
 Wandeling Sint-Ulriks-Kapelle         6,8km (verkorting 5km) 
uitgestippeld door Trage Wegen Dilbeek                        R=rechts L=links RD=rechtdoor 

Steek- 
kaart 

65% onverhard.                                                                               Plan op volgende pagina. 
Niet bewegwijzerd. 
Verschillende paden zijn bij vochtig weer modderig. Stevig schoeisel noodzakelijk. 
 
Start: Kerstraat (plein) Sint-Ulriks-Kapelle 
 
Openbaar vervoer: www.delijn.be  bus 355 Brussel-Noord – Liedekerke (slechts elke 2u in ’t weekend) 
 

Km 0 
 

Start op het kerkplein van Sint-Ulriks-Kapelle. 
Stap terug naar de hoofdweg (Brusselstraat). L over het grasveld en 100m de Brusselstraat volgen. 
R smalle asfaltweg bergop (Zavelstraat). Na 100m L onverharde weg tussen recent gebouwde huizen in 
de richting van een nieuw huis. 
Ter hoogte van dat huis 45° naar R smal pad tussen 2 weiden. Gaat over in pad door een bosje en 
komt uit op een akker. Dit veld wordt omgeploegd - voorgangers hebben wellicht reeds hun sporen 
nagelaten, zodat je het pad dwars over het veld kan volgen. Vergezicht over het Pajottenland, en als je 
aan het einde van de akker achterom kijkt zie je mooi de kerktoren van Sint-Ulriks-Kapelle achter de 
bomen, en meer links een kasteeltje en het kasteelrusthuis De Verlosser. 
2e veld (meestal gras) over en naar links kom je op de Tenbroekstraat. R bergaf. Na 250m R kassei-
grasweg. 

Km 1 Wordt grasweg en klimt naar de Zavelstraat (hier loopt ook de bewegwijzerde Hoppewandeling). De 
Hoppewandeling neemt voetweg rechtdoor, wij volgen L de Zavelstraat bergaf gedurende 300m. Na een 
1e huis rechts, negeren we de (private) grasweg rechts, maar nemen wat verder R een geasfalteerde 
oprit van een woning. De oprit buigt naar links, rechtdoor loopt een mooi graspad RD langs een 
tuinbouwbedrijf,  verd RD tussen 2 velden, nadien smalle grasstrook tussen veld en wei. 

Km 2 Aan alleenstaande woning pad RD over veld (wordt omgeploegd, maar is kort nadien weer goed zichtbaar 
door voetsporen van eerdere wandelaars). Licht bergaf tussen veld en wei, 90° naar L langs greppel, 90° R 
tussen 2 weiden. 
Korte variante: asfaltweggetjes R. Zie verder Km 4. 
Lange tocht: asfaltweggetje L.  Aan T-splitsing doodlopend asfalt L. Wordt onverhard. L omhoog, R over 
dijk evenwijdig met (erg modderig) lagergelegen pad. Links moerasgebied in bos. 
Aan bosrand L en deze bosrand volgen tot T-splitsing van  paden. R pad tussen weiden. 

Km 3 Pad bocht naar R en komt uit op betonweg naast spoorweg. R. Aan brug over spoorweg RD dalende asfaltweg 
langs spoorweg. Bocht naar R. Links is het Hof te Voorde, verder verstopt in het groen het Castelhof 
(jeugdcentrum van Dilbeek). Beek over, asfalt RD volgen. Voor alleenstaande woning R veldweg en dadelijk 
terug R veldweg bergop. Mooi zicht op het Hof te Voorde en Sint-Martens-Bodegem.  

Km 4 Wordt smaller pad tussen weide en betonnen afsluiting. RD tot asfaltweggetje aan alleenstaande woning. L. 
Hier lopen korte en lange tocht weer samen. 
Asfalt wordt aarde-grasweg, langzaam stijgend.  
Asfaltweggetje schuin R. Aan tuin met kabouters asfalt L.  

Km 5 Wordt grasweg, nadien smal graspad. 90° naar R op rand van tuin en braakliggend stuk grond naar de 
Brusselstraat. Deze 2-vaksweg naar L volgen. 
Ter hoogte van huisnr 762 naar R de grindoprit op. Tussen 2 weiden blijkt er een goed onderhouden 
smal pad ter lopen. Dat volgen, nadien 90° naar R, en na 100m 90° naar L.  
Waar dit graspad uitmondt op een ander pad R (wég van de serres). Negeer pad scherp L en asfalt R. 
RD beetje bergop tot je mooi zicht hebt op kerk van Sint-Ulriks-Kapelle. Dan graspad L tussen weide en 
veld, met zicht op het kasteel La Motte voor ons in ’t groen. 
Graspad RD tot einde.  

Km 6 Asfaltweg L, na 50m pad R het kasteeldomein la Motte in (eigendom van de gemeente Dilbeek). 1e pad 
R, langs vijver en de achterkant van het kasteel.  
Brede half verharde boslaan R, langs slotgracht, weer R. 
Ge over de brug naar de binnenkoer van het kasteel, nadien brug weer over en dreef RD. Links is een 
fruitboomgaard met talrijke variëteiten.  
Asfaltweg L,  na 150m trapweg naar de ingang van de kerk. R, en je bent terug aan startpunt. 
Aan het pleintje is een café, met onregelmatige openingsuren. 

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