
Wandeling Schepdaal   7,5 km.                                     Meer wandelingen en alles over de 300 Dilbeekse trage wegen op www.tragewegendilbeek.be   
 
Praktische info en detailbeschrijving op volgende pagina.  Je kan het traject van deze wandeling in detail vanuit de lucht volgen op 

http://afstandmeten.nl/index.php?id=857993  én er downloaden naar je GPS. 
 

 



 
 
 Wandeling Schepdaal   7,5 km                        uitgestippeld door Trage Wegen Dilbeek    

www.tragewegedilbeek.be              R=rechts L=links RD=rechtdoor 
Steek 
kaart 

65% onverhard of half verhard/verhard autovrij. 
Enkele paden kunnen erg modderig zijn. Stevig schoeisel noodzakelijk.                                 
Flink golvend landschap met weidse vergezichten. 
Niet bewegwijzerd. 
 

 Start: Rumoldusstraat, Schepdaal. Op N8 Brussel-Ninove in Schepdaal aan 
verkeerslichten en Tramsite richting Sint-Martens-Bodegem (Wijngaardstraat).  
Na Tramsite 1e straat links. Parkeergelegenheid langs de straat. 
 

 Openbaar vervoer:  www.delijn.be  
Buslijn 118 Brussel-Zuidstation – Schepdaal, halte Caerenbergveld. Begin je 
wandeling dan aan km 4,5. 
Buslijnen 127/128 Brussel Dansaert - Ninove, halte Weg naar Pede (op N8 bij 
brug over spoorweg – begin je wandeling dan aan km 6,5.  
  
 

  
Km 0 
 

Je neemt de Rumoldusstraat bergaf – asfalt wordt smaller en gaat over in 
een sterk dalend graspad – vergezicht.  
Voor een beek neem je graspad scherp naar L. Mondt uit in asfaltweg. 
Deze woonstraat bergop nemen.  
100m voor deNinoofsesteenweg, na 3gevelwoning met brede witte 
garagedeur R graspad bergaf. Bocht naar R, na beekje zacht bergop. 

Km 1 Asfaltweg R, na 100m L aardeweg over veld. Bergop, langs bosrand, 
vervolgens licht dalend – RD tot Bullenbergstraat. 
L asfaltweg volgen langs fruitaanplanting. 

Km 2 Aan boerderij is een klein café zonder naam.  
Aan 1e kruispunt RD, aan volgende boerderij L de Zonderuitgangstraat nemen 
(grindweg). Eerst bergaf, na bocht voorbij visvijver bergop: eindigt aan een 
weidepoort. Die opent makkelijk (en je sluit ze nadien weer) en je steekt 45° 
naar L de weide over in de richting van een houten straatverlichtingspaal (dit is 
officiële voetweg SPD21!). 
Via een voetgangerspoortje in die hoek van de weide kom je op de 
Bullenberghofbaan – asfalt naar R.  

Km 3 Weer R en voorzichtig de drukke Ninoofsesteenweg oversteken. Volg deze 
hoofdweg 50m naar L, voorbij verkeersbord 70km/u neem je schuin R dalend 
graspad. Gaat langs bosje, dan bergop tussen weiden. Voor 1e woning R 
stijgend pad nemen. Waar dit asfalt wordt heb je achteromkijkend een weids 
vergezicht. Aan T-splitsing asfalt naar L. 

Km 4 Aan kruispunt/plein met parkeerstroken geasfalteerde trage weg tussen witte 
woning en café De Welkom nemen. Volgende 1,5km is heel makkelijk: altijd 
RD. Wordt smaller asfaltpad. RD, langs cafetaria van sportvelden. Aan bushalte 
Caerenbergveld (buslijn 118) RD tegelpad, volgende straat oversteken RD 
dolomietpad. Gaat bergaf. Aan Eksterstraat RD graspad.  

Km 5 Maakt een paar bochten en mondt uit in de Lostraat. L bergop de Lostraat 

volgen.  
Km 6 Boven, aan T-spliting R, dan L Pedestraat. Weer een weids vergezicht. Dalen, 

en Ninoofsesteenweg voorzichtig oversteken.  
(iets naar R is bushalte Weg naar Pede van buslijn 127/128). 
RD over een in voorjaar 2012 nieuw aangelegd 2,5m breed fietspad evenwijdig 
met de spoorweg, eerst asfalt, dan dolomiet.  
Waar er rechts een fiets- en voetgangersbrug over spoorweg is, neem je smal 
pad L. 

Km 7 Pad maakt bocht naar R. Kiezelweg R, maakt bocht naar L en mondt uit in de 
Wijngaardstraat. L, aan kruispunt R en je bent terug aan je startpunt. 
 

  
TIP! Deze wandeling combineren met een bezoek aan de  

Tramsite van Schepdaal? 
 
De Tramsite van Schepdaal is de enige plek is in België die nog oorspronkelijk 
is overgebleven als “buurtspoorwegstelplaats”. De site is erg compleet met een 
stationsgebouw, een watertoren, een hout- en zandmagazijn, een 
lampenmagazijn, een goederenmagazijn, een smidse en drie loodsen. In die 
loodsen staat een prachtige collectie tramstellen en locomotieven, met als 
pronkstuk het koninklijk rijtuig van Leopold II. 
 
http://www.toekomstvooronsverleden.be/tramsite_schepdaal 

Te bezoeken van 1 april tot eind oktober op woensdag- vrijdag- en 
zondagnamiddag. 

 
  
 Plan op vorige pagina.                                                

Méér wandelingen op www.tragewegendilbeek.be  
 


