
Wandeling Sint-Anna-Pede  
- Dilbeek - Neerpede   10,5km  
Bruegeliaanse landschappen.    
uitgestippeld door Trage Wegen Dilbeek 
 

Steekkaart: 
55% onverhard.  Niet bewegwijzerd. 
Aardewegen en graspaden vragen stevig schoeisel. 
 
In detail bekijken  
vanuit de lucht op Google Maps / Open Street Map   
+ traject downloaden naar GPS 
www.afstandmeten.nl/index.php?id=900030 
  
Start: Kerk  
St-Sint-Anna-Pede  
(Dilbeek), 
Herdebeekstraat 176  
 
Parking tegenover  
kerk. 
 
Openbaar vervoer:  
www.delijn.be   
bus 118  
Brussel-Zuid  
– Schepdaal  
halte  
Sint-Anna-Pede kerk. 
 
 
Wegbeschrijving  
op volgende pagina. 
 
  



Wandeling Sint-Anna-Pede  - 
Dilbeek - Neerpede   10,5km  
Bruegeliaanse landschappen. 
 
Kaart op vorige pagina. 
Wegbeschrijving.    R=rechts L=links 
RD=rechtdoor 
 
Km 0. 
Tussen de kerk, beroemd van ‘De Parabel der Blinden’ 
van Bruegel, en café Sint-Anna neem je de kleine 
asfaltweg. Na een Bruegeliaans winterlandschap RD 
onverharde weg, asfalt eventjes R, dan L pad bergop. 
250m verder R brede grasweg. Keperenbergstraat L, 
bergop.  
 
Km 1. 
Aan kruispunt, R graspad tussen huis en 
elektriciteitscabine. Kruispunt van paden RD smal pad 
tussen 2 hagen. Bocht 90° naar L, wordt asfaltweg 
tussen boomrijke parktuinen. Kruispunt asfalt RD 
bergop (Vlazendaallaan). Itterbeeksebaan L, voor café 
Modern R dalend kasseipaadje.  
 
Km 2.  
Links zie je de kerk van Itterbeek, maar je volgt paadje 
RD.  
Flettestraat RD.  
Waar asfalt naar L buigt, neem je grasweg RD. Wordt 
smaller pad, naar R, dan L bergop. 
Via enkel treden kom je op brede asfaltweg aan 
appartementen.   
Dennenlaan R, aan rond punt L, volgende straat R 
(Broekstraat) en volgende L (Weggevoerdenlaan). 
Waar die naar R buigt, pad rechtdoor tot 
Ninoofsesteenweg.  
 
Km 3. 
Aan de overkant zie je de kerk van Dilbeek. 
Drukke weg even naar R, aan bushalte dalend 
asfaltpad R. 
Beneden pad L langs de haag, buigt naar R. Breed 
graspad. Aan kleurrijke boom L over houten brug en 
weer R breed graspad. Verschillende 
natuurinformatiepanelen in deze Broekbeekvallei. 
Asfaltweg langs beek RD (Broekstraat). 
Voor weide L pad tussen weide en haag. Bocht naar R. 
Na 200m R, graspad naast 3 rijen jonge bomen (nieuw 
pad aangelegd en bomen aangeplant najaar 2011). 

Asfaltweg L. 
 
Km 4. 
Na 100m dalende grasweg R tussen hagen. 
Gaat over beek, wat verder 90° naar L, dan 90° R, 
graspad tussen weide en veld.  
Voor appartementen L. 
Aan betonweg grasveld oversteken tot de 
Itterbeeksebaan.  
 
Je bent zonet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
ingestapt (Anderlecht), en blijft er de volgende 4 
kilometer. 
 
Itterbeeksebaan naar L, voor bushalte R smalle 
asfaltweg (Pierre Van Reymenantstraat), die wat 
verderop half verhard wordt. Rechts zie je de 
gerestaureerde Luizenmolen. 
Aan kruispunt Vlinderstraat RD. 
 
Km 5. 
Aan volgend kruispunt voetweg RD, aan T-splitsing 
voetweg R. Voetweg loopt tussen bosjes en 
voetbalterreinen, daalt af naar de Neerpedestraat. 
R. Aan rond punt en taverne RD brede dolomietweg, 
met rechts van je grote vijver. Autovrije dolomietweg R 
volgen langs de vijver.  
 
Km 6.  
Waar deze scherp naar R bocht, ga je RD op 
2sporenbeton. 
Kasseiweg R (Kiekenweg), aan T-splitsing Ketelstraat L. 
Dit is een Pajottenlands landschap – en toch ben 
je in Brussel! 
 
Voor enkele huizen, voetweg R, waar die op asfalt komt 
R grind/grasweg bergop. Lijkt toegang tot woning, 
maar gaat over in een graspad.  
 
Km 7. 
RD tussen veld en wei (mooi vergezicht), scherpe bocht 
naar L en bergaf langs voetbalveld tot Bietenstraat.  
R asfalt volgen, aan T-splitsing links asfalt. 
L oprit naar boerderij nemen. Gaat over in een holle 
weg, verderop gras/aardeweg langs weiden en velden 
(nog steeds Brussel). 
 
Km 8. 
Kasseiweg R (Bietenstraat). Buigt naar R, en waar die 
een 2e keer naar R buigt (is inmiddels Koeivijverstraat 
geworden aardeweg RD, even bergop. 

Als je bergaf gaat ben je terug in Vlaanderen. 
Asfalt naar L (Borrestraat), aan kruispunt met 
Lennikseweg RD aarde/grasweg verboden voor moto’s, 
brommers en paarden.  
 
Km 9. 
Wordt smaller pad, na bosje aan alleenstaande woning 
gaat pad over in kiezelweg. 
Asfaltweg L (Hof ter Mullenstraat), na 100m aan 
reproductie Bruegelschilderij R aarde/grasweg bergop.  
Wordt dolomietpad langs serres. 
Asfaltweg R. 
 
Km 10. 
Aan volgend kruispunt nog een reproductie van 
Bruegelschilderij. 
Asfaltweg L, de kerk van Sint-Anna-Pede is vlakbij. 
 
Wandel zeker even rond het stemmige kerkje (o.a.  
fraaie zitbank, reproductie van Bruegelschilderij ‘De 
Parabel der Blinden’, en vlei je nadien neer op het 
terras van café Sint-Anna, voor een authentieke 
gueuze of kriek van Girardin (een nog écht familiale 
brouwerij uit de Dilbeekse deelgemeente Sint-Ulriks-
Kapelle). 
 
Véél wandelgenot! 
 
 
Veel meer Dilbeekse  
wandelingen op  
www.tragewegendilbeek.be  
 
 


