant, waar een informatiepaneel over natuurgebied De Wolfsputten staat. Door het klaphekje en 
volg de bordjes van de Wolfsputtenwandeling. Gaat na 200m naar L, daalt af door een fraaie beekvallei 
(in april vol met daslook!).  
Waar de Wolfsputtenwandeling naar R gaat, ga je L. Door klaphekje, weide oversteken en door volgend 
klaphekje weer bos in. Aan T-splitsing van bospaden R. 

Km 1 Aan volgend kruispunt van bospaden L. Aan rand van bos knuppelpad over de beek. Voor het veld naar 
R het graspad volgen, steeds met de houtkant aan de linkerkant. Aan T-splitsing L bergop - veldweg 
leidt naar de ruïnes van het Hof te Hongersveld. Stationsstraat naar R, na 200m tegelpad links. Dit 
tegelpad alsmaar volgen tussen woonwijk R en beek en gras L. 

Km 2 Na laatste huizen pad dat dichtst bij de beek blijft nemen, tot je R parking en bushalte ziet. Die rechts 
laten liggen, RD in de richting van een 2e parking en bushalte. Parking oversteken en L half verharde 
weg nemen, voor de eerste huizen van de Wolsemwijk.  
Waar die weg naar L bocht, ga je schuin R naar de rechterkant van de haag. Grasveld volgen, steeds 
met bomen en struiken aan de linkerkant en huizen aan de rechterkant. Waar grasveld smal wordt, 
gaat pad even door de struiken tot een volgend breder grasveld en waar dat weer smaller wordt pad 
met houtsnippers over klein heuveltje. 
Zo kom je op de Lange Haagstraat (betonweg). Naar L, bocht naar L. Deze betonweg 
(Smissenbosstraat) volgen tot eerste kruispunt. 

Km 3 R Lindendeef (doodlopende betonweg). Na de bocht L voetweg tussen 2 tuinen. Wordt (vaak modderig) 
pad door de Rondenbos (vol met boshyacinten 2e helft april). Bospad buigt naar R. Kort voor de 
bosrand en een boerderij, scherp L ietwat onduidelijk bospad, dat ongeveer 50m van de bosrand blijft. 
Buigt naar R en mond uit op asfaltweg. 
L, aan kruispunt met bredere weg L, na 10m R verharde voetweg tussen 2 tuinen. Betonweg R, T-
splitsing R, na 100m half verharde weg L, dan grasweg R. 

Km 4 Deze Brusselweg daalt langzaam af door de velden, met in de verte de kerktoren van Sint-Martens-
Bodegem.  
Asfaltweg L, kleine asfaltweg tussen 2 tuinen L. Aan einde tuin R tussen tuinafsluitingen en veld. Smal 
pad wordt bredere veldweg. Asfaltweg oversteken, smal pad RD. Een 10-tal meter is vaak héél drassig. 
Asfaltweg L. 

Km 5 Aan kapelletje asfaltweg RD volgen. Hier zijn we in het gehucht Zibbeek (deelgemeente Schepdaal).  
Na bocht aardeweg R. Gaat lichtjes bergop. Aan T-splitsing asfaltweggetje L. 

Km 6 Aan 4-sprong asfalt RD, na 100m voor vervallen hoeve L. Opgelet, je loopt er makkelijk voorbij: lijkt 
oprit van die hoeve te zijn, maar is wel degelijk openbare voetweg!  
Buigt na gebouw 45° naar R, dwars over veld. Wordt graspad en aan woning half verharde weg RD. 
Kruispunt met asfaltweg voetweg RD, volgend kruispunt met asfaltweg weer voetweg RD. We zijn nu in 
deelgemeente Itterbeek. Voetweg gaat bergop, in bocht heel steil. Kruispunt met asfaltweg RD steile 
asfaltweg tot de top. Achterom vergezicht. Asfalt L negeren, maar 20m verder pad L nemen. 

Km 7 Pad eerst half verhard, dan gras. maak bocht 90° naar L. Asfaltweg naar R. Je stapt langs het 
Begijnenborrebos.  
Aan 4-sprong asfalt naar L. Is bochtige asfaltweg tussen huizen. Na 400m in bocht naar R komt er van 
L een voetweg. Op asfalt blijven en 50m verder in volgende bocht neem je dolomietvoetweg naar R. 
Maakt een S-bocht en komt uit op een pleintje. 

Km 8 De weg met fietspad (Bodegemstraat) oversteken, 10m naar L, kleine asfaltweg naar R (speelplein 
Begijnenborre) en dadelijk voetweg R. Pad gaat achter een serie tuinen door.  
Na 250m L dalend pad langs hoge bomenrijen. Buigt beetje naar R naar alleenstaande woning.  
Daar naar L, dan R bergop.  
Geasfalteerde Rondenbosstraat bergop volgen. Waar er L parkeerstroken beginnen, pad L tussen 2 
tuinen. 

Km 9 Maakt een paar bochten door het Ketelheidebos.  
R aanhouden en op asfaltweg (Ketelheidestraat) R(bordje Wolfsputtenwandeling).  
Na 50m asfalt L, na 50m L dalend pad. Na bocht wordt dit graspad - een gedeelte is vaak drassig.  
R aanhouden, klimt door bosje, even héél steil. R grindpad, wordt verderop bredere grindweg. Alsmaar 
langzaam bergop tot asfaltweg. Deze asfaltweg (d'Arconatistraat) naar L. 

Km 10 Aan 4-sprong rechtdoor. Na bocht naar R zie je de grijze beton van de Westrand - eindpunt bereikt. 
  
 Plan op volgende pagina.                                               Méér wandelingen op www.tragewegendilbeek.be  
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