
 Wandeling Groot-Bijgaarden        
 - Sint-Ulriks-Kapelle   10,8 km                        uitgestippeld door Trage Wegen Dilbeek    
www.tragewegedilbeek.be              R=rechts L=links RD=rechtdoor 

Steek 
kaart 

80% onverhard of half verhard/verhard autovrij. 
Enekel paden in slechte staat, rest is ok. Enkele kunnen erg modderig zijn.  
Stevig schoeisel noodzakelijk.                                 Niet bewegwijzerd. 
 
Start: Gemeenteplein, 1702 Groot-Bijgaarden. 
Let op: beperkte parkeertijd op het Gemeenteplein. Parkeer je wagen op de 
parking langs de Gossetlaan, 100m daar vandaan. 
 
Openbaar vervoer:  
www.nmbs.be – treinstation op 400m.  
www.delijn.be De buslijnen 136, 355 en 820 hebben een halte aan het 
Gemeenteplein. 

Km 0 
 

Start Gemeenteplein in de riching van de kerk. Volg de hoofdverkeersweg 
(Brusselstraat), waarbij de kerk aan je rechterkant blijft. 
Na 300m, na meubelzaak, asfalt rechts en dadelijk kiezelweg rechts (bord 
parking Pipo Balloons). RD, wordt graspad, bocht 90° naar L en loopt tussen 
omheiningen van tuinen L en 14ha grote kasteelpark R. (Elk jaar in april-
begin mei Floraliën met 1 miljoen bloemen. 
http://www.kasteelgrootbijgaarden.be 
Pad bocht 90 naar R, dan naar L, mondt uit in Groenstraat. Asfalt R.  

Km 1 Na 200m L kiezelpad naast rode woning. Wordt tegelpad, einde kiezelweg R, 
dan scherp L kiezelweg, evenwijdig met autosnelweg. Gaat na hondenclub 
over in grasweg tussen velden L en struiken die de autosnelwegparking R 
verstoppen. Kijk even achterom voor vergezicht richting Brussel. 

Km 2 Asfaltweg (Jozef Mertensstraat) oversteken en veldweg RD. Einde R, grasweg 
bergop. Boven 90° naar L. Opzij kijkend weids vergezicht over Brussel, Dilbeek, 
Groot-Bijgaarden.  
Terug 90° naar L, dalende holle weg.  

Km 3 Wordt asfalt naast sportcentrum Rodenberg. Vlak na tennisvelden grasweg R 
(tussen tennisvelden en onverharde werfweg). Aan poort RD stijgende grasweg 
tussen weideafsluitingen (R is werf van nieuwe gebouwen sportcentrum in 2010 
in aanleg).  Buigt 30° naar R en wordt smaller.  
Door poortje en schuin over veld (wordt omgeploegd) naar witte woning. 
Asfaltweg oversteken en RD dalende grindweg. Maakt een paar zachte bochten. 

Km 4 Op kruispunt onverharde wegen, graspad L naast betonnen afsluiting.  Na bocht 
mondt dit uit op de Brusselstraat. Fietspad naar L. Na 200m weg oversteken en R 
grindoprit nemen tussen rode woning L en haag/veld R. Dit lijkt de oprit van deze 
woning te zijn, maar is wel degelijk (ook) een voetweg! 
Wordt graspad tussen haag en lager gelegen veld. Slecht onderhouden, kan in de 
zomer nogal netelig zijn. In winter ok. 
Aan einde haag RD (hier wordt 100m omgeploegd – pad weinig zichtbaar). Altijd 
RD, terug op de rand tussen haag en veld. Waar veld eindigt 90° naar L tot op 
asfaltweg. Deze Lindenberg naar R volgen, langs de brouwerij Girardin (artisanale 
lambic, gueuze, kriek, … ook verkoop aan particulieren ma-za). 
100m verder R graspad tussen weiden. Bocht naar L, dan R, door bosje (drassig 
stuk over beek).  

Km 5 Aan T-splitsing pad L langs beek. Na 10 is er rechts een kleinschalige 
rietzuiveringsinstallatie. Aan asfaltweg R, en dadelijk L graspad voor witte 
woning. Gaat door bosje, buigt voor groot gazon met houten schutting naar R. 
Dan opletten: 45° naar L dwars door de boomgaard (geen pad zichtbaar). Komt 
uit op een poortje, tussen haag L en tuinafsluiting R. Poortje openen (en weer 
sluiten), en door tuin naar een volgend poortje rechts van woning. 
Is ‘raar’, je stapt maar enkele meters van het terras van deze woning, maar dit is 
het officiële tracé van deze voetweg!. 
2e poortje openen (en weer sluiten), en tussen huis en haag naar de 
Tenbroekstraat. Deze asfaltweg naar R. Waar L veld begint (meestal gras), 
graspad evenwijdig met haag van linkse huis. Aan einde haag 45° naar R schuin 
over grasveld (pad soms onduidelijk).  
Voor volgend veld L graspad op de rand van deze 2 velden. (RD loopt een pad 
dwars over het veld naar het centrum van Sint-Ulriks-Kapelle). 
Graspad gaat verder tussen weideafsluitingen. 
Asfalt L (Zavelstraat). 

Km 6 Na 200m schuin R dalende veldweg. In bocht pad R. Dit pad is niet onderhouden, 
en gedeeltelijk loopt er een greppel op het tracé van het pad. Aan het einde is het 
mogelijk dat er een houten afsluiting op de weg staat, die je wel kan openen en 
opzij zetten. Greppel en afsluiting zijn illegale constructies van een aangelande op 
deze voetweg op grond, eigendom van de gemeente. 
Je kan desgewenst dit slechte stuk vermijden door de bredere veldweg verder te 
volgen, tot de Tenbroekstraat, dan R. 
Ben je door het slechts pad geraakt, kom je ook op de Tenbroekstraat, die je 
naar R volgt. 

Km 7 Na een bergaf, in bocht van de weg, scherp L veldweg bergop. Aan 2 
alleenstaande huizen vergezicht over Sint-Martens-Bodegem. Na die 2 huizen RD 
– is (begin 2010) niet onderhouden en geen duidelijk pad. Volg de rand van het 
bovenste veld naar bosrand. Daar wordt pad duidelijker. Bosrand steeds volgen, 
maakt 3x een bocht van 90° naar R, dan naar L. Zo kom je op de gekasseide 
Molenkouter, naast de laatste woning van een verkaveling. 
R, aan T-splitsing brede asfaltweg L door verkaveling. 

Km 8 Beetje bergaf, beetje bergop. Einde brede asfaltweg oversteken, en beetje L 
Molenberg (asfaltweg) nemen. Na 10m R pad tussen haag en tuinafsluiting.  
RD waar een serie nieuwe woningen staan, tussen betonnen afsluiting en haag. 
H. Placestraat L, Brusselstraat R, na 50m links tussen betonafsluiting en 
chocolaterie. Asfalt gaat over in dolomietpad, bocht naar R.  

Km 9 Asfaltweg oversteken, RD dolomietpad. Nadat er L een graspad was, R 
dolomietpad tussen tuinen nemen. Bocht naar L. R Kasteellaan in woonwijk.  
Bocht naar L, dan R, RD Kasteellaan volgen tot Brusselstraat. Deze brede 
asfaltweg L. Aan verkeerslichten in bocht zebrapad oversteken en verhard pad 
nemen naast betonnen afsluiting. RD Hazepad (asfaltweg). Waar dit beton wordt, 
L naast haag dolomietweg = oprit naar achterin gelegen woning. Gaat over in 
smal pad tussen haag en weide.  

Km 
10 

Steekt veld over, en tussen tennisveld en kerkhof. Aan voetbalveld L, buigt R 
langs voetbalkantine (asfalt wordt dolomietpad). Na 150m R dolomietpad, in S-
bocht L over greppel iets lager gelegen graspad. Leuk graspaadje met kerktoren 
in zicht. Mondt uit op Brusselstraat.R naar Gemeenteplein. Meerdere tavernes. 

 Plan op volgende pagina.                                               Méér wandelingen op 
www.tragewegendilbeek.be  



Wandeling Groot-Bijgaarden  - Sint-Ulriks-Kapelle   10,8 km                                  www.tragewegendilbeek.be         

  
Traject hierboven aangeduid op Stratenplan en Trage Wegenkaart Dilbeek (uitgave december 2008, samenwerking tussen Trage Wegen Dilbeek en Horemans nv 
(www.stadsplannen.be). Verkrijgbaar via www.tragewegendilbeek.be en in de Pede-watemolen, Lostraat 84, 1703 Sint-Gertrudis-Pede (Schepdaal) tijdens maaldagen (=2e en 4e zondag 
van de maand tussen 14 en 17 uur).  (gratis, behalve verzendingskosten). 
Je kan het traject van deze wandeling in detail vanuit de lucht volgen op http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=378276 


