
Wandeling Sint-Martens-Bodegem  - Sint-Ulriks-Kapelle   11km   varianten: 7,6 km,  9,1 km of 9,4km. 
uitgestippeld door Trage Wegen Dilbeek             R=rechts L=links RD=rechtdoor 
Steekkaart:       60% onverhard.  Niet bewegwijzerd. 

De meeste paden zijn in goede staat. Enkele kunnen erg modderig zijn, een paar zijn slecht onderhouden. Stevig schoeisel noodzakelijk. 
Start:   Stationsplein,  Sint-Martens-Bodegem    Openbaar vervoer: www.nmbs.be treinhalte Sint-Martens-Bodegem. 
 
Varianten: laat je de zuidoostelijke lus weg, dan wordt de wandeling 9,1 km. Zonder de noordoostelijke lus, wordt de wandeling 9,4 km. 
                  Laat je beide lussen weg, dan stap je 7,6km.   
 
Bekijk in detail op GoogleMaps / OpenStreepMap en/of exporteer naar GPS:  http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=900287 
                                                                Voor de korte variante van 7,6km: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=900337 
 
 

 



Wandeling Sint-Martens-Bodegem  
- Sint-Ulriks-Kapelle   11km   
varianten: 7,6 km,  9,1 km of 
9,4km.  Kaart op vorige pagina. 
 
Km 0. 
Start station Sint-Martens-Bodegem.  
Perron naar L verlaten (betonweg). 1e kruispunt R 
asfaltweg. Na alleenstaande woning onverharde weg L, 
dadelijk R bergop. Mooi zicht op het Hof te Voorde. 
Onverharde weg wordt smal pad tussen veld en 
betonafsluiting. Asfaltweggetje aan alleenstaande 
woning R, na 20m L graspad tussen 2 weiden. 
 
Km 1. 
Aan beek naar L, dan R beek over, graspad tussen 
weide en veld.  
RD dwars over veld naar alleenstaande woning. RD 
langs die woning graspad. Na veld en weiden loopt dit 
langs een tuinbouwbedrijf en mondt uit op de 
Zavelstraat. 
Asfalt naar R (bergaf), na een paar bochten asfalt RD 
(Schijfelberg). 
 
Km 2. 
Na klim, asfaltweg R bergaf, en in bocht L onverharde 
veldweg bergop. Na een flinke klim weids panorama 
over het Pajottenland. 
 
1e verkorting: Aan 2 huizen L asfaltweg 
(Vallenbosstraat).  
 
Lange wandeling: Aan 2 huizen R pad bergaf. Loopt 
langs de Vallenbos. 
 
Km 3. 
Net voor brugje over beek, kan je even R heen en weer 
naar een poel stappen (kikkers!). Keer op je stappen 
terug en stap door een takkensluis het bos in. Pad met 
vele kronkels brengt je op een asfaltweg bij het kerkhof 
van de Broeders van de Christelijke Scholen (L) en de 
Wivinakapel (R). 
Voor de kapel, de asfaltweg volgen, na 100m L 
tegelpad bergop. Na enkele treden asfaltweg L door 
verkaveling, volgende asfaltweg R (Bronlaan).  
 
Km 4. 
Na bocht 90° asfaltweg L (Molenkouter). Waar die 

kassei wordt, graspad L (trage wegenbord). Pad gaat 
haaks naar R voor gerooid bos, dan 90° L, verderop 
nog een S-bocht op de rand tussen veld en bos.  
Komt terug aan de 2 alleenstaande huizen, waar we na 
2,7km reeds waren. Asfaltweg R (Vallenbosstraat), T-
splitsing R (Lindenberg) 
 
2e verkorting: na 100m L graspad. Na een dubbele 
bocht gaat dit pad door bosje (drassig). Waar dit 
uitmondt op een breder pad, L. 
 
Km 5. 
Lange wandeling: je komt langs brouwerij Girardin, 
familiebedrijf waar nog authentieke lambic, gueze 
en kriek gebrouwen wordt. 
 
100m verder L langs haag van tuin (onduidelijk, smalle 
grasstrook) en achter verschillenden tuinen (pad in 
slechte staat). RD tussen 2 velden (wordt omgeploegd). 
Aan een volgende haag wordt dit een degelijk graspad 
RD. Via een oprit van een woning kom je op de 
Brusselstraat. Steek over en volg fietspad 100m naar L. 
Aan elektriciteitspaal graspad R tussen 2 
tuinafsluitingen, nadien tussen betonplaten en weide. 
Aan kruispunt van veldwegen R, holle aardeweg.  
 
Km 6. 
Je komt terug aan de Brusselstraat, fietspad naar R, en 
na 1e woning Groot Tenbroekstraat L. Asfalt wordt na 
een groepje huizen grasweg, bocht naar R. Waar de 
‘Hoppewandeling’ naar L gaat, ga je rechtdoor. 
(hier komt de 2e verkorting terug samen). 
Aardeweg door bosje, aan asfalt R en voor witte woning 
graspad L. Langs dennenbosje, dan R langs houten 
afsluiting en knotwilgen.  
 
Km 7. 
90° naar L – je loopt hier op de rand van een tuin, 
afgescheiden met wat planten. 
R door houten tuinpoortje (terug sluiten!) – schuin over 
het gazon naar een volgend poortje, langs waar je op 
de Zavelstraat komt. 
Asfalt R bergop, waar L veld begint, Kerkweg L. Eerst 
op de rand van veld, dan schuin R over veld. Waar 
dubbel tragewegenbord staat (Kerkweg/Vosholweg), 
Kerkweg volgen : aardepad schuin over veld. Gaat 
vervolgens door bosje. Aan achterliggende woning 
wordt dit grindweg, die uitmondt in de Zavelstraat. 
 
Asfalt naar R, dan L de drukkere Brusselstraat. 

Wie dorst heeft kan ter hoogte van de gemeenteschool 
in de richting van de kerk stappen.  
L is een café (met onregelmatige openingsuren). 
Anders of nadien verder de Brusselstraat volgen, voor 
‘De Kleerkast’ kiezelweg L, dat half verhard pad wordt. 
 
Km 8. 
1e half verhard pad R tussen omheiningen. 
Mondt uit op een kasseiweg naast 6 bejaardenwoningen. 
Kasseiweg L, nadien asfaltweg R. Aan een tuin vol 
kabouters asfalt R, gaat over in grasweg. Wordt smal 
pad achter tuinen, bocht van 90° naar R om weer op de 
Brusselstraat uit te komen. 
Naar L. 
Ter hoogte van huis nr. 762 naar R de grindoprit op. 
Tussen 2 weiden blijkt er een goed onderhouden smal 
pad te  lopen. Dat volgen, 90° naar R, na 100m L.  
Waar dit graspad uitmondt op een ander pad, dit naar L 
nemen, langs een der laatste hopvelden van de streek. 
 
Km 9. 
Na serre wordt dit brede grindweg, dan asfalt.  
Waar asfalt naar R gaat, rechtdoor het veld over** (er 
is geen duidelijk pad te zien, officieel is er wel een). 
Na 100m naar L en daar is een brede grasweg (vaak 
hoog gras). 
Gaat over in goed onderhouden onverharde weg en 
mondt weer uit op de Brusselstraat. Daar R. 
(**durf je niet over het veld stappen, kan je ook de 
asfaltweg naar R volgen, en aan het einde de 
Brusselstraat naar R). 
Op de rand van Ternat L kassei bergaf. Wordt grasweg, 
mooi vergezicht over Sint-Martens-Bodegem. 
 
Km 10. 
Bocht naar R en 100m verder aardeweg L. Waar R 
aardeweg naar boerderij leidt RD gaan. Hier kan het 
héél modderig zijn.  
Na 200m L smal graspad tussen 2 weiden (hier hangt 
soms een draad, om de koeien op het rechte pad te 
houden). 
Pad bocht 45° naar R en mondt uit op betonweg.  
Naar R en 250m verder ben je terug aan het startpunt. 
 
Dorst? Café aan het station en 2 andere 150m verderop, 
slechts af en toe open voor 17u. Ook superette en 
drankautomaat aan station. 
 
Méér wandelingen op www.tragewegendilbeek.be 


